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Geodiversidade do Estado de Roraima é um produto 
concebido para oferecer aos diversos segmentos 
da sociedade roraimense uma tradução do atual 
conhecimento geocientífico da região, com vistas ao 
planejamento, aplicação, gestão e uso adequado do 
território. Destina-se a um público-alvo variado, desde 
empresas de mineração, passando pela comunidade 
acadêmica, gestores públicos estaduais e municipais, 
sociedade civil e ONGs.

Dotado de uma linguagem voltada para múltiplos 
usuários, o mapa compartimenta o território 
roraimense em unidades geológico-ambientais, 
destacando suas limitações e potencialidades frente 
a agricultura, obras civis, utilização dos recursos 
hídricos, fontes poluidoras, potencial mineral e 
geoturístico.

Nesse sentido, com foco em fatores estratégicos 
para a região, são destacadas Áreas de Relevante 
Interesse Mineral (ARIM), Potenciais Hidrogeológico 
e Geoturístico, Riscos Geológicos aos Futuros 
Empreendimentos, dentre outros temas do meio físico, 
representando rico acervo de dados e informações 
atualizadas e constituindo valioso subsídio para a 
tomada de decisão sobre o uso racional e sustentável 
do território nacional.

GEODIVERSIDADE DO 

ESTADO DE RORAIMA
PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE

Geodiversidade é o estudo do meio físico constituído por ambientes 
diversos e rochas variadas que, submetidos a fenômenos naturais 
e processos geológicos, dão origem às paisagens, ao relevo, outras 
rochas e minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo 
como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, 
o educativo e o turístico, parâmetros necessários à preservação 
responsável e ao desenvolvimento sustentável.
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O Sustentabilidade é um conceito hodiernamente consagrado, intrinsecamente ligado 

ao nosso desenvolvimento e sobrevivência. 

 Compreender a sua complexidade e a dinâmica do meio ambiente, rompendo 
com o processo de desenvolvimento a qualquer custo e adotando o desenvolvimento 
sustentável, é tarefa do cidadão, do Estado e do setor produtivo.

 Para o alcance dessa meta, inevitavelmente, necessita-se dispor de estudos 
sobre o papel dos recursos naturais e a forma economicamente racional de usá-los, 
renováveis ou não. 

 Neste sentido, o Serviço Geológico do Brasil - CPRM, em estreita parceria 
com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de 
Minas e Energia, vem conduzindo o levantamento sobre a geodiversidade dos estados 
brasileiros, com informações sobre o meio físico, concebidas de forma integrada, para 
as mais diversificadas aplicações no campo da mineração, da agricultura, do turismo, 
dos recursos hídricos, da engenharia, do planejamento e da gestão territorial.

 Representa uma contribuição do conhecimento geológico para além da sua conhecida 
dimensão econômica, estendendo o seu campo de aplicação nas áreas social e ambiental.

 É na continuidade desse esforço que se insere o presente trabalho que trata sobre o 
Levantamento da Geodiversidade do Estado de Roraima, com uma clara demonstração de que 
a CPRM exerce um papel relevante na construção de respostas capazes de criar um quadro de 
ação que visa diminuir as pressões sobre o ambiente e os recursos naturais, sem penalizar o 
desenvolvimento econômico.

THALES DE QUEIROZ SAMPAIO
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM/SGB - Serviço Geológico do Brasil
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GEODIVERSIDADE

O planeta Terra se comporta como um sistema vivo, 
por meio de um conjunto de grandes engrenagens que 
pulsa, para, se modifica, acolhe e sustenta uma imensidade 
de seres vivos em sua superfície. A sua “vida” se propaga 
externamente pelo movimento do planeta em torno do Sol 
e de seu eixo de rotação e internamente por meio das cor-
rentes de convecção que se desenvolvem abaixo da crosta 
terrestre. Em decorrência, na superfície tem-se a deriva dos 
continentes, existência de vulcões e terremotos, além do 
movimento dos ventos e diversos agentes climáticos que 
atuam na modelagem das paisagens.

O substrato geológico é a base para o desenvolvimen-
to da vida na superfície terrestre, mas tem recebido menos 
atenção e estudos que os seres que se assentam sobre ele. 
Partindo dessa afirmação, são mais antigos e conhecidos 
o termo e o conceito de biodiversidade que os referentes 
à geodiversidade.

O termo “geodiversidade” foi empregado pela primei-
ra vez em 1993, na Conferência de Malvern (Reino Unido) 
sobre “Conservação Geológica e Paisagística”. Inicialmente, 
o vocábulo foi aplicado para gestão de áreas de proteção 
ambiental, como contraponto à “biodiversidade”, já que 
havia necessidade de um termo que englobasse os elemen-
tos  não bióticos do meio natural (SERRANO; RUIZ FLAÑO, 
2007). Todavia, essa expressão havia sido empregada, na 
década de 1940, pelo geógrafo argentino Federico Al-
berto Daus, para diferenciar áreas da superfície terrestre, 
com uma conotação de Geografia Cultural (ROJAS,  apud 
SERRANO; RUIZ FLAÑO, 2007, p. 81).

Em 1997, Eberhard (apud SILVA et al., 2008a, p. 12) 
definiu geodiversidade como a diversidade natural entre 
aspectos geológicos, do relevo e dos solos.

O primeiro livro dedicado exclusivamente à temática 
da geodiversidade foi lançado em 2004. Trata-se da obra 
de Murray Gray (professor do Departamento de Geografia 
da Universidade de Londres) intitulada “Geodiversity: Va-
luying and Conserving Abiotic Nature”. Sua definição de 
geodiversidade é bastante similar à de Eberhard.

Owen et al. (2005), em seu livro “Gloucestershire 
Cotswolds: Geodiversity Audit e Local Geodiversity Action 
Plan”, consideram que:

Geodiversidade é a variação natural (diversidade) da 
geologia (rochas, minerais, fósseis e estruturas), geomor-
fologia (formas e processos) e solos. Essa variedade de 
ambientes geológicos, fenômenos e processos fazem com 
que as rochas, minerais, fósseis e solos sejam o substrato 
para a vida na Terra. Isso inclui suas relações, propriedades, 
interpretações e sistemas que se inter-relacionam com a 
paisagem, as pessoas e culturas.

Carvalho (2007), em seu artigo “Natureza: Biodiversi-
dade e Geodiversidade”, assume esta definição:

Biodiversidade é uma forma de dizer, numa só pala-
vra, diversidade biológica, ou seja, o conjunto dos seres 

vivos. É, para muitos, a parte mais visível da natureza, 
mas não é, seguramente, a mais importante. Outra parte, 
com idêntica importância, é a geodiversidade, sendo esta 
entendida como o conjunto das rochas, dos minerais e das 
suas expressões no subsolo e nas paisagens. No meu tempo 
de escola ainda se aprendia que a natureza abarcava três 
reinos: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. 
A biodiversidade abrange os dois primeiros e a geodiver-
sidade, o terceiro.

Geodiversidade, para Brilha et al. (2008), é a variedade 
de ambientes geológicos, fenômenos e processos activos 
que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos 
e outros depósitos superficiais que são o suporte para a 
vida na Terra.

No Brasil, os conceitos de geodiversidade se desenvol-
veram praticamente de forma simultânea ao pensamento 
internacional, entretanto, com foco direcionado para 
o planejamento territorial, embora os estudos voltados 
para geoconservação não sejam desconsiderados (SILVA 
et al., 2008a).

Na opinião de Veiga (2002), a geodiversidade expressa 
as particularidades do meio físico, abrangendo rochas, 
relevo, clima, solos e águas subterrâneas e superficiais.

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/
Serviço Geológico do Brasil (CPRM-SGB) define geodiver-
sidade como:

O estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída 
por uma variedade de ambientes, composição, fenômenos 
e processos geológicos que dão origem às paisagens, 
rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros 
depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento 
da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultu-
ra, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o 
turístico (CPRM, 2006).

Já autores como Xavier da Silva e Carvalho Filho 
(apud SILVA et al., 2008a, p. 12) apresentam definições 
diferentes da maioria dos autores nacionais e internacio-
nais, definindo geodiversidade a partir da variabilidade 
das características ambientais de uma determinada área 
geográfica.

Embora os conceitos de geodiversidade sejam menos 
conhecidos do grande público que os de biodiversidade, 
esta é dependente daquela, conforme afirmam Silva et al. 
(2008a, p. 12):

A biodiversidade está assentada sobre a geodiversida-
de e, por conseguinte, é dependente direta desta, pois as 
rochas, quando intemperizadas, juntamente com o relevo 
e o clima, contribuem para a formação dos solos, disponi-
bilizando, assim, nutrientes e micronutrientes, os quais são 
absorvidos pelas plantas, sustentando e desenvolvendo a 
vida no planeta Terra. Em síntese, pode-se considerar que 
o conceito de geodiversidade abrange a porção abiótica do 
geossistema (o qual é constituído pelo tripé que envolve a 
análise integrada de fatores abióticos, bióticos e antrópicos) 
(Figura 1.1).
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APLICAÇÕES

O conhecimento da geodiversidade nos induz a uma 
identificação mais segura das aptidões e restrições de uso 
do meio físico de uma região, bem como os impactos su-
cedidos de seu uso inadequado. Além disso, ampliam-se 
as possibilidades de um conhecimento mais acurado dos 
recursos minerais, dos riscos geológicos e das paisagens 
naturais próprias de determinadas áreas que são compostas 

por tipos específicos de rochas, relevo, solos e clima. Dessa 
forma, obtém-se um diagnóstico do meio físico incluindo, 
entre outros aspectos, sua capacidade de suporte para 
subsidiar atividades produtivas sustentáveis (Figura 1.2).

A importância do conhecimento da geodiversidade de 
uma região está diretamente ligada à gestão do meio físico 
de modo a maximizar o seu aproveitamento com relação 
ao uso e ocupação.

O que seria possível fazer para promover o aprovei-
tamento econômico e desenvolvimento sustentável de 
uma determinada região formada por rochas cristalinas, 
com relevo ondulado, solos de baixa fertilidade e pouco 
espessos, clima seco e com poucos cursos d’água perenes?

O entendimento da geodiversidade da região em 
questão nos leva ao conhecimento das rochas que com-
põem seu substrato geológico. Nesse exemplo particular, 
as rochas são sienogranitos que possuem aptidão para uso 
como rocha ornamental e, como subproduto da explota-
ção, geração de brita para construção civil em áreas próxi-
mas (Figura 1.3). O relevo ondulado e a pouca espessura do 
solo seriam outros fatores para auxiliar no desenvolvimento 
dessas atividades. A escassez de água (clima seco, poucos 
cursos d’água perenes e aquíferos fraturados) tornaria a 
área pouco propícia, ou com restrições, à instalação de 
atividades agrícolas ou assentamentos urbanos.

Em outro exemplo, tem-se uma área plana (planície 
de inundação do rio Branco) cujo terreno é constituído por 
areias e argilas, com possível presença de argilas moles. 
Nessa situação, os espessos pacotes de areia viabilizam a 
explotação desse material para construção civil; as argilas 

Figura 1.1 - Relação de interdependência entre os meios físico, 
biótico e a sociedade.

Figura 1.2 - Principais aplicações da geodiversidade. Fonte: Silva et al. (2008b, p. 182).
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moles, além da suscetibilidade a inundações periódicas, 
tornam a área inadequada para ocupação urbana ou 
industrial; a presença de solos mais férteis (várzeas) torna 
a área propícia à agricultura de ciclo curto. Nota-se, no 
entanto, que as várzeas e planícies de inundação são ocu-
padas por parte da população do estado de Roraima, que 
sofre periodicamente os danos provocados pelas cheias 
dos grandes rios (Figuras 1.4 e 1.5).

O que se observa nas figuras 1.4 e 1.5 é um exemplo 
de estrutura urbana em que não se considerou a suscetibili-
dade do meio físico a inundações periódicas, evidenciando 
ausência de planejamento no uso e ocupação do solo.

Uma situação de risco bastante frequente no estado 
de Roraima é o desenvolvimento de grandes voçorocas em 
solos coluvionares remobilizados de áreas mais elevadas 
topograficamente. No exemplo mostrado na Figura 1.6, 
numa área com substrato já vulnerável naturalmente à 
erosão (solos arenosos), o processo erosivo se acelerou 
devido à exploração garimpeira desordenada. O que fazer 
para minimizar esse alto potencial erosivo natural? No caso específico, obras de engenharia para conter 

o avanço desse processo são muito caras. Uma solução 
alternativa eficaz e barata seria o plantio de bambu, 
que possui raízes fortes e profundas capazes de fixar 
o solo e amenizar a ação destrutiva das águas pluviais 
nessa área. No planejamento de obras futuras na região 
deve-se obrigatoriamente realizar disciplinamento sério 
das águas das chuvas, buscando quebrar a energia das 
mesmas, pois sem obstáculos elas escoam com grande 
velocidade, concentrando energia de alto poder destrutivo 
e tornando-se forte agente erosivo em áreas desprovidas 
de vegetação ou com vegetação rala, como no caso das 
savanas de Roraima.

Grandes projetos nacionais na área de infraestrutura 
já se utilizam do conhecimento sobre a geodiversidade da 
área proposta para sua implantação. Como exemplo, citam- 
se os levantamentos ao longo dos percursos planejados 
para as ferrovias Transnordestina, Este-Oeste e Norte-Sul, 
onde o entendimento das características da geodiversida-

Figura 1.4 - Inundação da cidade de Caracaraí pela cheia de 2011, 
quando o rio Branco alcançou um nível recorde.

Figura 1.5 - Inundação de parte da cidade de Boa Vista pela cheia 
de 2011, quando o rio Branco alcançou no local a marca histórica 

de 10,28 metros.

Figura 1.3 - Sienogranito da Pedreira Mucajaí  
(município de Mucajaí).

Figura 1.6 - Processo erosivo (voçorocamento) acelerado pela 
atividade de garimpagem de diamante na serra do Tepequém, 

município de Amajari.
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de da região se faz importante para escolha não só dos 
métodos construtivos do empreendimento, como também 
para o aproveitamento econômico das regiões no entorno 
desses projetos.

É importante destacar que o conhecimento da ge-
odiversidade implica o conhecimento do meio físico no 
tocante às suas limitações e potencialidades, possibilitando 
a planejadores e administradores uma visão mais segura 
do tipo de aproveitamento e do uso mais adequado para 
uma determinada área ou região.
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INTRODUÇÃO

Do ponto de vista geológico, o estado de Roraima está 
localizado ao norte do cráton Amazonas, na porção central 
do escudo das Guianas, mantendo limites com a Venezuela 
e a Guiana, e estados do Amazonas e Pará (Figura 2.1). 
Constitui uma área-chave ao entendimento da evolução do 
escudo das Guianas, cujas exposições rochosas agrupam 
idades estabelecidas desde o Paleoproterozoico (período 
Orosiriano) até tempos do Fanerozoico (Mesozoico e Ce-
nozoico). A grande extensão de cobertura do tipo savana 
constitui um fator amazônico peculiar e preponderante para 
o estudo, compreensão e avanços do conhecimento geoló-
gico, facilitando o acesso às exposições rochosas em calhas 
de rios e igarapés e em regiões montanhosas/serranas.

Roraima acolhe aspectos únicos da geodiversidade 
nessa área do escudo, capacitando e expandindo os reais 
parâmetros delimitadores das unidades geológicas às re-
giões vizinhas ainda carentes desses informes.

COMPARTIMENTAÇÃO TECTÔNICA

Províncias Geocronológicas 
e Domínios Tectonoestratigráficos

Duas propostas baseadas num mesmo modelo de 
evolução do cráton têm sido concebidas para a região, que 

é subdividida em termos de províncias geocronológicas 
cujos limites mostram consideráveis diferenças (Figura 2.1). 
As unidades geológicas mais antigas do estado se situam 
no intervalo 2,03–1,95 Ga (bilhões de anos) e se referem 
a uma evolução pós-Transamazônica, portanto mais 
jovem do que a idade máxima admitida para a Província 
Maroni–Itacaiúnas por Tassinari e Macambira (1999; 2004) 
(Figura 2.1A), cuja evolução é creditada a uma sucessão 
de arcos magmáticos e eventos colisionais ocorridos entre 
2,2 e 1,95 Ga. Por outro lado, o intervalo 2,03–1,95 Ga 
está contido no período estabelecido por Santos et al. 
(2006a) (Figura 2.1B) para a Província Tapajós-Parima, 
a qual refletiria a evolução de orógenos acrescionários 
entre 2,03 e 1,88 Ga. No modelo de Santos et al. (2006a), 
a Província Tapajós-Parima recobre parte da Província 
Amazônia Central, de Tassinari e Macambira (1999), 
representante de um suposto núcleo cratônico de idade 
arqueana, confirmado apenas pelas idades TDM Sm-Nd.

Reis e Fraga (2000) e Reis et al. (2003; 2006a) têm 
se utilizado de domínios tectonoestratigráficos na com-
partimentação tectônica do estado de Roraima, sendo 
propostos quatro principais domínios: Parima, Guiana 
Central, Surumu e Uatumã-Anauá (Figura 2.2).

O Domínio Parima articula-se em lineamentos NW-SE 
que, para leste, se conjugam a lineamentos E-W, registran-
do idades orosirianas no intervalo 2,03-1,94 Ga. A ausência 
de fontes transamazônicas na evolução do domínio (Santos 

Figura 2.1 - Modelos de províncias geocronológicas de Tassinari & Macambira (1999) (A) e de Santos et al. (2006a)  
(B) no escudo das Guianas.
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et al., 2003a) contesta a ideia de um extenso bloco arquea-
no para a Província Amazônia Central (Tassinari e Macam-
bira, 2004).  O Domínio Surumu expõe lineamentos E-W 
que interagem a oeste com aqueles do Domínio Parima e 
que também engloba parte da Província Amazônia Central. 
Tem expressão através de contínuas áreas de vulcano-plu-
tonismo, sedimentação e magmatismo máfico no intervalo 
1,98-1,78 Ga. O Domínio Guiana Central representa um 
grande lineamento ou faixa NE-SW à qual se relaciona um 
grande contingente de rochas supracrustais de 
alto grau metamórfico, além de ortognaisses 
de variada natureza e charnockitos orosirianos. 
Uma associação AMG (Anortosito-Mangerito-
-Granito Rapakivi) do Calimiano (1,56–1,53 Ga) 
está exposta na porção central desse domínio, 
que mostra uma reativação mesozoica através 
da abertura e sedimentação do gráben Tacutu, 
magmatismo alcalino e enxames de diques 
máficos. O Domínio Uatumã-Anauá reúne em 
seu arcabouço geológico lineamentos NE-SW e 
ENE-WSW, localmente NW-SE, superimpostos 
em rochas dominantemente granitoides, cujas 
idades se distribuem em dois principais inter-
valos: 1,97-1,96 e 1,90–1,81 Ga.

Cinturão Cauarane-Coeroeni

Em adição aos modelos de províncias 
e domínios ilustrados nas figuras 2.1 e 2.2, 
outro modelo embasado no reconhecimento 
de um cinturão de alto grau metamórfico foi 
concebido por Fraga et al. (2008; 2009a), 
uma megaestrutura que conecta exposições 

de rochas supracrustais e que recebeu a de-
nominação de “Cinturão Cauarane-Coeroeni” 
- CCC. Com base nessa proposta, são aqui re-
conhecidos cinco domínios tectonoestratigrá-
ficos: Cuchivero-Surumu-Iwokrama-Dalbana; 
Parima-Urariquera; Mucajaí-Lua-South Savan-
nas; Anauá-Kuyuwini e Amazonas-Imeri, este 
último não presente no estado de Roraima. 
Tais domínios são representados por faixas 
não lineares que se notabilizam por uma dis-
tinta evolução ao longo do tempo geológico, 
mantendo nítida continuidade física no terreno 
onde áreas da Venezuela, Guiana e Suriname 
mantêm prolongamento aos estados de Rorai-
ma, Amazonas e Pará na porção brasileira do 
escudo (Figura 2.3).

O Cinturão Cauarane-Coeroeni no escudo 
das Guianas (Figura 2.3) representa uma faixa 
descontínua e sinuosa formada por rochas 
da fácies anfibolito a granulito pertencentes, 
de oeste para leste, ao Grupo Cauarane, em 
Roraima (NW-SE a NE-SW), Complexo Kanuku, 
na Guiana (NE-SW a NW-SE) e Grupo Coero-

eni, no Suriname (NW-SE), sendo interpretado como um 
cinturão colisional que delimita áreas ao norte e sul com 
distinta evolução. O segmento central do cinturão com 
direção NE-SW corresponde ao domínio Guiana Central, 
de Reis et al. (2003) e foi interpretado por Santos et al. 
(2006a) como parte da Província K´Mudku. Este cinturão 
redefine prévias estruturações lineares tais como os cin-
turões granulíticos Guiana Central (Kroonenberg, 1976) e 
Parima (Lima et al., 1982).

Figura 2.2 - Domínios tectonoestratigráficos propostos por Reis & Fraga (2000) 
e Reis et al. (2003; 2006a) para o estado de Roraima.

Figura 2.3 - Esboço geológico do Cinturão Cauarane-Coeroeni – CCC 
(Adaptado de Fraga et al., 2008) e domínios a norte e sul do principal cinturão 
em azul-escuro (este estudo): Domínio Cuchivero-Surumu-Iwokrama-Dalbana 
(CU-SU-IW-DA); Domínio Parima-Urariquera (PA-UR); Domínio Mucajaí-Lua-
South Savannas (MU-LU-SS). Para o extremo oeste e sul, respectivamente, os 

domínios Amazonas-Imeri (AM-IM) e Anauá-Kuyuwini (AN-KU). Os limites entre 
os domínios tectonoestratigráficos são aproximados. Os limites entre países e 

estados se encontram pontilhados.
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As unidades supracrustais de alto grau metamórfico 
que integram o CCC reúnem paragnaisses migmatíticos 
quartzo-feldspáticos e subordinadas calcissilicáticas, an-
fibolitos, metachertes, quartzitos, formações ferríferas 
bandadas, máficas e ultramáficas, além de calcários dolomí-
ticos, esses restritos ao Grupo Coeroeni. Os ambientes tec-
tônicos sugeridos para essas supracrustais permanecem em 
discussão e as idades estabelecidas para corpos granitoides 
no seu interior e em zircões detríticos em metassedimentos 
apontam para diferentes contextos e intervalos de tempo. 
Na porção brasileira e região da vila Taiano, um fundido 
encaixado em paragnaisses Cauarane forneceu uma idade 
U-Pb SHRIMP de 1969 ± 4 Ma (milhões de anos) (Bizzi et 
al., 2003). Com uma idade U-Pb SHRIMP em 1970 ± 5 Ma 
(CPRM, 2012), o Granito Mixiguana contém xenólitos do 
Grupo Cauarane e vem sendo interpretado como formado 
em condições de um magmatismo tardi a pós-colisional 
(Reis et al., 2012). Uma idade U-Pb em monazita de 1995 ± 
4 Ma (Fraga et al., 2010) tem sido considerada para o Gra-
nito Amajari, um corpo com características sin-colisionais 
no interior de paragnaisses do Grupo Cauarane.

No terreno, o cinturão revela uma variada fisiografia 
que inclui áreas montanhosas em região de floresta tropical 
e serranias, maciços e morros no interior da savana estépica 
e/ou parque (Figura 2.4).

Coberturas detrito-lateríticas assentam sobre litologias 
do Grupo Cauarane e contêm blocos e fragmentos de 
metacherte e quartzo leitoso no seu interior, sugestivos de 

depósitos de tálus (fluxo de detritos). Em corte de drena-
gem, essas exposições formam barrancos com metros de 
espessura. Na região de savana, formam suaves elevações 
(“tesos”) em relação à planície aluvial, onde uma sedimen-
tação holocênica, de espessura métrica, contém na base 
níveis de cascalho rico em fragmentos lateríticos. A frag-
mentação dessas coberturas na forma de blocos de canga 
laterítica revela feições de áreas de denudação, onde os 
tesos assinalam paleoníveis topográficos (Reis et al., 2002).

Domínio Cuchivero-Surumu-Iwokrama-Dalbana 
(CU-SU-IW-DA)

As principais feições morfológicas deste domínio 
incluem áreas montanhosas em região de floresta tropical 
ou formando serranias no interior da savana estépica ou 
parque (Figura 2.5).

O domínio ocorre ao norte do CCC e caracteriza-se por 
um terreno vulcano-plutônico e sedimentar intracratônico, 
tendo destaque o Bloco Pacaraima e o magmatismo máfico 
Avanavero associado. As idades U-Pb SHRIMP disponíveis 
na porção brasileira do domínio assinalam um intervalo 
1,98–1,78 Ga para sua evolução. Este domínio prolonga- 
se para a Venezuela (Cuchivero; Mendoza, 2000), Guiana 
(Iwokrama; Gibbs; Barron, 1983) e Suriname (Dalbana; 
Bosma et al., 1983).

O vulcanismo e o plutonismo estabelecem idades U-Pb 
SHRIMP próximas a 1,98 Ga, encontrando-se representados 

Figura 2.4 - Fisiografia e geologia do Cinturão Caurane-Coeroeni. (a) Região de savana e maciço Kanuku representado 
por rochas de alto grau metamórfico nas proximidades da fronteira Brasil e Guiana; (b) Região da vila Taiano com 

domínio de paragnaisses, metachertes ferríferos e gonditos do Grupo Cauarane, parte integrante do cinturão em região 
de savana parque; (c) Detalhe de um paragnaisse Cauarane rico em granadas (gr) da região da vila Taiano (antiga torre).
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pelo Grupo Surumu (1982 ± 3 Ma) e suítes Pedra Pintada 
(1985 ± 1 Ma) e Aricamã (1986 ± 4 Ma) (Fraga et al., 2010). 
O conjunto vulcano-plutônico assinala características pós-
-colisionais (Reis et al., 1999) e inclui as rochas vulcânicas 
da Formação Cachoeira da Ilha ( Fraga et al., 2010).

Para leste, região dos rios Surumu e Cotingo, o quadro 
geológico reúne vulcânicas e granitoides no arco magmá-
tico Orocaima (Reis et al., 2000), com idades U-Pb mais 
jovens e estabelecidas respectivamente em 1966 ± 9 Ma 
(Schobbenhaus et al., 1996) e 1956 ± 5 Ma (Bizzi et al., 
2003). Assinala a existência de um novo estágio acrescio-
nário e sugere um ambiente colisional mais jovem do que 
aquele relacionado ao arco Trairão-Anauá. Corpos granitoi-

des com características tardi a pós-colisionais têm sido rela-
cionados nas suítes Saracura (Fraga; Araújo, 1999) e Morro 
do Bezerro (Reis; Almeida, 1999). Santos et al. (2006b) têm 
atribuído para a Suíte Saracura, em sua localidade-tipo, 
uma evolução grenvilliana relacionada à Província K´Mudku, 
onde zircões magmáticos foram datados pelo método U/
Pb em 1317 ± 13 Ma. No entanto, o corpo Saracura ocorre 
fora do domínio da Província K´Mudku.

Assentada sobre o substrato vulcânico Surumu, a 
Formação Tepequém registra contemporaneidade com a 
evolução da bacia Roraima através do Bloco Pacaraima (Reis 
e Yánez, 2001). O pacote sedimentar Tepequém formou-se 
em condições de subsidência de uma caldeira vulcânica, 
cujo vulcanismo que a antecede contém um grande volume 
de material piroclástico depositado em 1966 ± 7 Ma (Reis 
et al., 2011).

A bacia Roraima responde a processos de subsidência 
mecânica e termal e evoluiu através de uma bacia disten-
sional/marginal do tipo pull-apart, a considerar o padrão 
reliquiar romboédrico do Bloco Pacaraima e evolução de 
seus sistemas deposicionais a partir de ambientes de planí-
cies aluvionares e instalação de possantes rios entrelaçados 
com áreas-fonte a nordeste (Reis et al., 1990).

Dois eventos magmáticos máficos são reconhecidos 
neste Domínio: Diabásio Avanavero (Groeneweg; Bosma 
1970) e Suíte Uraricaá (Riker et al., 1999). O Diabásio Avana-
vero está representado por diques e soleiras, encontrando-
-se melhor exposto no interior do Bloco Pacaraima, onde 
estabelece a idade mínima U-Pb SHRIMP de 1782 ± 3 Ma 
para o Supergrupo Roraima (Santos et al., 2003b). A Suíte 
Uraricaá compreende corpos de forma e dimensão variadas, 
que na sua localidade-tipo forneceram uma idade U-Pb 
SHRIMP de 1882 ± 4 Ma (CPRM, 2012).

Os lamprófiros “Serra do Cupim” (Fraga et al., 2010), 
em forma de diques e derrames, representados por espes-
sartitos, microdioritos e subordinados andesitos, revelaram 
idades Pb-Pb por evaporação em 1766 ± 6 e 1735 ± 7 Ma.

O domínio registra enxames de diques mesozoicos 
(Triássico superior) da unidade Diabásio Taiano (Reis et 
al., 2008), cuja direção preferencial é NE-SW, secionando 
unidades vulcânicas, graníticas e sedimentares proterozoi-

Figura 2.5 - Fisiografia e geologia do Domínio Cuchivero-Surumu-Iwokrama-Dalbana. (a) Vale do rio Cotingo, onde predominam rochas 
vulcânicas do Grupo Surumu; (b) Região das bacias dos rios Surumu e Cotingo, com destaque para o característico alinhamento de 

serras com direção E-W; (c) Feições de relevo esculpidas nas rochas sedimentares do Supergrupo Roraima, na proximidade do substrato 
vulcânico/vulcanoclástico do Grupo Surumu, arredores da cidade de Uiramutã.
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cas. Idades Ar-Ar (step heating) ao redor de 200 Ma foram 
obtidas por Marzoli et al. (1999) para alguns diques do 
escudo das Guianas (incluindo Roraima), relacionando-os 
às principais manifestações máficas que integram a Central 
Atlantic Magmatic Province (CAMP). O magmatismo Taiano 
antecede em aproximadamente 50 Ma os derrames Apo-
teri, associados à abertura do gráben do Tacutu, e registra 
uma fase pré-rifte.

Ao sul do front das montanhas Marari–Memória, 
região da maloca Contão (Terra Indígena Raposa–Serra 
do Sol), Reis et al. (2002) descreveram uma seção se-
dimentar com 7,0 metros de espessura, composta por 
arenitos, arenitos conglomeráticos com seixos e calhaus 
de quartzo e rochas vulcânicas e graníticas, arenitos fer-
ruginosos, arenitos sílticos e argilitos mosqueados. Essa 
sucessão sedimentar fornece características de depósitos 
de leques aluviais com baixo gradiente de declive e de 
planície aluvial com incipiente desenvolvimento de canais 
fluviais, algumas vezes intermitentes, encontrando-se 
em uma bacia restrita à região entre a vila Surumu e a 
maloca Contão, recebendo neste estudo a denominação 
de Formação Contão. No seu interior ocorrem inselbergs 
de rochas vulcânicas do Grupo Surumu e de granitos da 
Suíte Pedra Pintada. Essa formação mantém contempo-

raneidade com a Formação Boa Vista, que se apresenta 
mais para leste, ainda no interior do domínio Cuchivero-
-Surumu-Iwokrama-Dalbana. Na proximidade da serra 
Guariba, rio Viruaquim, Maia (1980) descreveu, a partir 
de furos de sondagem, uma espessura de 14,0 metros 
de arenitos e arenitos sílticos ferrificados recobrindo o 
embasamento.

A oeste de Normandia e ao sul das malocas Raposa e 
Guariba, a planície aluvial formada pela sedimentação da 
Formação Boa Vista inclui no seu interior campos de areia 
(prováveis dunas eólicas) da Formação Areias Brancas. Essas 
áreas arenosas constituem, via de regra, interflúvios para os 
igarapés Cuacuá, Xeruini, Xuminá, Viruaquim e Bismarck, 
cujo interior e entorno desenvolvem uma drenagem nor-
malmente intermitente, devida ao assoreamento arenoso, e 
diretamente relacionada à formação de lagos, muitas vezes 
em regime de colmatação (Reis et al., 2002).

Domínio Parima-Urariquera (PA-UR)

As principais feições morfológicas deste domínio são 
verificadas em áreas montanhosas em região de floresta 
tropical, as quais estão inseridas, em grande parte, na Terra 
Indígena Ianomâmi (Figura 2.6).

Figura 2.6 - Fisiografia e geologia do Domínio Parima-Urariquera. (a) Região da vila Reislândia (área de assentamento Paredão), onde 
predominam rochas metagraníticas pertencentes às suítes Trairão e Reislândia e ao Complexo Urariquera; (b) Região do alto rio Urariquera, 

onde predominam rochas metagranitoides, ortognáissicas e vulcanossedimentares com idades situadas no intervalo 1,97–1,94 Ga. O domínio 
em floresta tropical está na sua totalidade no interior da Terra Indígena Ianomâmi; (c) Região a SW da cidade de Alto Alegre, proximidades do 

contato com rochas do Subdomínio Mucajaí; (d) Região do rio Trairão (baixo curso) com domínio de rochas da Suíte Trairão.
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Na região de Parima, oeste de Roraima, corpos graní-
ticos com características anorogênicas têm sido descritos 
na Suíte Surucucus (Pinheiro et al., 1981; Almeida et al., 
2003), cuja idade estabelecida em 1551 ± 5 Ma (Santos et 
al., 1999) reforça correlações com a Suíte Mucajaí.

Domínio Mucajaí-Lua-South Savannas (MU-LU-SS)

O domínio responde por uma variada fisiografia, 
predominando, contudo, aquela montanhosa e de mor-
ros residuais em região de floresta tropical densa. Nas 
proximidades do contato floresta e savana, ocorrem 
áreas de assentamento agrícola (p. ex., Paredão, Apiaú, 
Roxinho, Alto Alegre). Nas áreas de savana, o domínio 
tectonoestratigráfico registra maciços e inselbergs rocho-
sos em superfície contínua de coberturas sedimentares 
fanerozoicas, com destaque para a região do gráben 
Tacutu (Figura 2.7).

Para oeste, em direção ao estado do Amazonas, o 
limite entre os domínios Mucajaí-Lua-South Savannas e 
Imeri-Amazonas é especulativo e revela incertezas quanto 
à passagem de rochas ortognáissicas da Suíte Rio Urubu 
(1,94-1,93 Ga) para aquelas do Complexo Cauaburi (1,81-
1,79 Ga). Ambos os domínios integram a Província K´Mudku 
de Santos et al. (2006a).

O domínio registra a evolução de terrenos paleo e 
mesoproterozoicos cujas idades U-Pb SHRIMP e Pb-Pb por 
evaporação apontam para os intervalos 1,94-1,93  e 1,56-
1,52 Ga. Inliers de rochas ortognáissicas com idades em 
2,03 Ga, de metassedimentos possivelmente associados a 
bacias back-arc e de granitoides com idades no intervalo 
1,97-1,96 Ga, também ocorrem nas proximidades do Do-
mínio Mucajaí-Lua-South Savannas, sendo por este motivo, 
aqui descritos. Para Almeida (2006) o estágio colisional 
retratado na evolução do orógeno Anauá pode ter sido 
o responsável pelo alçamento tectônico de granulitos 
a níveis crustais mais rasos, bem como pela geração de 
parte de rochas formadas no intervalo 1,94-1,93 Ga (Suíte 
Metamórfica Rio Urubu).

No Paleoproterozoico reúnem-se ortognaisses, meta-
granitoides e charnockitos, cujo conjunto rochoso estende-
-se para a região de South Savannas, sul das montanhas 
Kanuku, na Guiana. No Mesoproterozoico encontram-se 
corpos graníticos, charnockitoides e gabro-anortosíticos, 
restritos à porção brasileira do domínio.

Em Roraima, este domínio contém rochas com idades 
orosirianas atribuídas a duas principais regiões. A primeira e 
mais antiga, na proximidade do Domínio Anauá-Kuyuwini, 
reúne metagranitoides do Complexo Anauá com idade 
U-Pb SHRIMP em 2028 ± 9 Ma (Faria et al., 2003), cujo 
valor registra contemporaneidade àquele obtido para a 
Suíte Trairão no âmbito do Domínio Parima-Urariquera, 
podendo representar um inlier dessa maior unidade que 
conjuntamente forma o arco magmático Anauá-Trairão. 
No intervalo 1,97-1,96 Ga reúnem-se os granitoides da 
Suíte Martins Pereira e o Granito Serra Dourada (Terreno 

O Domínio constitui um prolongamento a oeste do 
CCC, onde predominam rochas ortognáissicas e metagrani-
toides que têm sido historicamente reunidas no Complexo 
Urariquera, uma unidade ainda pouco estudada por estar 
contida em terras indígenas de acesso restrito. Estende-se 
para a Venezuela, onde gnaisses e granitoides bem foliados 
têm sido descritos ao sul da Província Cuchivero-Amazonas 
(Cox et al., 1993; Mendoza, 2000).

No interior do complexo, na bacia do rio Urariquera (rio 
Aracaçá e região de Uaicás), encontram-se corpos lenticula-
res de paragnaisses, contudo, limitados a poucos informes de 
campo e delineados, em parte, por interpretação geofísica. 
Uma paragênese mineral de alto grau metamórfico tem 
possibilitado analogias ao Grupo Cauarane do CCC.

Uma idade U-Pb SHRIMP em 2026 ± 5 Ma obtida em 
um granodiorito da ilha de Maracá, rio Urariquera, permitiu 
postular a existência de um arco primitivo preservado e 
com fontes com limitada residência crustal, sendo corres-
pondido à Suíte Trairão (Fraga et al., 2010).

Na zona fronteiriça entre Brasil e Venezuela, região 
do rio Parima, a bacia metavulcanossedimentar do Grupo 
Parima registra uma deposição pós-Transamazônica com 
idades U-Pb SHRIMP estabelecidas em 1968 ± 7 Ma para 
um quartzito e 1946 ± 7 Ma para um metandesito (San-
tos et al., 2003a). A idade no metassedimento representa 
aquela mais jovem proveniente de populações de zircões 
detríticos. Na referida região, a sucessão reúne paragnais-
ses, quartzitos, filitos e andesitos (por vezes komatiíticos) 
metamorfizados na fácies xisto verde a anfibolito (Arantes; 
Mandetta, 1970; Pinheiro et al., 1981; Reis et al., 1994; 
Nunes et al., 1994).

Corpos máficos (e ultramáficos) alinhados na direção 
NW-SE se encontram no interior do Complexo Urariquera 
e têm sido reunidos na Suíte Serra da Estrutura, cabendo 
comparações aos corpos Tapuruquara do noroeste do 
Amazonas por parte de Pinheiro et al. (1981). Santos et 
al. (2006b) obtiveram para o corpo Tapuruquara uma 
idade U-Pb SHRIMP mesoproterozoica em 1.172 ± 8 Ma, 
realocando este magmatismo no Esteniano. Os autores 
admitiram a possibilidade de que os corpos Tapuruquara 
tenham participado da evolução da Província K´Mudku. 
Contudo, a idade de 1882 ± 4 Ma (CPRM, 2012), obtida 
para o principal corpo da Suíte Uraricaá no prolongamento 
leste do Domínio Parima-Urariquera, confirma diferentes 
idades para corpos de similar natureza magmática.

Na porção oeste de Roraima, Almeida et al. (2003) têm 
caracterizado quimicamente corpos graníticos intrusivos de 
natureza sin e pós-colisional, reunidos respectivamente nas 
suítes Rio Couto de Magalhães e Auaris. Outras suítes com 
características tardi a pós-colisionais foram reconhecidas 
pelos autores nas suítes Ericó e Tocobirén, cujo comporta-
mento químico mereceu uma correspondência respectiva-
mente às suítes Pedra Pintada e Serra da Prata do Domínio 
Mucajaí-Lua-South Savannas. Estudos recentes (CPRM, 
2012) têm estabelecido para as suítes Ericó e Tocobirén 
idades U-Pb SHRIMP no intervalo 1,97-1,96 Ga.
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Figura 2.7 - Fisiografia e geologia do Domínio Mucajaí-Lua-South Savannas. (a) Região entre a cidade de Mucajaí e a vila Apiaú, onde 
predominam rochas ortognáissicas da Suíte Rio Urubu, charnockíticas da Suíte Serra da Prata e o conjunto mesoproterozoico de uma 
Associação AMG. Na foto, extensa zona de cisalhamento (milonitos a ultramilonitos) representada por alinhamento de serras; (b) Região 
do rio Apiaú, onde predominam rochas granitoides da Suíte Mucajaí. Ao fundo, serra Mucajaí; (c) Região a SW da cidade de Alto Alegre, 
bacia do rio Mucajaí, na proximidade do contato com rochas do Domínio Parima - Urariquera; (d) Região do gráben Tacutu em áreas de 
savana, onde é comum a presença de inselbergs charnockíticos e ortognáissicos.

B

Martins Pereira – Anauá de Almeida et al., 2002), este em 
associação com metassedimentos (“Uai-Uai”, Bizzi et al., 
2003) de baixo a médio grau que devem registrar correlação 
à bacia Kwitaro/Marudi do sul da Guiana. As idades Pb-Pb 
em monozircão em 1960 ± 21 e 1938 ± 17 Ma obtidas por 
Almeida et al. (1997) para a Suíte Igarapé Azul indicam uma 
correspondência aos valores registrados para granitoides 
dos tipos Serra Dourada e Rio Urubu, respectivamente.

Na região da maloca Curuxuim, proximidades do rio 
Tacutu, muscovita leucogranitos, incluindo xenólitos me-
tassedimentares e de metabasitos e tipos enriquecidos em 
muscovita (e granada), foram agrupados na unidade Granito 
Curuxuim, cujas características químicas os têm relacionados 
ao tipo S (Reis et al., 1999). Mantêm contato em arranjo 
tectônico com rochas ortognáissicas da Suíte Rio Urubu.

De acordo com Almeida (2006), a idade em 1889 
± 4 Ma para um milonito confere uma revisão do limite 
anteriormente definido pelo lineamento Itã entre os do-
mínios Guiana Central e Uatumã-Anauá, de acordo com o 
estabelecido previamente por Reis et al. (2006).

Curiosamente, os granitoides Martins Pereira e Serra 
Dourada registram contemporaneidade à evolução dos cor-
pos Mixiguana, Reislândia, Ericó e Tocobirém do Domínio 
Parima-Urariquera, onde idades U-Pb SHRIMP estabelecem 
o mesmo intervalo de tempo em 1,97-1,96 Ga (CPRM, 
2012). Uma evolução relacionada aos estágios finais do arco 
Anauá-Trairão tem sido postulada para os corpos Martins 
Pereira e Serra Dourada, respectivamente em ambientes 
tardi a sin-colisionais (Almeida, 2006).

A segunda região deste domínio, marginal ao CCC e 
com maior área contínua de ortognaisses e metagranitoi-
des, encontra-se representada pela Suíte Metamórfica Rio 
Urubu, com idades U-Pb SHRIMP e Pb-Pb por evaporação 
estabelecidas no intervalo 1,94-1,93 Ga (Gaudette et al., 
1996; Fraga et al., 2009b). O Terreno Urubu prolonga- 
se para leste, onde na Guiana recebe a denominação de 
“Southern Guyana Granite Complex” (Gibbs;  Barron, 
1993). No interior da Suíte Rio Urubu ocorrem corpos 
charnockíticos (a hiperstênio e com textura ígnea) previa-
mente descritos como granulitos por Santos e Olszewski 
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(1988) e Gaudette et al. (1996), e reunidos por Fraga 
et al. (1997) e Fraga e Araújo (1999) na Suíte Serra da 
Prata. Idades Pb-Pb para a suíte situaram-se no intervalo 
1,94-1,93 Ga, comum às litologias da Suíte Rio Urubu. A 
idade U-Pb SHRIMP em 1942 ± 7 Ma para o Granulito 
Barauana ressalta a ocorrência de rochas de alto grau de 
metamorfismo no interior da Suíte Rio Urubu (Almeida, 
2006). Na Guiana, essas litologias foram integradas no 
Complexo Kanuku por Berrangé (1973), tendo sido revistas 
por Reis et al.(1999).

Na porção central do domínio, a Suíte Rio Urubu 
serve de embasamento para unidades mesoproterozoi-
cas caracterizadas por Fraga et al. (2009c) como um 
complexo anortosito-mangerito-granito rapakivi (AMG). 
Complexos AMCG são comuns nos escudos Báltico 
(Finlândia, Noruega) e Canadense (Hemisfério Norte), 
caracterizando-se por volumoso magmatismo intraplaca 
cujas suítes estão relacionadas ao mesmo processo de 
evolução crustal (Windley, 1993), não sendo, contudo, 
comagmáticas (Emslie, 1991; Rämö; Haapala, 1995). Os 
complexos AMCG situam-se preferencialmente ao longo 
de cinturões orogênicos paleoproterozoicos, cuja coloca-
ção se dá entre 100-600 Ma após o término dos processos 
de formação crustal.

Na região compreendida entre os rios Apiaú, Mucajaí 
e Branco, porção central de Roraima, reúnem-se corpos do 
Anortosito Repartimento (A - noritos e gabronoritos subor-
dinados) em íntima associação temporal e espacial com 
(M) quartzo mangeritos (a sienitos) e (G) granitos rapakivi 
da Suíte Mucajaí (Fraga et al., 2009c). Santos et al. (1999) 
obtiveram para o Anortosito Repartimento uma idade em 
1527 ± 7 Ma (U-Pb em baddeleyita). As idades disponíveis 
para a Suíte Mucajaí correspondem ao intervalo 1,56-1,53 
Ga (U-Pb SHRIMP, Gaudette et al., 1996; Pb-Pb em mo-
nozircão, Fraga et al., 1997; Fraga, 2002) para granitos e 
quartzo mangeritos. Rochas charnockíticas e graníticas 
mais jovens, no intervalo 1,43-1,42 Ma, foram reunidas na 
Suíte Serra Grande por Santos et al. (2011).

Episódios tectônicos do tipo “grenvilliano” no cráton 
foram merecedores de atenção por parte de Cordani et 
al. (2010). Na região de ocorrência da associação AMG, o 
principal corpo granítico registra zonas de cisalhamento 
marginais com desenvolvimento de milonitos em con-
dição rúptil-dúctil. Fraga (2002) reforça a inexistência 
de metamorfismo em rochas da associação AMG, além 
de sua proximidade com encaixantes orosirianas. A res-
peito da Província K´Mudku de Santos et al. (2006a), a 
autora atesta que a província não constitui uma feição 
tectônica coerente, registrando estilos gerados durante 
diferentes períodos de evolução do escudo. De acordo 
com Almeida et al. (2008), o padrão estrutural a sul do 
Domínio Mucajaí-Lua-South Savannas, na proximidade 
com o Domínio Anauá-Kuyuwini, estabelece dois prin-
cipais eventos tectônicos deformacionais mais jovens, 
nos intervalos 1,72–1,66 Ga (Evento Itã) e 1,35–0,98 Ga 
(Evento K´Mudku).

Pequenos corpos alcalinos na região do rio Reparti-
mento e enxames de diques de diabásio (Taiano) com dire-
ção preferencial NE-SW refletem um período de tectônica 
global no desmembramento dos continentes sul-americano 
e africano ao redor de 200 Ma. Ao longo do Jurássico-
-Cretáceo, uma reativação extensional ao longo daquela 
principal estruturação e em domínio de rochas da Suíte Rio 
Urubu, veio efetivar a instalação do rifte Tacutu, iniciado 
com os derrames basálticos Apoteri, em aproximados 150 
Ma (Ar-Ar step heating) e subsequente sedimentação cre-
tácea (Reis et al., 2008).

Recobrindo as unidades precedentes, a Formação Boa 
Vista aflora a sudoeste e nordeste da capital Boa Vista, 
estando fortemente controlada pela estruturação do hemi-
gráben Tacutu, cuja bacia tem seu limite sul balizado pelo 
baixo curso do rio Mucajaí. Onde aflorante, a Formação 
reúne arenitos arcoseanos, por vezes conglomeráticos, cuja 
melhor exposição foi descrita na bacia do igarapé Bacadal 
(afluente esquerdo do rio Mucajaí), a sudoeste da fazenda 
Pau-Rainha (Reis et al., 2002). O prolongamento da For-
mação Boa Vista em território guianense (North Savannas 
Formation) permite supor uma área total de sedimentação 
de aproximadamente 21.700 km2.

Campos de dunas eólicas de areia expõem-se ao 
longo da região de savana e em várias áreas do domínio 
de sedimentação da Formação Boa Vista. Formam acumu-
lações arenosas pelo retrabalhamento de litounidades da 
Formação Boa Vista, por vezes gerando feições de atividade 
eólica, cujos depósitos foram relacionados ao início do Pleis-
toceno (Santos; Nelson, 1995; Latrubesse; Nelson, 2001) 
e cujo conjunto sedimentar tem sido referido à Formação 
Areias Brancas (Reis et al., 2002).

Domínio Anauá-Kuyuwini (AN-KU)

O domínio apresenta uma fisiografia diversificada, 
predominando aquela formada por maciços rochosos 
montanhosos a morrarias em região de floresta tropical. 
Contrasta, entretanto, com a extensa planície sedimentar 
representada pelo Pantanal Setentrional (Figura 2.8).

Geologicamente, agrupa um conjunto vulcano-
-plutônico cerca de 100 Ma mais jovem do que aquele 
reconhecido ao norte do CCC (Domínio Cuchivero-Surumu-
-Iwokrama-Dalbana), encontrando-se representado pelas 
suítes cálcio-alcalinas Água Branca e Igarapé Azul, cuja 
evolução se processou no intervalo 1,90-1,88 Ga (Almeida 
et al., 2002; Almeida, 2006).

A Suíte Igarapé Azul reúne corpos de pequenas dimen-
sões, por vezes com enclaves de granitos Martins Pereira 
(1,97 Ga) e metassedimentos Uai-Uai. Coube a Almeida et 
al. (2002) desassociar as litologias da área-tipo do Granito 
Igarapé Azul (Faria et al., 2000), mencionando, por sua vez, 
uma correspondência litológica e temporal com o Granito 
Serra Dourada.

O principal corpo granítico da Suíte Água Branca 
está representado pelo Granito Caroebe, em uma extensa 
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região compreendida entre as bacias dos rios Jauaperi e 
Anauá. Contudo, a área de abrangência da suíte extrapola 
os limites de Roraima, adentrando para os estados do Pará 
(NW) e Amazonas (NE) e porção extremo sul da Guiana. 
Configura uma suíte químicamente expandida associando- 
lhe vulcânicas e charnockitos (Almeida, 2006).

Assomam rochas vulcânicas do Grupo Iricoumé que 
têm fornecido idades Pb-Pb por evaporação em 1898 ± 3 
Ma, 1895 ± 3 Ma e 1890 ± 2 Ma (Valério, 2006), 1893 ± 
2 Ma (Macambira et al., 2002) e U-Pb SHRIMP em 1893 ± 2 
Ma (Santos et al., 2002) e valores um pouco mais jovens em 
1888 ± 3 Ma (Costi et al., 2000) e 1883 ± 4 Ma (Valério, 

Figura 2.8 - Fisiografia e geologia do Domínio Anauá-Kuyuwini. (a) Região da serra Anauá (ao fundo), onde predominam rochas ortognáissicas 
do Complexo Anauá e variadas suítes granitoides; (b) Região da Perimetral Norte (BR-210) com maciços rochosos onde predominam granitoides 
das suítes Mapuera e Martins Pereira, além do Granito Moderna; (c) Região da Perimetral Norte com lajeiro do Granito Moderna; (d) Região de 
São João da Baliza com afloramentos de granitoides da Suíte Mapuera; (e) Paraná Amajaú, no baixo rio Branco, com exposições sedimentares 

pleistocênicas da região do Pantanal Setentrional; (f) Sedimentação holocênica e níveis de turfas em ilhas do rio Branco.
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2006). Apesar da inexistência de idades para vulcanitos da 
bacia do rio Uatumã em sua área-tipo, o intervalo 1,89-
1,88 Ga parece ser o mais coerente para as indesejáveis 
correspondências e aplicação do termo “Uatumã” para 
todo o cráton Amazonas.

Para Almeida (2006), o conjunto Água Branca-Igarapé 
Azul refere-se a um terceiro estágio orogênico iniciado 
com a instalação do arco Anauá em 2,03 Ga, seguido por 
uma fase acrescionária (estágio colisional) representada 
pelos granitos Martins Pereira e Serra Dourada (1,97-1,96 
Ga). O citado conjunto foi gerado possivelmente por um 
mecanismo de underplating que fundiu a crosta e efetivou 
grandes volumes de magmas graníticos pós-colisionais dos 
tipos I e A entre 1,90 e 1,87 Ga.

O domínio registra duas principais gerações mais 
jovens de granitos com características pós-orogênicas a 
anorogênicas, estabelecidas nos intervalos 1,88–1,87 e 
1,82–1,81 Ga (Reis et al., 2003; 2006). Ao primeiro intervalo 
(Episódio Alalaú-Mapuera) correspondem alguns pequenos 
corpos (50 a 500 km2) encontrados no entorno de São Luís 
do Anauá e São João da Baliza e na serra Itã, sendo cor-
respondidos à Suíte Mapuera do nordeste do Amazonas. 
Um desses corpos (Granito Murauaú) forneceu uma idade 
de 1871 ± 5 Ma (Almeida, 2006).

Ao segundo e mais jovem intervalo (Episódio Madeira- 
Moderna) está associado o Granito Moderna, cuja idade 
Pb-Pb em filamento simples forneceu o valor de 1814 ± 27 
Ma (Santos et al., 1997), possibilitando uma correspondên-
cia aos granitos da região do Pitinga, reunidos por Costi et 
al. (2000) na Suíte Madeira.

Ambos os episódios, Alalaú-Mapuera e Madeira- 
Moderna, incluem a formação de rochas charnockíticas, 
cujas idades são apontadas a dois principais intervalos: 
1,89-1,87 e 1,81–1,80 Ma (Santos et al., 2011). No primeiro 
intervalo são reconhecidos o enderbito Santa Maria, com 
uma idade Pb-Pb em 1890 ± 2 Ma (Almeida, 2006), e o 
charnockito Jaburu, com idade U-Pb SHRIMP em 1873 ± 6 
Ma (Santos et al., 2001); ao intervalo mais jovem correspon-
dem charnockitoides com idades U-Pb SHRIMP em 1812 ± 
4 Ma (Jufari) e 1809 ± 3 Ma (Curiuaú) (Santos et al., 2011).

Uma extensa área de acumulação quaternária acom-
panha o médio/baixo curso do rio Branco, tendo sido 
descrita como “Pantanal Setentrional” por Santos e Nelson 
(1995), como uma bacia continental recente, formada 
possivelmente no Pleistoceno, com sedimentação pre-
dominantemente fluvial, com intensa migração lateral e 
características morfológicas típicas de um pantanal. Reúne 
características de áreas alagadiças e aluvionares recentes, 
além de remanescentes de campos de dunas eólicas. Onde 
a vegetação é dominante, a cobertura está representada 
por savana e/ou campinarana.

A maior área de sedimentação da porção sul de 
Roraima tem sido atribuída à Formação Içá (Pleistoceno), 
que recobre aproximadamente 40.000 km2 e abrange 
parte das bacias dos rios Branco, Anauá, Catrimâni, Água 
Boa do Univini, Jauaperi, Xeriuini, Tapera e Macucuaú 

(Faria et al., 2000). Prévios estudos, contudo, forneceram 
indicações de que a sedimentação da região do baixo rio 
Branco pertenceria à Formação Solimões, citando-se Santos 
et al. (1974) e Reis e Souza (1998), com destaque para a 
ocorrência de arenitos ferruginosos na base e argilitos com 
lentes de arenito no topo da sucessão. Em contrapartida, 
na região do alto Solimões, essa cobertura é fossilífera, 
tendo sido a ela atribuída por Latrubesse et al. (1994) uma 
idade miopliocênica.

No baixo curso do rio Branco, em área de influência 
do paraná Amajaú, Reis e Souza (1998) mencionaram 
a ocorrência de arenitos ferruginosos fluviais, ricos em 
estratificações cruzadas e com paleocorrentes medidas 
para o quadrante SW, cabendo a Reis et al. (2006) fazer 
a correspondência a outras exposições do baixo Solimões, 
com destaque para os lagos Janauacá e Castanho. Os 
autores revelaram a presença de uma bacia mais jovem e 
de provável idade pleistocênica a leste do Arco de Purus, 
cuja borda revela uma situação compartimental estrutu-
ral com direção daquela do arco em NW-SE, contudo, 
organizando-se ao norte com a direção N-S que controla 
o baixo curso do rio Branco. A formação sedimentar nessa 
região registra contemporaneidade e ambiência contígua 
à Formação Içá do alto Solimões, revelando, contudo, 
características próprias de uma área-fonte relacionada 
ao substrato dos escudos das Guianas ao norte e Brasil-
Central ao sul.
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INTRODUÇÃO

O território roraimense faz parte da bacia do rio Ama-
zonas, abrangendo três sub-bacias da margem esquerda 
do rio Negro (uma integralmente, a do rio Branco, e duas 
parcialmente, as dos rios Jufari e Jauaperi), e parte da sub-
-bacia do rio Jatapu, tributário do rio Uatumã, afluente 
esquerdo do rio Amazonas (Figura 3.1).

É no estado de Roraima que se localiza o ponto mais 
setentrional (norte) do país, o monte Caburaí, na serra 
homônima, com coordenadas geográficas 5°16’20’’N e 
60°12’43’’W Gr.

O principal curso d´água do estado é o rio Branco, 
que se forma a partir do encontro dos rios Urariquera e 
Tacutu, e que corta Roraima na direção NE-SW até de-
sembocar no rio Negro no extremo sul. Seus principais 
afluentes da margem direita são os rios Mucajaí e Catri-
mâni, e da esquerda o rio Anauá. O rio Branco compõe a 
maior bacia hidrográfica do estado e está completamente 
inserido no território de Roraima (Figura 3.1). Tem impor-
tante papel na dinâmica de modelagem do relevo desta 
porção da Amazônia.

A oeste encontra-se o rio Xeriuini, cuja bacia também 
está totalmente contida no estado. Seu curso se faz em ter-
renos muito planos e alagadiços, o que lhe confere baixíssima 
energia para o entalhe do relevo local. Seu leito é bastante 
meândrico, e nas proximidades da foz observam-se canais 
(paranás) que o conectam diretamente com o rio Branco.

A leste do rio Branco está o rio Jauaperi, que delineia 
a divisa sudeste de Roraima com o estado do Amazo-
nas a partir da foz do rio Alalaú, afluente esquerdo do 
Jauaperi (Figura 3.1).

No extremo sudeste do estado, o rio Jatapu tem impor-
tante papel na dinâmica do relevo daquela região. Perten-
cente à bacia do rio Uatumã é um curso d´água de grandes 
dimensões, com potencial hidrelétrico aproveitado pela usina 
hidrelétrica do Jatapu, instalada no município de Caroebe.

Além de toda essa rede de drenagem, o estado apre-
senta extensas áreas de acumulação inundáveis, como o 
popular “lavrado”, o “Pantanal Setentrional”, e lagos de 
diversas dimensões que se espalham pelo território. Na 
maioria dessas áreas inundáveis, os cursos das drenagens 
que recarregam os sistemas hídricos ainda não estão niti-
damente definidos.

Figura 3.1 - Principais bacias hidrográficas do estado de Roraima.
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GÊNESE DAS PAISAGENS 
GEOMORFOLÓGICAS

Roraima é o estado com a maior variedade geomor-
fológica de toda a Amazônia brasileira. Seus terrenos 
apresentam desde superfícies muito baixas e extremamente 
planas, principalmente na região sul, até os relevos mais 
movimentados e mais altos do país, como o monte Roraima, 
com seus 2.875 metros de altitude.

Hipóteses que tentam explicar a conformação do 
relevo atual sugerem que a região sofreu eventos neotec-
tônicos decorrentes da interação entre as placas tectônicas 
Sul-Americana, de Nazca e do Caribe a partir do Mioceno 
(23 milhões de anos atrás) (Costa et al., 1996; Costa e Hasui, 
1997). Essa tectônica teria gerado um sistema de falhas 
conjugadas dextral de direção E-W, com componentes 
transtensivos e transpressivos com orientações NE-SW e 
NW-SE, respectivamente. Os falhamentos e fraturamentos 
decorrentes dessa movimentação, e o posterior arrasa-
mento dos terrenos pelos ciclos erosionais, teriam criado 
blocos isolados e dispersos com altitudes bastante variadas. 
Os principais indícios que comprovariam a atuação dessa 
tectônica são os seguintes fenômenos observados em 
Roraima: capturas de rios, migração de canais de cursos 
d’água, padrões de drenagens anômalos, presença de vales 
suspensos, ocorrência de vales rochosos, áreas alagáveis e 
áreas serranas pouco dissecadas.

Mesmo com todo esse evento epirogênico relativa-
mente recente, e a atuação da erosão em ciclos posteriores, 
ainda assim existem interessantes vestígios de ciclos de 
aplainamentos de relevo anteriores a essa neotectônica. 
Segundo Schaefer e Vale Junior (1997) e Schaffer e Dal-
rymple (1995), o mais antigo desses ciclos é o Gondwana, 
que atuou entre 180 e 135 milhões de anos atrás (Meso-
zoico/Jura-Cretáceo) quando o supercontinente de mesmo 
nome ainda existia. Terrenos soerguidos já estáveis, sob a 
influência de climas áridos a semiáridos desérticos, teriam 
sofrido processos de pediplanação generalizados, originan-
do vastas e bem elaboradas superfícies de aplainamento. 
Os vestígios desse ciclo estariam registrados nos patama-
res com altitudes elevadas, entre 2.000 e 3.000 metros, 
e o principal resíduo comprovador desse evento seria a 
superfície plana do topo do monte Roraima, localizada a 
aproximadamente 2.800 metros de altitude.

O ciclo erosivo seguinte teria atuado sob climas áridos 
a semiáridos, após a estabilização de eventos distensivos 
decorrentes da fragmentação do supercontinente Gon-
dwana, entre 135 e 65 milhões de anos atrás (Mesozoico/ 
Cretáceo). A esses eventos se atribuem rifteamentos, der-
rames basálticos e deposição de sedimentos com elevada 
salinidade. O hemigráben do Tacutu seria o principal indício 
dessa tectônica distensiva. Esse segundo ciclo foi chamado 
de Pós-Gondwana e suas marcas são encontradas entre as 
cotas altimétricas de 1.200 a 1.800 metros, bordejando 
níveis aplainados mais elevados (inselbergs do ciclo Gon-
dwana), separados entre si por escarpas, ou constituindo 

vertentes e níveis de pedimentos nas bases de algumas 
serras, como a serra do Sol no extremo norte do estado.

O próximo ciclo erosivo, denominado Sul-Americano, 
teria atuado sob a conhecida variação de climas secos e 
úmidos do Paleógeno, entre 65 e 23 milhões de anos atrás. 
Seus testemunhos são identificados nos patamares com 
altitudes entre 450 e 1.000 metros, tendo como exemplos 
as serras de Pacaraima, Tepequém e da Lua. Segundo 
Schaefer e Vale Junior (1997), esse foi o mais longo ciclo 
erosivo que atuou na América do Sul, consistindo em uma 
pediplanação generalizada dos terrenos e intenso intem-
perismo químico, os quais deram origem à sedimentação 
da Formação Boa Vista.

A longa duração desse ciclo, aliada a episódios epiro-
gênicos de baixa energia, proporcionou o desenvolvimento 
de uma vasta superfície pediplanada com espessos mantos 
de intemperismo. Teoriza-se que a existência desses espes-
sos regolitos, associados à mudança de clima seco para 
úmido, tenha transformado a dinâmica dos processos de 
aplainamento de pediplanação para etchplanação, pro-
cesso esse que tenta explicar a evolução das superfícies de 
denudação posteriores (SCHAEFER; VALE JUNIOR, 1997).

As características do relevo roraimense atual, portan-
to, são resultado de todos esses eventos citados, podendo 
este ser sintetizado como as consequências do embate 
eterno entre as forças exógenas (processos erosivos e de 
deposição) e as forças endógenas (orogênese e epirogê-
nese) que atuam no planeta. E para classificar as formas 
observadas do relevo atual é necessário um método, 
exposto a seguir.

COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 
DO ESTADO DE RORAIMA

Para este trabalho utilizou-se como unidades bá-
sicas de classificação as Unidades Morfoestruturais e 
Morfoesculturais, conceito proposto no Projeto RADAM 
(BARBOSA, 1975) e por Ross (2000), onde a comparti-
mentação morfoestrutural da área mapeada tem como 
objetivo fornecer a base espacial para a classificação das 
formas de relevo e o conhecimento de suas relações com 
a geomorfogênese. Nas Unidades Morfoestruturais são 
delimitadas as áreas que apresentam as mesmas caracte-
rísticas morfoestruturais, levando-se em consideração sua 
constituição litológica, a orientação e o direcionamento 
dos lineamentos estruturais, a concentração de corpos 
intrusivos, as relações dos padrões e a hierarquia da 
drenagem com a litoestrutura e as relações desta com os 
diversos tipos de modelados.

No Projeto RADAM, as unidades morfoestruturais do 
relevo brasileiro foram identificadas e são utilizadas em 
praticamente todos os estudos geomorfológicos subse-
quentes. Este trabalho procurou detalhar os limites das 
unidades presentes em Roraima, e adicionou duas novas 
que foram propostas no estudo do Zoneamento Ecológico 
e Econômico da Região Central do Estado (MAIA, 2002).
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Conforme o mapa exposto na Figura 3.2, em Rorai-
ma foram identificadas duas Unidades Morfoestruturais, 
apresentando conjuntos litológicos de natureza e idades 
diferentes. São elas: Terrenos Proterozoicos do Escudo 
das Guianas e Domínio das Coberturas Sedimentares 
Fanerozoicas.

 A primeira Unidade Morfoestrutural, por sua vez, foi 
subdividida em cinco Unidades Morfoesculturais: Planalto 
do Divisor Amazonas–Orenoco, Planalto Sedimentar de 
Roraima, Planalto Dissecado Norte da Amazônia, Planal-
tos Residuais de Roraima e Depressão Marginal Norte do 
Amazonas; e a segunda, em duas unidades: Depressão de 
Boa Vista e Pantanal Setentrional (Figura 3.3).

Para classificar as formas ou padrão de relevo encon-
trados em cada Unidade Morfoestrutural e Morfoescultural 
foi utilizada a Biblioteca de Relevo do Território Brasileiro 
(Apêndice II), criada pelo Serviço Geológico do Brasil 
com objetivo de inserir informações de relevo-paisagem-
-geomorfologia em uma análise integrada do meio físico 
aplicada ao planejamento territorial, empreendida nos 
mapeamentos de geodiversidade. O mapa resultante dessa 
classificação é mostrado na Figura 3.4, sendo seguido de 

breves descrições dos padrões de relevo encontrados em 
cada Unidade Morfoestrutural e Morfoescultural.

Terrenos Proterozoicos 
do Escudo das Guianas

Planalto do Interflúvio Amazonas-Orenoco

O Planalto do Interflúvio Amazonas-Orenoco é uma 
extensa área montanhosa (Figura 3.5a), com direção geral 
SW-NE, sustentada pelas rochas ígneas e metamórficas 
pré-cambrianas do escudo das Guianas. Boa parte dele 
constitui o divisor de águas das bacias dos rios Amazonas 
e Orenoco (Figura 3.3).

Os relevos encontrados nesta Unidade são compos-
tos, em sua maioria, por patamares dissecados por rede 
de drenagem encaixada em fraturas e falhas geológicas, 
resultando em vertentes de forte declividade. Esses pa-
tamares, localmente, são chamados de serras. Assim, as 
principais estruturas representantes deste Planalto são as 
serras da Memória, do Caranguejo, da Minhoca, Mudubim, 
de Pacaraima, Verde, do Cailan, do Trovão, do Cumanã, 

Figura 3.2 - Unidades Morfoestruturais definidas para o estado de Roraima.
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Arai, Central, da Formiga, do Bananal, Tocobirém, Parima, 
Auaris, do Melo Nunes, Couto de Magalhães, da Estrutura 
e Urucuzeiro.

Iniciando pela porção nordeste da Unidade, o Planal-
to consiste no divisor de águas que separa a bacia do rio 
Essequibo (que drena o território da Guiana) da bacia do 
rio Tacutu (bacia Amazônica), e mantém o nome devido 
à continuidade geográfica. Esculpido principalmente em 
rochas vulcânicas do Grupo Surumu, é caracterizado pela 
presença de patamares dissecados com altitudes de 800 
a 1.500 metros aproximadamente, sendo classificado 
como Domínio Montanhoso no Mapa Geodiversidade 
de Roraima (sigla R4c). Por entre os patamares elevados, 
observa-se uma superfície de 300 a 400 metros mais re-
baixada, mapeada como Colinas Dissecadas e Morros Bai-
xos (R4a2). Na porção norte, onde as rochas sedimentares 
do Supergrupo Roraima predominam, próximo à cidade 
de Uiramutã, o relevo apresenta topografia marcada por 
vertentes íngremes recobertas por depósitos de encosta 
(R1c). O contato das áreas altas com os patamares mais 
baixos é formado por hogbacks (Figuras 3.5b e c).

Nessa paisagem montanhosa de vertentes íngremes, 
destacam-se os planaltos elevados denominados de “te-
puys” (R2c), que emergem em meio ao relevo acidentado 
circunjacente sob a forma de superfícies cimeiras planas, 
fragmentadas e alçadas em cotas superiores a 1.500 ou 
2.000 metros de altitudes, tais como os montes Caburaí 
e Roraima.

Ainda nessa área, diques de diabásio cortam o planalto 
na direção NW-SE, coincidindo com as áreas mais baixas, 
mapeadas como Colinas Dissecadas (R4a2). A drenagem 
principal é feita pelo rio Maú ou Ireng, que tem suas nas-
centes fora desta unidade. Tal curso d´água constitui a 
fronteira entre o Brasil e a Guiana, cortando esse conjunto 
de relevos na direção W-E, infletindo em seguida para N-S. 
Seu traçado é provavelmente controlado pela rede de falhas 
e fraturas que cortam a área. Seu padrão de drenagem, 
levando em conta seus afluentes, é do tipo retangular.

A serra de Pacaraima é a mais longa das existentes 
nesta unidade. Estende-se desde as cabeceiras do rio Ura-
ricaá, próximo à serra Urutanin no noroeste do estado, até 
o sul da serra do Sol, próximo às cabeceiras do rio Cotingo, 

Figura 3.3 - Unidades Morfoesculturais definidas para o estado de Roraima.
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fazendo limite com a Venezuela. Na porção sudoeste, os 
patamares da serra são mais baixos, limitados por escarpas 
e hogbacks, e alcançam altitudes entre 800 e 1.200 metros. 
Na porção norte, em direção à serra do Sol, as altitudes 
atingem entre 1.200 e 1.600 metros, podendo alcançar até 
2.370 metros no marco BV-03 da fronteira Brasil–Venezue-
la. O relevo nessa região, esculpido em rochas vulcânicas 
do Grupo Surumu, é predominantemente montanhoso 
(R4c), mas também são identificadas as seguintes formas: 
morros (R4b), colinas (R4a1), escarpas (R4d), platôs (R2c) e 
hogbacks. Os principais rios que nascem nessa serra são: 
Cotingo, Surumu, Miang, Amajari e o Uraricaá.

Seguindo para sul, próximo à cabeceira do rio Miang, 
encontra-se a serra Arai. Com direção preferencial E-W, 
essa serra é formada por hogbacks e cristas montanho-
sas dissecadas (R4c), com encostas ravinadas em forma 
de escarpas (R4d), fazendo parte do rebordo da serra 
Pacaraima. Nela nascem drenagens que deságuam no rio 
Miang, como o igarapé do Samã, e no rio Surumu, como 
o igarapé Sorocaima.

Indo mais para sudoeste, rumo ao alto vale do rio 
Urariquera, encontra-se a serra Tocobirém. Esculpida em 
granitoides não deformados, parte da Suíte Intrusiva Toco-
birém, parte da Suíte Intrusiva Ericó, seu relevo é formado 
por cristas e pontões montanhosos (R4c) com encostas 
ravinadas. Por lá nascem cursos d´água da bacia do rio 
Urariquera, como o igarapé Tocobirém e o rio Ericó.

As serras da Estrutura e de Couto de Magalhães des-
pontam no oeste de Roraima. São caracterizadas por um 
conjunto de cristas montanhosas (R4c) com controles estru-
turais de direção NW, e vertentes recobertas por depósitos de 
encostas (R1c) intensamente ravinadas. São constituídas por 
rochas ígneas da Suíte Máfico-Ultramáfica Serra da Estrutu-
ra. Nessas serras nascem diversos tributários do rio Mucajaí.

Ao norte da serra Couto de Magalhães está a serra do 
Melo Nunes. Também com orientação NW, ela é constitu-
ída por cristas montanhosas (R4c) e vertentes recobertas 
por depósitos de encostas (R1c). Está esculpida nas rochas 
metamórficas do Grupo Parima. Nela também estão as 
cabeceiras de diversos tributários do rio Mucajaí.

Figura 3.4 - Padrões de relevo identificados no estado de Roraima.
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Figura 3.5 - Compartimentos de relevo do Planalto do Interflúvio Amazonas-Orenoco. (a) Relevo montanhoso próximo à vila Surumu; 
(b) Relevo de hogbacks no município de Uiramutã; (c) Relevo montanhoso próximo a serra Lilás no município de Uiramutã.

A serra das Surucucus, a oeste da Couto de Magalhães, 
foi mapeada como pertencendo à forma de Chapadas 
e Platôs (R2c). Entretanto, tal estrutura não forma um 
platô contínuo. Seu topo é irregular e cercado por cristas 
montanhosas mais baixas. As rochas que a sustentam são 
graníticas, pertencentes à Suíte Intrusiva Surucucus e, no 
topo, rochas sedimentares do Supergrupo Roraima. O rio 
Parima passa pelo oeste da serra, e alguns afluentes do rio 
Mucajai, como o rio Tsiboraú, nascem lá.

A serra Urucuzeiro desponta ao sul da Surucucus, 
próxima às cabeceiras dos rios Mucajaí e Catrimâni. Talvez 
seja o patamar mais baixo desta Unidade Morfoescultural. 
Entretanto, seu modelado e suas altitudes, que chegam 
a ultrapassar os 1.000 metros, foram classificados como 
Domínio Montanhoso (R4c), além de ser limitada a nordeste 
por morros (R4b) e a leste por escarpas (R4d) e vertentes re-
cobertas por depósitos de encosta (R1c) com muitas ravinas. 
Próximo ao rio Mucajaí, na direção norte, o Pico Redondo, 
estrutura circular granítica da Suíte Intrusiva Auaris, eleva-
-se a mais de 1.000 metros de altitude, representando o 
patamar mais alto desse conjunto de relevos.

E finalmente, no extremo oeste/noroeste do estado, 
fazendo limite com a Venezuela, na Terra Indígena Ianomâ-
mi, encontra-se a extensa serra Parima. Com altitudes que 
variam muito, dos 500 aos 1.500 metros, ela é constituída 
por relevos intensamente dissecados com vales encaixados, 
tendo sido identificadas as seguintes formas: Domínio Mon-
tanhoso (R4c), Domínio de Morros e Serras Baixas (R4b) e 
Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos (R4a2). O 

padrão da drenagem é dendrítico e a intensidade do entalhe 
das águas fluviais resulta em vales profundos. As rochas 
que compõem a serra são predominantemente gnáissicas 
e fazem parte do Complexo Urariquera.

Planalto Sedimentar de Roraima

O Planalto Sedimentar de Roraima, regionalmente, 
é modelado por relevos tabulares, esculpidos em rochas 
sedimentares e metassedimentares pouco dobradas do 
Supergrupo Roraima e da Formação Tepequém (Figura 
3.6a). Em uma escala mais próxima, podem ser obser-
vadas chapadas, platôs, degraus estruturais, rebordos 
erosivos, escarpas serranas, cuestas e hogbacks, feições 
residuais que se estendem para o extremo norte até a 
Venezuela e a Guiana. As altitudes variam entre 1.000 
e 3.000 metros aproximadamente, e é nesta Unidade 
Morfoescultural onde se situa o sétimo ponto mais alto 
do país: o monte Roraima, com 2.734 metros, na serra 
de Pacaraima.

O monte Roraima, no extremo nordeste do estado, 
na tríplice fronteira (Brasil–Venezuela–Guiana), tem forma 
de mesa (“tepuy”), com topo bastante horizontalizado, e é 
contornado por escarpas abruptas, cercadas por vertentes 
suavizadas e ravinadas, recobertas por depósitos de encosta 
ou pedimentos (R1c no mapa de padrões de relevo). Essas 
vertentes, por sua vez, se conectam aos relevos dissecados 
mais baixos da serra, chegando à base, onde aflora um 
corpo do Diabásio Avanavero.
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Nos arredores do monte são encontradas diversas ou-
tras serras que fazem parte desta Unidade Morfoescultural, 
como a serra do Sol, mais a sudeste, com até 2.400 metros 
de altitude, que apresenta bordas escarpadas e depósitos de 
encosta ravinados. A superfície abaixo, também elaborada 
sobre rochas do Supergrupo Roraima, é modelada em co-
linas dissecadas e morros baixos (R4a2). Nessa área foram 
observadas grandes falhas que condicionam a dinâmica dos 
modelados de relevo e da rede de drenagem. As cabeceiras 
dos rios mais setentrionais do país ocorrem ali: Cotingo, que 
nasce nas encostas do monte Roraima;  Panari, na porção 
sul da serra do Caburaí;  Maú, na serra de Pacaraima; e o 
rio Uailan, na serra homônima.

As demais serras que compõem o Planalto Sedimentar de 
Roraima, como as denominadas Uafaranda e Urutanin, ma-
peadas como R2c e R4b, ocorrem de forma esparsa em meio 
ao Planalto do Interflúvio Amazonas– Orenoco e apresentam 
as mesmas características fisiográficas e litológicas do monte 
Roraima e, topograficamente, são sinclinais invertidas de 
grande extensão, muitas vezes limitadas por falhas normais.

A serra do Tepequém (Figura 3.6b), localizada entre 
os rios Urariquera e Amajari, é uma sinclinal com caimen-
to geral para leste. Sua superfície topográfica apresenta 
caimentos convergentes para seu eixo central, e suas 
bordas são formadas por escarpas íngremes e paredões 
que chegam a ter declividades negativas (Figura 3.6c). 
Esta serra destaca-se entre um relevo de colinas amplas 

e suaves (R4a1) que fazem parte do Planalto Dissecado 
Norte da Amazônia, e ao sul e sudeste é cercada por um 
relevo montanhoso (R4c) com escarpas (R4d) e encostas 
ravinadas topograficamente mais baixas.

A serra Urutanin, que faz fronteira com a Venezuela no 
noroeste do estado, apresenta caimentos gerais para norte, 
mas somente as bordas escarpadas do sul estão em território 
brasileiro. É modelada em cristas montanhosas (R4c) e cons-
tituída por rochas vulcânicas ácidas do Grupo Surumu. Nessa 
serra localizam-se as nascentes dos igarapés Coatu, Iniquiare 
e Cuegui, afluentes da margem esquerda do rio Urariquera.

Ao sul da serra Urutanin, encontra-se a serra Uafa-
randa, um grande platô (R2c) residual limitado por falhas 
normais ao sul e ao norte, e caimentos para todas as 
direções. No sudoeste da serra está o encontro dos rios 
Parima e Auaris, formadores do rio Urariquera, que corta 
a serra na direção nordeste encaixado em fraturas e, após 
atravessá-la, faz uma curva brusca para sudeste.

O Planalto Sedimentar Roraima está incluído no 
conjunto de relevos montanhosos que também configu-
ram o Planalto do Interflúvio Amazonas-Orenoco e onde 
está implantado o Parque Nacional do Monte Roraima.

Planalto Dissecado Norte da Amazônia

O Planalto Dissecado Norte da Amazônia é limitado 
ao norte e a oeste pelo Planalto do Interflúvio Amazonas-

Figura 3.6 - Compartimentos de relevo do Planalto Sedimentar de Roraima. (a) Relevo tabular esculpido em rochas sedimentares do 
Supergrupo Roraima, município de Uiramutã; (b) Vista frontal da serra do Tepequém, relevo tabuliforme denominado regionalmente de 

“tepuy”, município de Amajari; (c) Escarpa do flanco sudeste da serra do Tepequém, com paredões com declividade negativa.
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-Orenoco, ao sul pelos Planaltos Residuais de Roraima e a 
leste pela Depressão Marginal Norte da Amazônia (Figura 
3.3). É esculpido sobre rochas ígneas e metamórficas do 
escudo das Guianas e sua denominação relaciona-se ao 
posicionamento geográfico, altimétrico, e aos vários tipos 
de dissecação que apresenta, como: superfícies aplainadas 
retocadas ou degradadas (R3a2); colinas amplas e suaves 
(R4a1) (Figura 3.7a); colinas dissecadas e morros baixos 
(R4a2) e morros e serras baixas (R4b) (Figura 3.7b).

A unidade ocorre de forma descontínua, com relevos 
residuais (serras) de variadas formas. Alguns têm topos 
planos em forma de mesas, outros constituem cristas alon-
gadas com encostas ravinadas, e outros ainda, cabeceiras 
de drenagem em forma de anfiteatros. Regionalmente, 
seus terrenos apresentam caimento para leste, em dire-
ção aos relevos aplainados da Depressão Marginal Norte 
do Amazonas. A maior área contínua deste Planalto está 
no centro-oeste do estado, nos médios cursos dos rios 
Urariquera e Mucajaí. O relevo nessa região é composto 
predominantemente por colinas dissecadas e morros baixos 
(R4a2), com presença de vales encaixados. Algumas colinas 
apresentam topos em forma de pontões ou cristas. A rede 
de drenagem principal é formada pelas bacias dos dois rios 

citados, que correm de oeste para leste, adaptados a falhas 
e fraturas, com inúmeras cachoeiras e corredeiras. O padrão 
da drenagem é paralelo a subparalelo, às vezes dendrítico.

Abaixo da cachoeira do Miriti, o rio Urariquera se divi-
de em dois braços (“furos”), conhecidos como Santa Rosa 
e Maracá, formando a famosa ilha de Maracá, que possui 
aproximadamente 50 km de extensão e constitui uma 
Estação Ecológica Nacional. A drenagem do rio Mucajaí é 
semelhante à do Urariquera e por vezes forma furos e ilhas 
ao longo de seu curso, como no trecho logo a montante 
da cachoeira do Paredão.

As principais elevações representantes desta Unida-
de Morfoescultural são as serras Gurupira, Jauaperi, do 
Sonho, do Apium, do Repartimento, do Catrimâni e do 
Tucano.

A serra Gurupira localiza-se próximo à confluência dos 
rios Jatapuzinho e Jatapu, no extremo leste do estado. É 
formada por rochas ígneas da Suíte Intrusiva Mapuera, in-
tensamente fraturadas e falhadas. Classificada como padrão 
de relevo de morros e serras baixas (R4b), apresenta topos 
dissecados em cristas e encostas ravinadas. Atinge até 600 
metros de altitude e nela nascem cursos d´água que desá-
guam pela margem esquerda dos rios Jatapuzinho e Jatapu.

Figura 3.7- Compartimentos de relevo do Planalto Dissecado Norte da Amazônia. (a) Panorama geral de relevo de colinas amplas e 
suaves, município de Mucajaí; (b) Relevo de morros e serras baixas ao fundo, entre colinas amplas e suaves, município de Mucajaí; (c) 
Vista da serra do Tucano (forma de relevo R4b), erguida sobre a superfície aplainada da Depressão de Boa Vista, município de Bonfim; 

(d) Alto da serra do Tucano (rochas sedimentares da Formação Serra do Tucano), município de Bonfim.
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A oeste da serra Gurupira observa-se a serra Jauape-
ri. Esculpida sobre rochas ígneas da Suíte Intrusiva Água 
Branca, é formada por colinas dissecadas e morros baixos 
(R4a2), constituindo uma serra baixa (R4b). Nela nasce o 
rio Trairi, afluente da margem esquerda do rio Jauaperi.

Ao norte desta última está a serra do Sonho. Sus-
tentada por granitoides da Suíte Martins Pereira, eleva-se 
sobre a planície de Roraima formando uma serra baixa (R4b) 
com direção preferencial W-E. No local nascem drenagens 
contribuintes das bacias dos rios Jauaperi e Anauá, como 
o igarapé Capitão Yamanaka.

Mais uma representante do Planalto Dissecado do 
Norte da Amazônia é a serra do Apium. Esculpida sobre 
rochas ígneas da Unidade Granito Curuxuim é formada por 
morros com direção N-S, compondo uma serra baixa (R4b). 
Nela nasce o rio Urubu e o igarapé Peia, contribuintes da 
margem esquerda do rio Tacutu.

As serras do Repartimento e do Catrimâni, no centro 
e a oeste do estado, respectivamente, são sustentadas 
por rochas ígneas da Suíte Intrusiva Serra da Prata. Ambas 
foram classificadas como morros e serras baixas (R4b), e 
apresentam direção preferencial W-E. Por elas passam os 
rios Ajarani, Catrimâni e Apiaú.

A última feição elevada representativa desta Unidade 
é a serra do Tucano (Figura 3.7c e d). Esculpida sobre rochas 
sedimentares da Formação Serra do Tucano, sua gênese 
remonta a eventos transpressionais e transtensionais rela-
cionados à formação do Gráben do Tacutu. Sua direção 
preferencial é NE-SW e o relevo foi classificado como 
morros e serras baixas (R4b). Na serra nascem igarapés 
contribuintes da bacia do Tacutu, como o Javari e o do Mel.

Planaltos Residuais de Roraima

Neste compartimento se incluem as diversas serras e 
maciços residuais que se encontram dispersos pelo Planalto 
Dissecado Norte da Amazônia e pela Depressão Marginal 
Norte do Amazonas (Figura 3.3). A altitude geral das 
maiores elevações varia entre 400 a 900 metros aproxima-
damente (podendo atingir até 1.500 metros), e o relevo é 
esculpido basicamente em rochas ígneas e metamórficas 
bastante fraturadas e falhadas. As águas pluviais, o vento 
e as drenagens de primeira ordem dissecam e modelam os 
maciços em cristas e pontões com vertentes de declividades 
elevadas. Ao observar imagens aéreas de radar, as formas 
de relevo dos Planaltos Residuais de Roraima aparentam se 
relacionar altimétrica e fisiograficamente com os patamares 
dissecados do Planalto do Interflúvio Amazonas-Orenoco. 
Isto pode ser observado nitidamente nos semelhantes 
padrões de dissecação da serra do Gurupira no extremo 
sudeste do estado, passando pelas serras do Anauá, Mo-
cidade e Apiaú já no centro-oeste.

As principais elevações desta Unidade Morfoescultural, 
no domínio das rochas ígneas, num transecto leste-oeste, são 
as serras Acaraí, do Anauá, da Balata, Grande, Caracaraí, da 
Prata, da Lua, do Ipiranga, do Apiaú e Serrinha (Figura 3.8).

A serra Acaraí, localizada no extremo leste do estado, 
configura a fronteira com a Guiana. Esculpida em rochas 
da Suíte Intrusiva Mapuera, é um maciço montanhoso 
(R4c) que chega a atingir 1.050 metros de altitude aproxi-
madamente e que apresenta vertentes íngremes bastante 
ravinadas recobertas por depósitos de encostas (R1c). Sua 
borda oeste é dissecada em colinas e morros baixos (R4a2) 
que se conectam com a superfície aplainada de Roraima. 
Nela nascem os rios Anauá, Novo, Bararati e Jatapu.

A oeste da serra Acaraí está a serra Anauá (Figura 
3.8d). Com altitudes mais baixas, é composta também por 
rochas da Suíte Intrusiva Mapuera. Apresenta um relevo 
montanhoso (R4c) com cristas e pontões que se elevam 
sobre a superfície aplainada. Nela nascem cursos d´água da 
bacia do rio Anauá, como o rio Itã e o igarapé São Francisco.

A noroeste da serra Anauá encontra-se a serra da 
Balata que, composta por rochas da Suíte Intrusiva Serra 
da Prata, eleva-se a altitudes de até 750 metros apro-
ximadamente, formando um relevo montanhoso (R4c) 
dissecado em forma de cristas e pontões. Nela nasce o rio 
Barauaninha, afluente do rio Baraúna, e o igarapé Cachorro, 
afluente da margem esquerda do rio Branco.

Uma das mais conhecidas e belas elevações de Roraima 
é a serra Grande (Figura 3.8a). Ao sul de Boa Vista, é um 
grande maciço montanhoso (R4c) isolado que se ergue 
sobre a superfície aplainada de Roraima, no limite entre 
a Depressão de Boa Vista e a Depressão Marginal Norte 
do Amazonas. Possui direção aproximada N-S e chega a 
atingir 900 metros de altitude. Esculpida sobre rochas 
da Suíte Intrusiva Mucajaí, apresenta topo em forma de 
crista e vertentes abruptas. Os igarapés que nela nascem 
drenam em direção à margem esquerda do rio Branco, que 
se encontra bem próximo à serra.

Mais uma destacada elevação dos Planaltos Residuais 
de Roraima é a serra da Prata (Figura 3.8c), sustentada por 
rochas da Suíte Intrusiva homônima. A forma de relevo 
mapeada nessa serra foi a de morros ou serras baixas (R4b), 
que apresentam vertentes ravinadas e topos aplainados sus-
tentados por crostas detrítico-lateríticas. Essa feição atinge 
550 metros de altitude e nela nascem tributários da margem 
direita do rio Branco, como os igarapés Branco e Água Boa.

As serras do Mucajaí, do Ipiranga e a Serrinha, próxi-
mas umas das outras, são esculpidas em rochas da Suíte 
Intrusiva Mucajaí. São dissecadas em cristas montanhosas 
(R4c) e pontões, com vertentes abruptas e ravinadas, com 
exceção da Serrinha, que foi mapeada como inselberg 
(R3b) devido às dimensões reduzidas. Atingem entre 1.000 
e 1.500 metros de altitude e nelas nascem drenagens con-
tribuintes do rio Mucajaí, como o igarapé da Serrinha, e do 
rio Ajarani, como o rio Repartimento.

À margem direita do rio Mucajaí está a serra do 
Apiaú. Esculpida em rochas da Suíte Intrusiva Surucucus, 
é formada por um conjunto montanhoso (R4c) de cristas 
e pontões, às vezes isolados, com altitudes em torno de 
500 metros, podendo atingir até 1.500 metros em alguns 
locais. Suas vertentes são intensamente ravinadas e nos 
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arredores ocorrem relevos residuais mais baixos, com cerca 
de 300 metros de altitude. Nessa serra nascem igarapés 
contribuintes da margem direita do rio Mucajaí.

No domínio das rochas metamórficas encontram-se 
as serras Baraúna, da Lua, da Mocidade, do Demini e parte 
da serra do Mucajaí.

Sustentadas por rochas da Suíte Metamórfica Rio 
Urubu, as serras da Lua e da Mocidade são grandes ma-
ciços residuais montanhosos (R4c). A serra da Lua (Figura 
3.8b) apresenta dois patamares de dissecação: o mais alto 
formado por cristas (R4c) que chegam a atingir até 930 
metros de altitude, e o mais baixo a leste, formado por 
morros (R4b) com média altimétrica de 260 metros. Ao 
sul, esta serra se conecta com a superfície aplainada de 
Roraima. Nela localizam-se as cabeceiras dos rios Baraúna 
e Quitauaú e dos igarapés Cajubim, Cachorro e Guarumã.

A serra da Mocidade, no interior do Parque Nacional 
homônimo, apresenta altitude média de 800 metros e se co-
necta a sul e leste com a superfície aplainada de Roraima, e 
ao norte e oeste com as colinas do Planalto Dissecado Norte 
da Amazônia. Seu relevo é formado por cristas montanhosas 
(R4c) com encostas ravinadas, que circundam uma área de 
colinas dissecadas e morros baixos (R4a2) que compõem os 
divisores de águas dos rios Catrimâni, Água Boa do Univini 
e Ajarani, afluentes da margem direita do baixo rio Branco.

Ao sul da serra da Lua encontra-se a serra da Baraúna. 
Também sustentada por rochas da Suíte Metamórfica Rio 
Urubu, foi classificada como maciço montanhoso (R4c). 
Eleva-se no meio da superfície aplainada de Roraima, atin-
gindo a cota de 890 metros de altitude. Ao norte desta 
serra, nascem igarapés afluentes da margem esquerda do 
rio Baraúna e ao sul, igarapés que drenam para o rio Itã, 
afluente do Baraúna.

A oeste da serra da Mocidade, entre os rios Demini e 
Catrimâni, localiza-se a serra do Demini, também esculpida 
sobre rochas da Suíte Metamórfica Rio Urubu. É composta 
por vários maciços e cristas montanhosas (R4c) isoladas, com 
vertentes abruptas e ravinadas e altitudes médias em torno 
de 600 metros. Nela nascem tributários da margem direita 
do rio Catrimâni, como os igarapés Pauxiana e Xeriana.

Depressão Marginal Norte do Amazonas

A Depressão Marginal Norte do Amazonas é a maior 
Unidade Morfoescultural identificada em Roraima, ocupan-
do cerca de 31% da superfície do estado (Figura 3.3). Tem 
início no norte de Roraima a partir das bases do Planalto 
do Interflúvio Amazonas-Orenoco e segue em direção 
oeste acompanhando este planalto até ser barrada pelo 
compartimento dos Planaltos Dissecados Norte da Ama-

Figura 3.8 - Compartimentos de relevo dos Planaltos Residuais de Roraima. (a) Serra Grande, maciço montanhoso (R4c) localizado no 
município de Cantá; (b) Serra da Lua, relevo montanhoso (R4c) encontrado no município de Cantá; (c) Serra da Prata, classificada como 
morros ou serras baixas (R4b), localizada no município de Mucajaí; (d) Serra Anauá, relevo montanhoso (R4c) no município de Caracaraí.
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zônia próximo ao meridiano 61°35’ W Gr. A leste faz limite 
com a Depressão de Boa Vista, e a sul vai até os rios Alalaú 
e Jauaperi,  avizinhando-se pelos Planaltos Residuais de 
Roraima e pelo Pantanal Setentrional.

Formada por uma extensa superfície aplainada com 
terrenos conservados, a unidade apresenta áreas de acu-
mulação inundáveis e relevos ondulados com diferenciados 
níveis de dissecação. É um dos compartimentos mais baixos 
do estado, com altitudes variando entre 80 e 160 metros, 
e mostra uma fraca declividade regional em direção ao rio 
Negro, ao sul.

Em sua porção norte predomina uma superfície de 
aplainamento conservada (R3a1) (Figura 3.9a e b), onde 
pontuam maciços residuais classificados como inselbergs, 
denominados localmente de serras. Entre elas estão a serra 

do Calango, próximo à margem esquerda do rio Cotingo, 
a serra da Alemanha, próximo ao rio Surumu, a serra do 
Machado, próximo ao rio Parimé, e a serra do Trovão, 
próximo ao rio Jauari.

Avançando para oeste/sudoeste, rumo aos alto curso 
dos principais rios da região, o grau de dissecação dos 
terrenos aumenta e muda a classificação de superfície de 
aplainamento conservada para retocada (R3a2) (Figura 3.9c, 
d e e). O rio Amajari, que tem suas cabeceiras no Planalto do 
Interflúvio Amazonas-Orenoco, alcança a Depressão Margi-
nal Norte do Amazonas em meio a colinas amplas e suaves 
(R4a1), apresentando padrão de drenagem dendrítico.

Rumando para o sul atravessa-se a calha do rio 
Urariquera. Nessa região observam-se algumas elevações 
isoladas, com destaque para o morro do Velho e a serra 

Figura 3.9 - Compartimentos de relevo da Depressão Marginal Norte do Amazonas. (a) Superfície Aplainada Conservada no sudeste 
do município de Bonfim; (b) Superfície Aplainada Conservada no oeste do município de Normandia; (c) Superfície Aplainada Retocada 

na porção leste do município de Amajari; (d) Superfície Aplainada Retocada ou Degradada no leste do município de Alto Alegre; (e) 
Superfície Aplainada Retocada ou Degradada no leste do município de Amajari.
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baixa do Tabaco (R4b). As colinas amplas e suaves perma-
necem e alcançam a margem esquerda do rio Mucajaí. 
A partir da outra margem desse rio, até o sudeste do 
estado, o grau de dissecação aumenta e as superfícies 
aplainadas retocadas ou degradadas (R3a2) predominam. 
No extremo sudeste, próximo ao rio Alalaú, o relevo 
volta a ser dissecado em colinas amplas e suaves (R4a1), 
com presença também de colinas dissecadas, morros e 
serras baixas (R4a2, R4b). Mais a leste, o rio Jatapu tem 
suas cabeceiras na borda sul dos Planaltos Residuais de 
Roraima, seguindo o rumo NE-SW por entre relevos resi-
duais e trechos de áreas dissecadas isoladas no pediplano 
conservado. Após cruzar essa área, o rio muda o rumo e 
adentra no estado do Amazonas.

As áreas de acumulação inundáveis deste comparti-
mento geomorfológico localizam-se na porção noroeste, 
nas imediações da cidade de Alto Alegre. São inúmeros la-
gos circulares, com diâmetros de 10 a 100 metros, ligados 
à rede de drenagem principal ou confinados em terrenos 
rebaixados em relação às suas adjacências, sustentados 
normalmente por crostas lateríticas impermeáveis.

Domínio das Coberturas Sedimentares 
Fanerozoicas

Depressão de Boa Vista

A Depressão de Boa Vista ocorre no nordeste de 
Roraima e está totalmente cercada pela superfície de 
aplainamento da Depressão Marginal Norte do Ama-
zonas, estabelecendo uma única e extensa superfície 
aplainada que corta o estado de norte a sul (Figura 3.3). 
Essa grande área plana é resultado de um fenômeno de 
pediplanação plio-pleistocênica que atuou regionalmen-
te sobre a bacia sedimentar de Boa Vista, e localmente 
sobre os sedimentos da bacia sedimentar do Tacutu. 
Ocupa cerca de 7% da superfície do estado, abrangendo 
parcialmente os municípios de Boa Vista, Alto Alegre, 
Pacaraima, Normandia e Bonfim. Suas altitudes oscilam 
entre 100 e 130 metros.

A maior parte deste compartimento é constituída por 
uma superfície pediplanada bastante conservada (R3a1) 
(Figura 3.10a), desenvolvida sobre os sedimentos pleisto-
cênicos da Formação Boa Vista, por vezes cobertos por 
extensos areais (Figura 3.10c, d e e). Entretanto existem 
áreas onde a drenagem disseca levemente os terrenos, 
configurando uma topografia de ondulações pouco acen-
tuadas. Essas ondulações são conhecidas regionalmente 
como “tesos” e geralmente ocorrem sobre crostas late-
ríticas. Observam-se também, espalhados pela superfície 
pediplanada, relevos residuais classificados como inselbergs 
(R3b) (Figura 3.10b). Essas formas são esculpidas em rochas 
ígneas ou metamórficas do embasamento, apresentando 
topos aguçados e vertentes íngremes com diversos lajedos 
de afloramentos rochosos. As serras Murupu, da Moça, do 
Flechal, do Urubu e do Marauaí são exemplos de inselbergs 

na Depressão de Boa Vista.
A rede de drenagem deste compartimento é variá-

vel. Em terrenos conservados ela é incipiente, constituída 
geralmente por igarapés intermitentes cujos cursos são 
acompanhados por buritis (veredas). Destaca-se a ocor-
rência de lagoas isoladas que drenam ou formam igarapés 
próximos. Na época de estiagem (outubro a março) essas 
lagoas secam devido à intensa evaporação, fazendo apa-
recer círculos concêntricos brejosos limitando um núcleo 
com água residual. Mesmo as lagoas estando secas, suas 
depressões circulares não desaparecem da paisagem.

Nas porções menos conservadas do compartimento 
a drenagem é mais densa, e em geral segue um padrão 
dendrítico. Em algumas áreas observam-se cursos d’água 
adaptados a linhas estruturais e seguindo um padrão 
de drenagem retangular. Exemplo disso é a calha do rio 
Tacutu, que corre adaptado a estruturas relacionadas ao 
hemigráben do Tacutu. Próximo ao paralelo 03°00’N, esse 
rio encontra o Urariquera e, juntos, formam o rio Branco, 
que a partir daí corre em direção SSW até o rio Negro. Os 
rios Amajari e Parimé, afluentes da margem esquerda do 
Urariquera, o rio Surumu, com seu grande afluente Cotingo, 
e o baixo curso do rio Maú, afluente da margem direita do 
Tacutu, constituem os principais cursos d’água da região.

Pantanal Setentrional

Este compartimento é a segunda maior Unidade 
Morfoescultural de Roraima, compreendendo aproxima-
damente 21% do seu território. Localiza-se no sul/sudoeste 
do estado, na bacia do médio/baixo rio Branco, e é prati-
camente todo cercado pela Depressão Marginal Norte do 
Amazonas, com exceção da porção noroeste e pequena 
parte da sudeste, que fazem limite respectivamente com os 
Planaltos Residuais de Roraima e com o Planalto Dissecado 
Norte da Amazônia (Figura 3.3).

Como o próprio nome diz, a região tem características 
de um grande pantanal, localizado no norte do Brasil, em 
oposição ao pantanal matogrossense que fica mais ao sul.

É uma área em que aproximadamente 60% dos 
terrenos ficam inundados nos período chuvoso (abril a 
setembro) e por vezes permanecem assim na estação seca. 
A vegetação é composta por gramíneas, arbustos, forma-
ções arbóreas e palmáceas. A fauna é rica, com registros 
de grandes mamíferos como antas, caititus, catetos e 
onças-pintadas. A região é uma das áreas-alvo do Projeto 
Jaguar, que monitora e estuda o comportamento desses 
animais na natureza.

A planície do Pantanal Setentrional pode ter se origi-
nado a partir de extensas deposições arenosas resultantes 
de processos de aplainamento do paleodivisor das bacias 
do rio Amazonas com as dos rios Essequibo e Orenoco, 
possivelmente ocorridos em um paleoclima seco (MAIA, 
2002). A região é composta por áreas recentes de acu-
mulação, com trechos abaciados relacionados a falhas 
normais com orientação preferencial N-S. A cobertura é 
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Figura 3.10 - Compartimentos de relevo da Depressão de Boa Vista. (a) Superfície Aplainada Conservada, sul do município de Boa 
Vista; (b) Superfície Aplainada Conservada, com presença de inselbergs, norte do município de Bonfim; (c), (d), (e) Superfície Aplainada 

Conservada coberta por areais sobre os quais se desenvolve típica vegetação de savana, norte do município de Bonfim.

formada por sedimentos arenosos pleistocênicos da For-
mação Içá sobre rochas proterozoicas do embasamento 
cristalino. A configuração atual da drenagem obedece a 
um controle estrutural ocasionado pela neotectônica sob 
clima úmido. A esses eventos atribuem-se o isolamento 
de áreas destituídas de drenagem e permanentemente 
inundadas, e algumas outras precariamente ligadas à 
drenagem atual.

Com relação ao relevo da região, predomina uma 
planície bastante homogênea formada por extensos e bai-
xos tabuleiros (R2a1) ou terraços fluviais, interpenetrados 
por planícies fluviais ou fluviolacustres (R1a), não sendo 

observadas formas irregulares. No nordeste e no noroeste 
foram mapeados três grandes campos de dunas (R1f1). 
Raros inselbergs são observados na área.

As principais drenagens que percorrem o Pantanal Seten-
trional no sentido norte-sul, além do rio Branco, são os rios 
Xeriuini, Jufari, Água Boa do Univini, Itapará e, em seus baixos 
cursos, os rios Anauá, Catrimâni e Jauaperi. Nesta Unidade 
Morfoescultural estão situadas integralmente duas unidades 
de conservação federais, o Parque Nacional do Viruá (nome de 
igarapé afluente do rio Anauá) (Figura 3.11) e a Estação Ecoló-
gica do Niquiá (igarapé afluente do rio Água Boa do Univini), 
além de parcialmente o Parque Nacional Serra da Mocidade.
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Figura 3.11 - Compartimentos de relevo do Pantanal Setentrional. (a) e (b) Áreas alagadas com desenvolvimento de palmáceas, 
no Parque Nacional do Viruá; (c) e (d) Formações arbóreas nas proximidades do Parque Nacional do Viruá, limite dos municípios de 

Caracaraí e Rorainópolis (Fotos cedidas por Taylor Nunes).
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo será apresentada a sistemática dos 
procedimentos adotados no monitoramento hidrológi-
co do estado de Roraima e os resultados dos estudos 
obtidos com base nas informações hidrológicas colhidas 
junto aos observadores hidrológicos, analisadas e con-
sistidas por Engenheiros Hidrólogos, Técnicos e Pesqui-
sadores em Geociências da CPRM – Serviço Geológico 
do Brasil (SGB).

Tais informações são inseridas no banco de dados 
do SGB formando séries históricas de cerca de 40 anos 
para níveis de água dos rios, índices de precipitação 
pluviométrica, medições de vazão líquida, medições de 
qualidade da água, medições sólidas e perfis transversais 
abrangendo, atualmente, um conjunto de 45 estações 
hidrometeorológicas no estado de Roraima, constituintes 
da rede hidrometeorológica básica nacional.

A sustentabilidade hídrica, o acesso universal à 
água, a mitigação dos efeitos antrópicos e a proteção 
das áreas que ainda não sofreram alterações são metas 
a serem alcançadas e, para tanto, o monitoramento 
hidrológico torna-se ferramenta imprescindível, de 
forma a diagnosticar a sazonalidade, os regimes dos 
rios e os regimes pluviométricos nas diversas bacias 
hidrográficas. Além de prover informações relativas 
ao ciclo hidrológico de cada região, é possível, 
através destes dados, a geração de projetos mul-
tidisciplinares que utilizem a água como objeto 
de estudo direto ou indireto.

Os estudos hidrológicos, fundamentados 
nestas séries históricas, geram trabalhos que 
visam ao gerenciamento dos processos de to-
mada de decisão por parte dos gestores, bem 
como auxiliam as ações mitigadoras de impactos 
causados por fenômenos naturais e antrópicos.

CARACTERIZAÇÃO

O estado de Roraima, com uma superfície de 
224.300 km², está inserido no bioma Amazônia, 
conjunto de ecossistemas que ocupa quase metade 
do território nacional (49,29%). Seu clima possui 
duas estações bem definidas, inverno (período das 
chuvas), que vai de abril a setembro, e verão (seca 
ou período menos chuvoso), que compreende os 
meses de outubro a março.

O estado faz parte da Bacia Hidrográfica Ama-
zônica, a maior bacia do mundo, com uma área 
de drenagem aproximada de 6.112.000 km2. Seus 
principais cursos d’água estão inseridos na bacia 
hidrográfica do rio Negro (sub-bacia 14 de acordo 
com a classificação da ANA – Agência Nacional de 
Águas). Maior curso d’água do estado, o rio Branco 
é formado pela junção dos rios Tacutu e Urariquera 
e tem sua foz na margem esquerda do rio Negro, 

na divisa com o estado do Amazonas. O rio Branco banha 
a capital de Roraima, Boa Vista, e tem uma área de drena-
gem superior a 184.000 km2, ou seja, aproximadamente 
3% da bacia Amazônica total, sendo influenciado pelas 
variações de precipitações dos hemisférios Norte e Sul, já 
que o estado é dividido pela linha do Equador.

Além de seus formadores, Tacutu e Urariquera, os 
principais afluentes da bacia do rio Branco são os rios: 
Mucajaí, Catrimâni, Anauá, Água Boa do Univini, Xeriuini, 
Cauamé, Ajarani, Surumu, Cotingo e Maú (fronteira com a 
Guiana).  Já os rios Jufari e Jauaperi, ambos cursos d´água 
de grande porte, deságuam diretamente no rio Negro e 
delineiam parcialmente a divisa dos estados de Roraima e 
Amazonas (Figura 4.1).

REDE DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO

Na década de 1970, em uma parceria do então De-
partamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) 
com o setor de recursos hídricos do Serviço Geológico 
Norte-Americano, United States Geological Survey (USGS), 
foi implantado no Brasil o Sistema de Informações Hidro-
lógicas (SIH). Em busca da ampliação da rede nacional de 
hidrometeorologia, após a implantação do SIH, houve a 
criação do Projeto Hidrologia, quando o território brasileiro 
foi dividido em oito bacias hidrográficas, cada uma delas 

Figura 4.1 - Mapa da rede hidrográfica principal do estado de Roraima. 
Fonte: IBGE (2012).
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Total de 
Estações

Estações 
Pluviométricas

Estações 
Fluviométricas

Estações 
Telemétricas

Medição Descarga 
Líquida/Ano

Medição Descarga 
Sólida/Ano

Medição Qualidade  
da Água/Ano

45 40 21 13 76 20 76

Tabela 4.1- Dados do monitoramento hidrológico no estado de Roraima.

Fonte: CPRM (2010); BRASIL (2012).

Cursos d’Água Vazão Média (m3/s)

Branco 2.910

Urariquera 1.259

Tacutu 198

Mucajaí 530

Catrimâni 137

Cotingo 143

Tabela 4.2 - Resultados do monitoramento hidrológico  
no estado de Roraima.

Fonte: Hidroweb (banco de dados consistidos) (BRASIL, 2012).

subdivididas em 10 sub-bacias. A rede hidrometeorológica 
do estado de Roraima foi iniciada nesse período, estando 
seus cursos d’água inseridos na bacia 1 (Bacia Amazôni-
ca) e abrangendo duas sub-bacias (14 e 16). Os trabalhos 
de operação e manutenção dessa rede foram iniciados 
pela CPRM/Superintendência Regional de Manaus, por 
meio de contrato de prestação de serviços para o extinto 
DNAEE, que passou posteriormente para a 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
e, atualmente, para a Agência Nacional de 
Águas (ANA), mas ainda tendo a CPRM como 
operadora.

Na área de abrangência estadual, os 
dados de pluviometria (chuvas) e fluviometria 
(nível dos rios) são coletados in loco, junto aos 
observadores hidrológicos (moradores das 
localidades que realizam as leituras diárias), 
bem como com auxílio de aparelhos telemé-
tricos (por satélite). Os dados de medição de 
descarga líquida (vazão), sólida (sedimentos) 
e qualidade da água são obtidos in loco pelos 
técnicos e pesquisadores da CPRM/SGB, em 
campanhas trimestrais realizadas nas estações 
hidrometeorológicas, seguindo os critérios 
definidos pela Organização Meteorológica 
Mundial (OMM).

Atualmente, esse conjunto de estações 
que definem a rede básica de monitoramento 
hidrológico no estado de Roraima conta com 
45 unidades (Figura 4.2), que são visitadas 
quatro vezes ao ano pela CPRM/Superinten-
dência Regional de Manaus, com as operações 
divididas em três roteiros (áreas determinadas 
em função da logística – fluvial, terrestre e 
aérea) (Tabela 4.1).

No estado de Roraima, essa disponibilidade ocorre 
principalmente devido ao rio Branco e seus afluentes que 
apresentam vazões médias conforme Tabela 4.2.

De acordo com a ANA, a vazão específica em grande 
parte da Amazônia brasileira, incluindo todo o estado de 
Roraima, apresenta valores superiores a 30 l/s/km2, en-
quanto que a média brasileira é de 20,9 l/s/km2 (Figura 4.3).

Dados da Rede  
de Monitoramento Hidrológico

O levantamento das informações hidrometeoro-
lógicas, com a formação de longas séries históricas 
de dados básicos, possibilita a realização de estudos 
visando ao gerenciamento adequado dos recursos hí-
dricos. O Brasil possui aproximadamente 12% da água 
doce superficial do mundo, enquanto a disponibilidade 
hídrica de superfície da Amazônia brasileira representa 
aproximadamente 74% da disponibilidade hídrica de 
superfície do Brasil.

Figura 4.2 - Mapa da rede hidrometeorológica do estado de Roraima. 
Fonte: CPRM (2010).
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Figura 4.4 - Pluviômetro da estação Boqueirão (Alto Alegre, RR). 
Fonte: CPRM (2010).

Figura 4.3 - Distribuição espacial das vazões específicas no Brasil. 
Fonte: BRASIL (2009).

Pluviometria

As estações pluviométricas servem para medir a quan-
tidade de chuva em uma região, a qual pode ser obtida por 
meio de equipamentos como o pluviômetro 
(Figura 4.4) ou o pluviógrafo. As leituras do 
pluviômetro são realizadas diariamente às 7 
horas, com auxílio de uma proveta graduada 
em milímetro de altura de chuva, onde 1 mm 
corresponde a 1 litro/m2.

Para o pluviógrafo, diariamente é feita a 
substituição do papel (diagrama) que registra 
os dados. Cada pluviógrafo dispõe de um 
relógio interno que, com uma pena porosa 
(tinta) apropriada registra as leituras em um 
diagrama, permitindo medir a intensidade 
das chuvas em períodos (horários), diferen-
temente do pluviômetro, onde o registro é 
o total diário.

Nos dois tipos de equipamentos há 
necessidade de um observador hidrológico 
(morador da localidade), que é instruído 
para executar os procedimentos de leituras 
e zeladoria.

Em Roraima, o total de 40 estações 
pluviométricas existentes (média de uma 
estação para cada 5.600 km2) está abaixo 
do padrão definido pela Organização Me-
teorológica Mundial (OMM), que é de uma 
para cada 3.000 km2 (densidade mínima) 
em regiões com condições adversas. Embora 
haja necessidade de adensamento da rede 

pluviométrica, os dados atualmente disponíveis (Figuras 
4.5 e 4.6) já permitem decisões apropriadas em diversos 
setores: no setor de saúde pública é possível planejar por 
áreas (localidades) os trabalhos e estudos na prevenção e 
controle de pragas ou vetores como mosquitos transmisso-
res de malária ou dengue, tendo em vista que a proliferação 
dos pernilongos ocorre em épocas chuvosas; na agricultura, 
o planejamento das culturas apropriadas para cada região 
é definido em função da quantidade/intensidade média de 
chuva em uma determinada área; na construção civil, com 

Figura 4.5 - Isoietas do trimestre menos chuvoso (janeiro, fevereiro e março) em 
Roraima. Fonte: Atlas Pluviométrico do Brasil 1977 a 2006 (CPRM, 2009).
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a definição do projeto de obras hidráulicas 
de forma a dimensionar as tubulações para o 
adequado escoamento das precipitações, bem 
como a realização de trabalhos de drenagem 
com objetivo de evitar alagações e, por fim, 
programar a limpeza de galerias de águas 
pluviais em períodos menos chuvosos.

Em Roraima, os índices pluviométricos 
anuais são elevados e variam aproximadamen-
te de 1.400 a 2.500 mm. As áreas de maior 
precipitação se situam nas regiões norte, 
noroeste e sudoeste, sendo a estação deno-
minada Missão Auaris, no extremo noroeste, 
fronteira com a Venezuela, onde se registra a 
maior precipitação média do estado, em torno 
de 2.500 mm/ano (Figura 4.7).

Fluviometria

As estações fluviométricas são compos-
tas por réguas fluviométricas, instaladas nas 
margens dos rios, que possibilitam o monitora-
mento da variação sazonal dos níveis das águas 
fluviais (Figura 4.8). Os dados são colhidos 
duas vezes ao dia, às 7 e 17 horas, com leituras 
realizadas por um observador hidrológico. As 
réguas são fixadas verticalmente e niveladas 

Figura 4.7 - Isoietas médias anuais para o estado de Roraima. 
Fonte: Atlas Pluviométrico do Brasil 1977 a 2006 (CPRM, 2009).

de acordo com referências de nível, cabendo 
aos técnicos da CPRM/SGB, na ocasião de visita 
trimestral realizada à estação, confirmar e/ou 
corrigir o nivelamento com auxílio de uma mira 
e de um nível topográfico. Cabe ressaltar que, 
na região Amazônica, as referências de níveis 
são arbitrárias, ou seja, não são referenciadas 
ao nível do mar.

A OMM recomenda a instalação de pelo 
menos uma estação fluviométrica para cada 
10.000 km2 de área territorial, de forma a se 
atingir um nível de cobertura satisfatório. No 
estado de Roraima há 21 estações desse tipo, 
carecendo a atual rede fluviométrica de am-
pliação no número de estações, embora o já 
existente forneça uma boa cobertura dos níveis 
d’água no estado.

A obtenção de dados fluviométricos visa 
a vários aspectos, como: conhecimento das 
vazões sazonais dos rios, de forma a atender às 
demandas de abastecimento e despejos urba-
nos; potencial hídrico para construção de usinas 
hidrelétricas; variação dos níveis dos rios em 
épocas de cheia e seca, de forma a determinar 
em que períodos os mesmos são navegáveis, 
ou se a elevação do nível das águas causará 
problemas de alagamento aos moradores de 
áreas ribeirinhas (Figuras 4.9 e 4.10).

Figura 4.6 - Isoietas do trimestre mais chuvoso  
(abril, maio e junho) em Roraima.  

Fonte: Atlas Pluviométrico do Brasil 1977 a 2006 (CPRM, 2009).
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Figura 4.9 - Períodos de águas altas em Roraima. Fonte: CPRM (2010).
Figura 4.8 - Seção de réguas da estação Caracaraí, 
no rio Branco (Caracaraí, RR).  Fonte: CPRM (2010).

Figura 4.10 - Períodos de águas baixas em Roraima. Fonte: CPRM (2010).

No final deste capítulo são apresentados 
os cotagramas das cheias e vazantes máximas 
registradas para os principais rios do estado de 
Roraima.

Um bom exemplo da utilidade dos dados 
é o monitoramento de aproximadamente vinte 
postos fluviométricos na Amazônia ocidental, 
cujas estações estão localizadas em pontos 
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Figura 4.11 - Mapa das estações estratégicas de monitoramento dos níveis d’água e vazão na Amazônia Ocidental (2012).

estratégicos dos principais cursos d’água da bacia, dois 
deles no estado de Roraima. (Figura 4.11).

Neste trabalho, realizado semanalmente, é elabora-
do um relatório contendo gráficos sobre a evolução das 
cheias e vazantes na região, divulgado à imprensa, órgãos 
parceiros e governamentais, de modo que estes possam 
acompanhar a evolução dos níveis d’água e tomar as me-
didas necessárias, com antecedência, em caso de eventos 
extremos. Tais ações podem culminar com a retirada dos 
moradores de suas residências quando os níveis indicarem 
uma enchente de grandes proporções, como a que ocorreu 
no rio Branco em 2011, a máxima já registrada (vide cota-

gramas), e que alagou a maior parte da cidade de Caracaraí 
e diversos bairros da capital Boa Vista, além de interromper 
o tráfego na rodovia BR-174 (Figura 4.12).

Logo após o evento dessa cheia máxima histórica 
de 2011, a CPRM/SGB apresentou um novo produto às 
autoridades governamentais de Roraima: um mapa onde 
podem ser visualizadas as áreas de terras altas e baixas 
do estado (Figura 4.13), mostrando os municípios onde 
há maior possibilidade de alagamento devido às grandes 
cheias, que representa mais uma ferramenta para a mi-
tigação dos efeitos decorrentes dos fenômenos naturais 
sobre a população.

Figura 4.12 - Vistas parciais da cheia do ano de 2011 (máxima histórica) no rio Branco na cidade de Caracaraí (RR).
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Figura 4.13 - Mapa de terras altas e baixas do estado de Roraima.

Estações Telemétricas

No estado de Roraima, devido à distribuição popula-
cional ser muito rarefeita (menos de 2,0 hab./km2 segundo 
o censo populacional do IBGE 2010) e concentrada na 
capital Boa Vista (63% da população estadual), vários 
problemas são enfrentados para que se obtenha uma 
longa série de dados hidrometeorológicos. A carência ou 
ausência de observadores hidrológicos em determinadas 
áreas e épocas do ano acarreta séries históricas com falhas 
e consequentes perdas significativas de informações.

Com o objetivo de minimizar a falta de informação e 
séries com falhas, procedeu-se à automatização de muitas 
estações, sendo implantadas estações telemétricas com 
plataforma de coleta de dados que se tornaram equi-
pamentos de fundamental importância, pois funcionam 
com memorização de informações. Os dados se tornam 
disponíveis para transmissão à distância por meio dos dis-
positivos de comunicação, possibilitando a sua avaliação 
“instantânea” (BRASIL, 1997).

Em Roraima existem 13 estações telemétricas instala-
das (Figura 4.14), que fornecem informações dos níveis dos 
rios e índices pluviométricos, tornando ágil o processo de 

Figura 4.14 - Estação telemétrica instalada no município de 
Mucajaí (RR). Fonte: CPRM (2010).
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disponibilização dos dados para os segmentos interessados, 
já que estes são transmitidos via satélite para a central de 
recepção, quando, então, são consistidos e disponibilizados 
na rede mundial de computadores.

Medições de Descarga Líquida

A medição de descarga líquida (vazão dos rios) pode 
ser realizada por meio de equipamento tradicional, o mo-
linete, onde o processo é bastante desgastante e moroso, 
ou com o uso de nova tecnologia (Perfilador Acústico Do-
ppler - ADCP), moderno equipamento que permite ágeis 
medições de vazão, em um processo simples e rápido. No 
estado de Roraima são realizadas 76 medições 
de descarga líquida por ano pelo método 
tradicional.

Nas medições com molinete são escolhi-
dos entre 6 e 20 perfis verticais na largura do 
rio e 4 a 8 pontos de medições de velocidade 
por vertical, com tempo de medição em torno 
de 50 segundos (TUCCI, 1997); no caso de 
Roraima, face às particularidades dos rios da 
região e após vários testes, concluiu-se que 
o trabalho realizado com uma média de 30 
verticais, 2 pontos por vertical (a 20 e 80% 
da profundidade) e tempo médio de 40 segundos atingia 
resultados com desvios inferiores a 5% do processo conven-
cional, adotando-se, então, esse critério para a realização 
da maioria das medições de descarga líquida com molinete. 
Tal processo é demorado e desgastante, já que o trabalho 
de ancoragem é manual.

No uso da tecnologia mais recente, o Perfilador Acús-
tico Doppler, o processo é extremamente simples quando 
comparado aos métodos tradicionais. É um equipamento 
que transmite ondas sonoras através da água com fre-
quência estabelecida (300 a 1.200 kHz) e recebe, por 
sensores, o retorno das ondas provocado pelas partículas 
existentes na água. Com o conhecimento da velocidade 
da corrente, da área e da profundidade da seção de 
medição, um programa computacional calcula a vazão 
total nessa seção (GUYOT et al., 1995) (Figura 4.15). Nos 
dois casos, com molinetes ou com o Perfilador Acústico 

Doppler, as medições possibilitam a obtenção de dados 
de vazão, velocidade do curso d´água, profundidade e 
largura dos rios.

Os dados de vazão permitem realizar estudos hidro-
lógicos importantes, como: avaliação da disponibilidade 
hídrica de uma região (Tabela 4.3); gestão do uso dos 
recursos hídricos, evitando que uma área seja prejudicada 
por uma extração maior que a possível em uma região 
de montante em detrimento de uma região de jusante; 
avaliação do potencial do aproveitamento hidroenergético, 
devido ao precário ou inexistente suprimento de energia 
elétrica em alguns pontos da região.

Figura 4.15 - Gráfico de medição de vazão por efeito Doppler na estação Fazenda Passarão, no município de Boa Vista/RR,  
em 14 de junho de 2011. Fonte: CPRM (2011).

Produção Hídrica Área de 
Drenagem

Vazão Média de 
Longo Período 

(m3/s)

Vazão Específica 
de LongoPeríodo 

(l/s/km2)

Bacia Amazônica total 6.112.000 209.000 34,2

Bacias brasileiras 8.512.000 182.170 21,4

Fonte: BRASIL (1997).

Tabela 4.3- Disponibilidade hídrica no Brasil.

Medições de Descarga Sólida

As medições de descarga sólida são realizadas para 
conhecer a quantidade de sedimentos em suspensão trans-
portados pelos rios, proporcionando dados para os estudos 
de aproveitamento hidráulico (barragens, hidrovias etc.), 
visando à avaliação do comprometimento do investimen-
to em termos de assoreamento dos cursos d’água ou de 
reservatórios (BRASIL, 1997).

No estado de Roraima são realizadas anualmente 20 
medições sólidas, também conhecidas como medições 
sedimentométricas, onde são coletadas amostras de águas 
dos rios em recipiente removível alojado no corpo dos 
amostradores (Figura 4.16). Tais amostras são enviadas 
para o laboratório de sedimentometria, que determina a 
quantidade dos sedimentos em suspensão no trecho do 
rio amostrado.
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Tabela 4.4 - Sedimentos em suspensão em alguns rios de Roraima.

Fonte: Filizola Jr. e Guyot (2009).

Segundo Carvalho e Cunha (1998), os fatores que 
influenciam o estoque de sedimentos nas águas estão 
associados às condições naturais e às atividades antrópi-
cas desenvolvidas a montante. As características naturais 
que participam da erosão potencial, contribuindo para 
o volume da carga sólida, incluem topografia, geologia, 
geomorfologia, solo e clima. Esses autores também veri-
ficaram que os sedimentos não se distribuem de maneira 
uniforme, sendo mais concentrados nas proximidades do 
fundo dos rios que na superfície, inclusive a fração de 
silte, devido à contribuição dos tributários e à hidráulica 
do transporte desses sedimentos.

Trabalho realizado por Filizola Jr. e Guyot (2009) 
mostra os resultados das medições de sedimentos em 
suspensão realizadas em toda a bacia Amazônica. Na Ta-
bela 4.4, extraída desse trabalho, são apresentados alguns 
valores obtidos para os postos monitorados pela CPRM no 
estado de Roraima, especificamente nas estações Fazenda 
Cajupiranga (rio Urariquera), Fé Esperança (rio Mucajaí) e 
Caracaraí (rio Branco).

Medições de Qualidade da Água

A rede hidrometeorológica de qualidade da água 
do estado de Roraima é composta por 19 estações que 
permitem a realização de 76 medições/ano, monitorando 
dados relativos aos parâmetros de pH, oxigênio dissolvido, 
condutividade elétrica e temperatura das águas fluviais, 
que são medidos in loco. É um trabalho de fundamental 
importância pois esses parâmetros, além de indicarem a 
viabilidade da vida aquática, permitem estimar o grau de 
poluição por matéria orgânica e o nível de autodepuração 
dos rios (BRASIL, 1997).

Tal monitoramento fornece subsídios para o geren-
ciamento nas tomadas de decisão quanto à contaminação 
dos corpos d’água, incluindo-se a questão de eventuais 
garimpos no interior do estado e a poluição por esgotos, 
indústrias, fossas residenciais etc., nos rios e igarapés que 
cortam zonas urbanas. Cabe destacar a importância de o 
Brasil realizar um monitoramento de qualidade das águas 
em áreas transfronteiriças, de modo a avaliar se as águas 
vindas de outros países estão contaminadas, principalmente 
nas regiões envolvidas com o narcotráfico, evitando que 
sua população seja prejudicada por problemas oriundos 
de águas internacionais.

Segundo Seyler e Boaventura (2003), em escala re-
gional, os maiores rios da bacia Amazônica estão livres de 
contaminações oriundas de fontes antrópicas, sejam do-
mésticas, industriais ou agrícolas. Isso graças à considerável 
magnitude dos volumes de água dos rios, que proporciona 
grande poder de diluição dos eventuais contaminantes.

Levantamentos de Seção Transversal

Os levantamentos de seção permitem conhecer a 
seção transversal do curso d’água onde são realizadas 
as medições líquidas, geralmente feitas junto às réguas 
fluviométricas. Essas seções são definidas com estacas de 
madeira de ponto inicial e ponto final.

Figura 4.16 - Equipamento amostrador de sedimentos em 
suspensão. Fonte: CPRM (2010).
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Rio (Hidrovia) Profundidade (m) 
(90% / ano) Trajeto Extensão (Km)

Amazonas > 2,10 Belém (PA)/Macapá (AP) - Tabatinga (AM) 3.108

Madeira > 2,10 Foz (Rio Amazonas) - Porto Velho (RO) 1.048

Negro > 2,10 Foz (Rio Amazonas) - Camanaus (AM) 1.015

Juruá > 2,10 Foz (Rio Amazonas) - Eirunepé (AM) 1.650

Japurá 1,31 a 2,10 Foz (Rio Amazonas) - Vila Bitencourt (AM) 748

Purus 0,80 a 1,30 Foz (Rio Amazonas) - Boca do Acre (AM) 2.188

Juruá 0,80 a 1,30 Eirunepé (AM) - Cruzeiro do Sul (AC) 814

Branco 0,80 a 1,30 Foz (Rio Negro) - Caracaraí (RR) 420

Fonte: BRASIL (1978)

Tabela 4.5 - Principais rios navegáveis da bacia Amazônica.

O conhecimento da seção transversal dos rios na 
Amazônia é fundamental para a navegação fluvial, tanto 
no escoamento da produção como no deslocamento hu-
mano, visto os rios serem as principais vias de transporte na 
região. Segundo Sant’Anna (1998), o rio Branco é navegá-
vel durante todo o ano somente no trecho entre a cidade 
de Caracaraí e sua foz; entretanto, enquanto no período 
de águas médias e altas a navegação pode ser realizada 
mesmo por embarcações comerciais (calado até 4 m), no 
período de águas baixas o trecho entre Caracaraí e a vila 
de Santa Maria do Boiaçu se torna crítico, com o calado 
ficando em torno de 0,90 m (Tabela 4.5). O trecho entre 
Caracaraí e a capital Boa Vista só é navegável por pequenas 
embarcações e apenas no período de águas altas, visto que 
a cachoeira do Bem-Querer, logo a montante de Caracaraí, 
se torna o principal impedimento à navegação regular.

Levantamento Hidrogeoquímico de Baixa 
Densidade no Estado de Roraima

A CPRM/SGB desenvolve em todo o território nacional 
o Projeto denominado “Levantamento Geoquímico de Baixa 
Densidade”, que envolve coleta, análises físico-químicas e 
interpretação dos resultados de milhares de amostras de 
água superficial, sedimentos de fundo de drenagem, solos 
e água de abastecimento de diferentes ambientes naturais 
e antrópicos.

300 km2; as amostras de solos são coletadas no centro de 
cada folha planimétrica 1:50.000 e as águas de abasteci-
mento, sejam superficiais ou subterrâneas, coletadas nas 
sedes municipais e nas comunidades rurais mais populosas.

Os sedimentos e solos são analisados por ICP-MS 
(Espectrometria de Massa com Fonte de Plasma) para 52 
elementos após digestão por água-régia, sendo a fração 
analisada aquela menor que 80 mesh; nas amostras de 
águas, filtradas no campo a 0,45 µm, são determinadas as 
concentrações de 27 cátions, por ICP-AES (Espectrometria 
de Emissão Atômica com Fonte de Plasma), e de 7 ânions, 
por cromatografia, além de serem medidos, no próprio curso 
d´água amostrado, os valores de pH, condutividade elétrica, 
oxigênio dissolvido e temperatura (Figuras 4.17 e 4.18).

O recorte utilizado para balizar as amostragens são as 
bacias hidrográficas estaduais. No estado de Roraima, os 
trabalhos se iniciaram em fins de 2009 após a delimitação 
das 13 principais bacias hidrográficas de seu território: 
Alalaú, alto rio Branco, Anauá, baixo e médio rio Branco, 
Catrimâni/Água Boa do Univini, Cauamé, Jatapu, Jauaperi, 
Jufari/Xeriuini, Mucajaí, Surumu, Tacutu e Urariquera. O 
estado tem 224.300 km2, porém o levantamento hidro-
geoquímico só será possível em cerca de 65% dessa área já 
que o restante representa terras indígenas em que o acesso 
não é permitido. Destaca-se que a bacia do rio Alalaú está 
totalmente inserida na Terra Indígena Waimiri-Atroari e, 
justamente por isso, sua amostragem está impossibilitada.

Os principais objetivos do Projeto são:
a) fornecer subsídios técnicos à saúde pública, por meio 

da amostragem de águas superficiais e subterrâneas, solos e 
sedimentos de fundo, analisados para identificação de ele-
mentos essenciais e/ou nocivos à ingestão humana e animal;

b) identificar focos de contaminação natural e antrópi-
ca (industrial, agrícola ou doméstica) nos compartimentos 
amostrados;

c) detectar ocorrências de bens minerais.
Na Amazônia, corresponde a um mapeamento geoquí-

mico regional onde as amostras de águas superficiais (águas 
correntes) e de sedimentos são coletadas, no mesmo ponto, 
em bacias de drenagem com área de captação entre 100 e 

Até o mês de setembro de 2012 já haviam sido 
coletadas 400 amostras de sedimentos, 398 de águas 
superficiais, 146 de solos e 44 de águas de abastecimento, 
sendo que a área abrangida pelas amostragens correspon-
dia a 121.400 km2 (Figura 4.19). Seis bacias já estavam 
com as amostragens totalmente concluídas, quatro com 
as amostragens concluídas onde possível (o restante é 
terra indígena sem acesso) e duas com a amostragem 
por realizar. Tem-se sempre o cuidado de coletar todas 
as amostras de uma mesma bacia num único período 
hidrológico evitando-se, assim, a introdução do fator sa-
zonalidade quando da elaboração dos mapas geoquímicos 
de cada meio amostral.
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Figura 4.17 - Medição de pH e condutividade elétrica e filtragem de amostra de água em igarapés da bacia do rio Urariquera.

Figura 4.18 - Coleta, peneiramento e acondicionamento de amostras de sedimentos de fundo coletadas em igarapés da bacia do rio Cauamé.

Os resultados finais do Projeto serão disponibilizados 
na forma de Atlas Geoquímicos por bacias e por estado, 
incluindo, além de pequeno texto explicativo, estatística 
(definição de média, mediana, desvio-padrão, quartis/
percentis, valores anômalos, boxplots e histogramas), 
comparação com valores legais de referência para cada 
elemento (Resoluções CONAMA, CETESB etc.) e mapas de 

tendência da distribuição geoquímica dos elementos em 
águas, sedimentos e solos (Figuras 4.20 e 4.21).

Nas regiões sudeste e centro-oeste do estado (ba-
cias dos rios Anauá, Jauaperi e Mucajaí), as com maior 
ocupação antrópica do interior, os primeiros resultados 
obtidos não indicaram ocorrência de impactos ambientais 
significativos seja em águas, sedimentos ou solos.
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Figura 4.19 - Localização dos pontos de amostragem de águas superficiais e de sedimentos de fundo, por bacia hidrográfica,  
no estado de Roraima, até setembro de 2012.

PROJETO GEOQUÍMICA MULTIUSOS NO ESTADO DE RORAIMA
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Figura 4.20 - Mapa de tendência da distribuição geoquímica do níquel em sedimentos de fundo  
na bacia do baixo rio Urariquera.

Figura 4.21 - Mapa de tendência da distribuição geoquímica do sódio em águas superficiais  
na bacia do baixo rio Urariquera.
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COTAGRAMAS DAS CHEIAS E VAZANTES MÁXIMAS REGISTRADAS NOS PRINCIPAIS RIOS  
DO ESTADO DE RORAIMA (SEGUNDO CPRM/SGB E DADOS DO HIDROWEB-ANA).
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INTRODUÇÃO

A região amazônica apresenta grande diversidade 
de solos, decorrente dos mais variados processos pedo-
genéticos ocorridos em condições bioclimáticas atuais e/
ou pretéritas. Em geral, a natureza do material de origem 
e as configurações geomorfológicas da Amazônia levam à 
formação de solos distróficos, profundos e muito intem-
perizados (Melo et al., 2006; Vale Júnior et al., 2007; Melo 
et al., 2010a; Campos et al., 2011; Benedetti et al., 2011; 
Campos et al., 2012b; Novaes Filho et al., 2012). Entretanto, 
verificam-se extensas manchas de solos eutróficos, sob in-
fluência de sedimentos andinos, em planícies aluviais (Lima 
et al., 2006; Campos et al., 2012a) ou terraços e baixos 
planaltos das bacias do Acre e alto Amazonas (Delarme-
linda et al., 2011), ou, ainda, em regiões de afloramentos 
de rochas máficas em Roraima (Vale Júnior, 2000; Melo et 
al., 2010b; Benedetti et al., 2011). Outro caso são porções 
de solos antrópicos (Terras Pretas de Índio) na Amazônia 
central (Silva et al., 2011).

Entre o extremo norte do Brasil e a periferia das 
florestas amazônicas biodiversas, o estado de Roraima 
insere-se sob condições geomorfológicas, geológicas e 
climáticas contrastantes e distintas de toda a Amazônia 
brasileira. Essas condições únicas, denominadas zonas de 
transição (Borellli, 2005), conferem diversidade pedológica 
singular à região.

Os solos de Roraima têm sido intensamente estuda-
dos nas últimas décadas (Schaefer et al., 1993; Vale Júnior, 
2000; Melo et al., 2006; Vale Júnior et al., 2007; Melo 
et al., 2010a, b; Benedetti et al., 2011). As classes de solo 
já identificadas distinguem-se, de acordo com as diversas 
formações geológicas e bioclimáticas existentes, como 
Latossolos e Argissolos Amarelos e Vermelho-Amarelos, 
Gleissolos Melânicos e Háplicos e Plintossolos Pétricos e 
Háplicos, formados de sedimentos pré-intemperizados da 
Formação Boa Vista (Vale Júnior et al., 2007; Benedetti 
et al., 2011); Latossolos Vermelhos e Vertissolos Órticos, 
desenvolvidos por materiais alóctones ou in situ oriundos 
da decomposição de rochas vulcânicas básicas (basaltos) 
da Formação Apoteri; Neossolos Flúvicos, formados de 
sedimentos holocênicos do rio Cauamé (Benedetti, 2011); 
Planossolos Nátricos e Háplicos, desenvolvidos a partir 
de rochas vulcânicas ácidas (riolitos, dacitos e riodacitos) 
do Grupo Surumu (Schaefer et al., 1993; Vale Júnior, 
2000); e Chernossolos Ebânicos, Cambissolos Háplicos e 
Nitossolos Vermelhos, sobre rochas máficas (diabásios, 
dioritos e gabros) representadas por sills intercalados em 
arenitos na Terra Indígena Raposa-Serra do Sol (Melo  
et al., 2010b).

Em geral, predominam solos ácidos, distróficos, 
cauliníticos e pobres em bases trocáveis e óxidos de ferro 
quando originados de sedimentos da Formação Boa Vista; 
eutróficos quando associados aos materiais decompostos 
dos basaltos Apoteri (Vale Júnior et al., 2007; Benedetti 
et al., 2011); sódicos e endoeutróficos, porém pobres em 

bases trocáveis, quando desenvolvidos do Grupo Surumu 
(Schaefer et al.,1993; Vale Júnior, 2000); e eutróficos, com 
presença de minerais do tipo 2:1 e altos teores de cálcio e 
carbono orgânico, quando derivados de sills máficos (Melo 
et al., 2010b).

Com base em expressiva revisão bibliográfica e re-
sultados de diversos estudos realizados nos últimos vinte 
anos na região, este capítulo tem como principal objetivo 
descrever as relações solos-paisagens, caracterizar e avaliar 
as potencialidades de uso e aptidão dos solos do estado 
de Roraima.

SOLOS E PAISAGENS 
NO ESTADO DE RORAIMA

Roraima apresenta grande variabilidade de paisa-
gens, que podem ser divididas em seis grandes domínios 
geomorfopedológicos: Pediplano Rio Branco; Domínio das 
Rochas Vulcânicas Básicas; Domínio das Rochas Vulcânicas 
Ácidas; Domínio Morfoclimático em Planaltos Dissecados 
e Superfície Pediplanada, incluindo o Planalto Sedimentar 
Roraima; Domínio Anauá - Jatapu e o Domínio Arenícola.

O Pediplano Rio Branco compreende uma área ex-
tensamente plana (parte central do estado), com declivi-
dades entre 0 e 3% e altimetria variando entre 60 e 120 
m. Corresponde à segunda fase do ciclo Plio-Pleistoceno 
(Neógeno/Quaternário) (Schaefer, 1991, 1994). A planura 
é por vezes interrompida por relevos residuais e pequenas 
ondulações e depressões incipientes por onde meandram 
igarapés, intermitentes ou não, marcados por um alinha-
mento de veredas de buritis e inúmeras lagoas fechadas ou 
parcialmente drenadas por igarapés (Schaefer, 1991; Vale 
Júnior, 2000; Benedetti et al., 2011) (Figura 5.1).

Nesta região de savana, a pedologia é representada 
pelos Latossolos Amarelos e Argissolos Amarelos, asso-
ciados aos Latossolos Vermelhos, Latossolos Vermelho-
-Amarelos, Gleissolos, Neossolos Flúvicos e Neossolos 
Quartzarênicos, cujo material de origem são sedimentos 
areno-argilosos da Formação Boa Vista (Neógeno), com 
ocorrência de alguns inselbergs, que representam local-
mente relevos serranos (serras Grande, Murupu, da Moça, 
Cantá, Nova Olinda etc.). A savana é representada por 
núcleos do tipo graminosa a arbórea densa, cuja transição 
com a floresta estacional ocorre, de forma abrupta, na 
porção sul do estado (Figura 5.2).

As melhores exposições do domínio das rochas vul-
cânicas básicas encontram-se na região da vila do Taiano 
(porção noroeste de Roraima), na serra de Nova Olinda 
(porção central) e nas proximidades da Comunidade Indí-
gena do Flechal (município de Uiramutã), onde ocorrem 
solos de desenvolvimento in situ a partir dos basaltos da 
Formação Apoteri, como os Latossolos Vermelhos e Ver-
tissolos Órticos, e os Chernossolos Ebânicos, Cambissolos 
Háplicos e Nitossolos Vermelhos associados a diabásios, 
dioritos e gabros do sill Pedra Preta, em condições de relevo 
ondulado a forte ondulado sob floresta (Figura 5.3).
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Figura 5.1 - Vistas do Pediplano Rio Branco: área extensamente aplainada, com ambientes lacustres (a),  
interrompida pelas serras Grande e do Murupu, vista ao fundo (b).

Figura 5.2 - Fitofisionomia da savana parque em transição abrupta com as florestas na porção sul do estado (a)  
e o Pediplano Rio Branco interrompido por elevação sustentada por granitos do embasamento cristalino (b).

Figura 5.3 - (a) Região da serra de Nova Olinda, de domínio dos Vertissolos e Latossolos Vermelhos formados a partir do intemperismo 
dos basaltos da Formação Apoteri. (b) Região da maloca do Flechal, domínio dos Chernossolos e Nitossolos.
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Na porção setentrional do estado, região dos rios 
Surumu e Cotingo, a geologia é caracterizada pelo pre-
domínio de rochas vulcânicas ácidas do Grupo Surumu e 
intrusões de diabásios e gabros, cuja influência é notada 
nas feições pedológicas da área, ou seja, presença de solos 
como Luvissolos, Planossolos Solódicos e Neossolos Litó-
licos intimamente relacionados às primeiras, enquanto os 
Argissolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos são derivados 
das intrusões básicas.

A bacia do Surumu é marcada pela extensa superfície 
quaternária aplainada, correspondente à continuidade do 

Pediplano Rio Branco, onde as cotas topográficas variam 
entre 80 e 120 m, e pela presença de rochas vulcânicas 
ácidas (dacitos e riodacitos) do Grupo Surumu (Figura 5.4). 
Os solos dominantes dessa paisagem são principalmente 
Planossolos (solódicos ou não), Plintossolos e Gleissolos, 
intimamente relacionados às rochas do Grupo Surumu ou 
seus produtos (sedimentos quaternários retrabalhados). A 
feição própria deste domínio está associada às caracterís-
ticas pedoclimáticas, pois é onde se registram as menores 
precipitações pluviométricas do estado e um período seco 
mais prolongado em comparação com outros domínios.

Figura 5.4 - (a) Região do baixo rio Cotingo, com superfície aplainada embutida entre inselbergs (rochas vulcânicas do Grupo Surumu  
e intrusões de diabásios e gabros). (b) Detalhe do afloramento sob a forma de pináculos.

Geomorfologicamente, essa região é marcada por 
uma superfície aplainada embutida entre inselbergs, cujas 
cotas encontram-se compreendidas em altitudes que os-
cilam entre 200 e 2.900 m. É comum na área a presença 
de cascalheira (quartzo) na superfície, denominada de 
“Pavimento Desértico”. A fitofisionomia desse domínio 
é caracterizada por savanas do tipo xerofíticas (cerrado 
acaatingado), marcadas por cactáceas em afloramentos 
rochosos (Cereus sp.) e espécies típicas de áreas semiáridas 
da América do Sul, como sucupira-do-campo (Bowdichia 
Vigilioides), pau-rainha (Centrolobium Paraense) e arorei-
ra (Astronium Ulei). Nesse ambiente, são praticamente 
ausentes as veredas de buritis, muito comuns nas áreas 
de savana de Roraima, porém constata-se a presença de 
espécies resistentes ao fogo.

A região da fronteira Brasil-Venezuela constitui o Do-
mínio Morfoclimático em Planaltos Dissecados e Superfície 
Pediplanada, incluindo o Planalto Sedimentar Roraima. Nes-
sa porção do estado, a litologia é representada por rochas 
vulcânicas ácidas do Grupo Surumu que repousam discor-
dantemente sobre o Complexo Guianense e cuja posição 
geocronológica é do Proterozoico Médio, e pelos arenitos 
e rochas vulcanossedimentares do Supergrupo Roraima.

Todo o conjunto de serras que forma o planalto do 
interflúvio Amazonas-Orenoco apresenta-se intensamente 

dissecado, com drenagem bem aprofundada, originando 
patamares. Os tipos de dissecação são cristas e colinas 
com vertentes ravinadas, com altitudes que variam de 600 
a 2.100 metros.

Na serra de Pacaraima, a superfície, que corta rochas 
vulcânicas ácidas, está associada a Latossolos Vermelho-
-Amarelos e a Cambissolos latossólicos rasos (Figura 5.5). 
Nos arenitos do Supergrupo Roraima, associados a injeções 
básicas como o dolerito Pedra Preta, observa-se ocorrência 
dominante de Nitossolos e Argissolos Vermelhos Eutróficos. 
Em áreas mais ao sul da serra, a superfície, que corta o em-
basamento granítico-gnáissico, está assentada sobre Latos-
solos Vermelho-Amarelos e Argissolos Vermelho-Amarelos 
mais profundos e menos erodíveis que os anteriores.

A cobertura vegetal neste domínio varia do tipo flo-
resta estacional, capoeiras, até floresta montana, em cotas 
superiores a 600 m. Normalmente, os Cambissolos e Argis-
solos estão situados nas encostas mais íngremes enquanto 
os Latossolos localizam-se nos topos mais aplainados ou 
em rampas coluviais extensas.

O domínio Anauá-Jatapu, na porção sul-sudeste do 
estado, estende-se do médio ao baixo rio Branco, a partir da 
falha do Itã, e é caracterizado por relevo ondulado a forte 
ondulado. Duas áreas de exposição de rochas cristalinas 
compõem o panorama geológico da região: o primeiro é 
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CLASSIFICAÇÃO E GEOGRAFIA DOS SOLOS 
DE RORAIMA

A seguir serão descritas as principais classes de solos 
do estado de Roraima, seguindo em ordem decrescente 
por áreas ocupadas:

LA – Latossolos Amarelos

Estes solos, como em outras regiões do Brasil, são 
formados a partir de sedimentos pré-intemperizados. Em 

Figura 5.5 - (a) Vistas da serra de Pacaraima, próximas à cidade 
homônima, parte do planalto do interflúvio Amazonas-Orenoco. 

(b) Vista frontal da serra de Pacaraima.

Figura 5.6 - Domínio Anauá–Jatapu: áreas de  
Latossolo Vermelho-Amarelo, Argissolo Vemelho-Amarelo  

e Argissolo Amarelo com pastagens.

dominado por extensas áreas de granitos/gnaisses; associa-
do a esses tipos litológicos, ocorre na parte mais leste do 
domínio um conjunto de rochas vulcânicas representadas 
por dacitos, traquidacitos, andesitos, riolitos e riodacitos 
reunidas no Grupo Iricoumé.

Correlacionados ao domínio granito-gnáissico estão 
os Latossolos Vermelhos, Latossolos Vermelho-Amarelos, 
Argissolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos, Cambisso-
los e Neossolos Litólicos, sob as formações de floresta 
ombrófila densa e floresta ombrófila aberta (Figura 5.6).

Figura 5.7 - Domínio dos solos arenosos sob campinaranas 
no sul do estado de Roraima  

(Parque Nacional do Viruá, município de Caracaraí).

O domínio arenícola está associado às campinaranas 
florestadas, arbóreo-arbustivas e gramíneo-lenhosas. A 
variação desta fitofisionomia está ligada às características 
edáficas e à água em subsuperfície. No Parque Nacional 
do Viruá, município de Caracaraí, os solos em geral são 
de elevada oligotrofia, em especial nos domínios das 
areias (Neossolos Quartzarênicos órticos e hidromórficos 
e Espodossolos). Já os solos derivados dos granitos (Argis-
solos Vermelho-Amarelos, Latossolos Vermelho-Amarelos, 
Cambissolos e Neossolos Litólicos) são ligeiramente mais 
ricos em nutrientes. As diferenças mais acentuadas entre 
os solos deste ecossistema estão relacionadas às flutuações 
do lençol freático ao longo do ano, que geram níveis dife-
renciados de hidromorfismo, e à presença ou ausência do 
horizonte hístico (liteira), que está associado ao maior ou 
menor grau de estagnação da água (Figura 5.7).
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chuvoso a velocidade de infiltração de água é bastante re-
duzida, criando um gradiente de infiltração, o que os torna 
bastante suscetíveis à erosão, principalmente do tipo laminar, 
que promove o arraste do horizonte A pelas enxurradas e 
trunca os perfis do solo (Latossolo Amarelo Distrocoeso).

São solos de baixa fertilidade natural, com baixos 
valores de bases trocáveis, em especial Ca e Mg, baixa 
capacidade de troca de cátions - CTC, relacionada à na-
tureza pré-intemperizada do material de origem, ácidos a 
fortemente ácidos. Associados às baixas concentrações das 
bases trocáveis encontram-se níveis elevados de saturação 
por alumínio e alumínio trocável. Os teores de fósforo 
extraível são muito baixos (traços). O estoque de matéria 
orgânica é baixo, com valores mais elevados em superfície, 
com média em torno de 1%.

LVA - Latossolos 
Vermelho-Amarelos

São solos minerais não hidromórficos, de-
senvolvidos a partir de material areno-argiloso 
resultante do intemperismo de rochas ígneas 
e metamórficas, como as que formam as ser-
ras do Murupu, da Moça, Grande, de Cantá, 
Confiança, da Lua, Mucajaí, da Mocidade, 
Anauá e Apiaú, e de rochas vulcânicas básicas 
como basaltos e diabásios, representantes da 
Formação Apoteri, com afloramentos na serra 
de Nova Olinda e na vila do Taiano (Figura 5.9).

Compreendem solos posicionados nos 
topos mais aplainados da paisagem, em relevo 
suave ondulado a ondulado, sob vegetação 
primária de savana nas suas mais variadas 
fitofisionomias, na porção mais central do 
estado de Roraima, e sob diversos tipos de 
fitofisionomias florestais.

Roraima, na porção central e nordeste do estado, estão 
relacionados aos sedimentos areno-argilosos da Formação 
Boa Vista, do final do Neógeno e início do Quaternário 
(Plio-pleistoceno), elaborados a partir de ciclos alternados 
de climas úmidos e secos, posicionados na região de savana 
(“lavrado”). Na porção sul do estado estão associados aos 
sedimentos arenosos pleistocênicos da Formação Içá, com 
cobertura vegetal do tipo floresta ombrófila, constituindo 
um prolongamento dos afloramentos destes solos do 
estado do Amazonas.

São solos profundos (> 200 cm), bem drenados, com 
sequência de horizontes A, Bw de coloração amarelada, 
com matizes variando entre 10YR a 7.5YR, com valores de 
5 a 6 e cromas de 6 a 8 no horizonte Bw, sendo a transição 
entre os horizontes difusa e plana (Figura 5.8).

Na região sul, esses solos comumente 
mostram caráter plíntico, porém não satisfa-
zem as exigências para Plintossolo. Apresen-
tam textura média, com baixa relação silte e 
argila, uma característica de solos bastante 
intemperizados. A estrutura é forte, muito 
pequena a pequena granular nos horizontes 
superficiais, variando para fraca a moderada 
pequena, com blocos subangulares, nos ho-
rizontes subsuperficiais, estando relacionada 
com a mineralogia da fração argila, ou seja, 
com a dominância da caulinita seguida de ilita, 
goethita e gibbsita, reflexo das condições de 
clima quente e úmido da região, drenagem 
livre, sem excessiva lixiviação de sílica do sis-
tema, e meio ácido.

Nas áreas de savana apresentam horizonte 
coeso entre os horizontes A e B (em torno de 
40 a 50 cm), tornando estes solos bastante 
endurecidos quando secos. Durante o período 

Figura 5.8 - Perfis de Latossolo Amarelo: (a) Em região de savana nas 
proximidades da cidade de Boa Vista.  

(b) Em áreas florestadas próximas à cidade de Rorainópolis.

Figura 5.9 - Perfis de Latossolos Vermelho-Amarelos localizados  
nas regiões das serra do Murupu (a)  

e na serra da Lua sob vegetação de savana (b).
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Apresentam horizonte B latossólico 
imediatamente abaixo de horizonte diagnós-
tico superficial A moderado. São solos com 
avançado estágio de intemperização, como 
resultado de enérgicas transformações no 
material constitutivo, com CTC inferior a 17 
cmolc/kg de argila sem correção para o car-
bono, predominantemente cauliníticos.

São profundos, bem drenados, com 
ausência de cerosidade, com sequência de 
horizontes A, Bw e C e transições entre os 
horizontes planas e difusas (Figura 5.9). O hori-
zonte A apresenta coloração com matiz 7.5 YR 
e o horizonte Bw espessura superior a 100 cm 
com coloração amarelo-avermelhada de matiz 
variando entre 2.5 YR a 7.5YR. A textura varia 
de acordo com o material de origem, sendo 
encontradas manchas de textura média, argi-
losa e média/argilosa sem apresentar gradiente 
textural, com valores de argila no horizonte A 
de 16 a 20% e no B de 20 a 35%.

São solos ácidos, que apresentam valores baixos para 
soma de bases, saturação por bases e CTC dependente da 
natureza do material de origem (granitos e gnaisses), com 
caráter distrófico e elevada saturação com alumínio.

Ocorrem algumas manchas de LVA originadas de gnais-
ses e rochas básicas (basalto e diabásio) com caráter eutrófico 
e que apresentam elevada saturação em bases (região da vila 
do Taiano e pequenas manchas no entorno de Boa Vista).

LV - Latossolos Vermelhos

Compreendem solos minerais não hidromórficos, 
formados a partir de alteração de rochas metamórficas e 
ígneas com filiação máfica existentes nas serras do Murupu, 
da Moça, da Mocidade, da Lua, Grande, Apiaú, Anauá, 
Mucajaí, do Preto e, principalmente, alteração das rochas 
vulcânicas básicas da serra de Nova Olinda e da vila do 
Taiano. Ocorem também no Parque Nacional do Viruá. 
Esta classe de solos e a anterior (LVA) estão associadas na 
paisagem e diferem principalmente na cor e em algumas 
características químicas.

Nos Latossolos Vermelhos predomina o caráter distró-
fico, ocorrendo algumas inclusões com caráter eutrófico. 
Nas regiões sob seu domínio, as declividades variam entre 0 
a 3% no Pediplano Rio Branco e de 8 a 16% nas áreas serra-
nas. São solos muito profundos (>200 cm), bem drenados, 
com horizonte diagnóstico B latossólico vermelho-escuro, 
com sequência A–Bw (Figura 5.10).

São solos de textura média a argilosa, com teores 
de argila variando entre 20 a 30% no horizonte A e 18 
a 35% no horizonte Bw, com ausência de cerosidade, 
não caracterizando gradiente textural. O horizonte 
superficial é tipo A moderado, com coloração bruno- 
avermelhada (5YR 4/6), enquanto o horizonte B é espesso 
(>100 cm) e vermelho-escuro (2.5YR 4/8).

Apresentam baixos valores para soma de bases, 
concentrando-se em superfície, baixa CTC, com valor 
significativo para saturação por bases quando compara-
dos com as médias dos solos da região amazônica. São 
solos distróficos, predominatemente ácidos, e a saturação 
com alumínio é superior a 50%. A matéria orgânica em 
superfície pode atingir até 3,7%, sugerindo que haja uma 
boa participação desta fração na caracterização química 
dos solos.

PA - Argissolos Amarelos

Compreendem uma classe de solos cujos fatores de 
formação são semelhantes aos do Latossolo Amarelo, com 
as mesmas características geomorfopedológicas e de ve-
getação natural. Assim, em geral, os Argissolos Amarelos 
estão associados aos Latossolos Amarelos na paisagem, 
sendo que na região de savana eles se posicionam nos 
topos mais aplainados. Na região de florestas, no sul do 
estado, em especial na bacia do rio Anauá, eles ocorrem 
em relevo suave ondulado a ondulado e apresentam caráter 
plíntico, evidenciando ter sua origem a partir da destruição 
de crostas lateríticas.

São solos constituídos por material mineral com 
horizonte B textural, não hidromórfico, com ausência de 
cerosidade. São profundos, bem drenados e apresentam 
sequência de horizontes A, Bt e C com acentuada dife-
renciação textural entre o A e o Bt, com teor de argila no 
horizonte A em torno de 12% e no horizonte B de 30%, 
caracterizando mudança textural abrupta (Figura 5.11).

A coloração para o horizonte A varia de brunada a 
bruno-amarelada com matiz 10YR e 7.5YR, e para o hori-
zonte Bt é amarelada com matizes de 7.5YR. Em princípio, 
a coloração está de acordo com as condições climáticas 
atuais, embora sejam reconhecidas condições climáticas 
pretéritas mais secas na região.

Figura 5.10 - Perfis de Latossolos Vermelhos Distróficos localizados sob área de 
savana nas proximidades da serra de Nova Olinda, município de Boa Vista (a) e 
sob floresta ombrófila no Parque Nacional de Viruá, município de Caracaraí (b).
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Na região de savana, são solos coesos na 
profundidade entre 30 a 60 cm, relacionados 
com a natureza do material de origem, ou 
seja, sedimentos areno-argilosos plio-pleisto-
cênicos, pré-intemperizados, da Formação Boa 
Vista, submetidos a processos pedogenéticos 
mais severos do que os atuais por mais de um 
ciclo pedogenético e com o relevo extrema-
mente plano.

São solos de baixa fertilidade natural, 
ácidos, com baixos valores de bases trocáveis, 
relacionada à natureza pré-intemperizada do 
material de origem. De maneira geral, são 
distróficos, com valores de saturação de bases 
inferiores a 50% em todo o perfil (0,45 cmolc/
dm3 em superfície, contra 0,06 cmolc/dm3 em 
subsuperfície), e com sérios problemas com 
alumínio trocável.

PVA - Argissolos Vermelho-Amarelos

Compreendem solos minerais não hidromórficos, 
desenvolvidos a partir de produtos da decomposição de 
rochas graníticas e gnáissicas mais empobrecidas em sílica 
e de rochas básicas como basaltos (serras da Malacacheta, 
da Lua, Grande, do Cantá, da Mocidade, do Parima, do 
Anauá, do Apiaú e Nova Olinda).

Esta classe de solos ocupa as bordas dos topos mais 
aplainados da paisagem, em relevo ondulado a forte on-
dulado, e está associada aos Latossolos Vermelhos (LV) e 
VermelhoAmarelos (LVA), formando pequenas inclusões, 
cuja topossequência está em função do relevo, sendo que 
os latossolos ocupam as posições mais aplainadas. Os 
Argissolos Vermelho-Amarelos ocorrem  sob vegetação 
do tipo savana ou florestas nas suas mais variadas fitofi-
sionomias. São profundos, bem drenados, com presença 

de cerosidade, com sequência de horizontes 
A, Bt e C e transição entre os horizontes plana 
e clara a abrupta (Figura 5.12).

O horizonte A apresenta coloração com 
matiz 10YR a 7.5 YR enquanto o horizonte Bt, 
com espessura superior a 100 cm, tem colo-
ração vermelho-amarelada de matiz 7.5 YR a 
5YR e textura média a argilosa. Em geral, os 
Argissolos de Roraima possuem característica 
plíntica ou petroplíntica coincidente com o Bt, 
resultante de condição paleoclimática mais 
seca que a atual e com mineralogia da argila 
essencialmente caulinítica, com baixa concen-
tração de óxidos como goethita e gibbsita. 
Mostram baixos valores para soma de bases, 
saturação por bases e CTC. São distróficos, 
porém com melhores condições químicas do 
que os Latossolos.

Figura 5.11 - Perfis de Argissolo Amarelo localizados na região da serra da Lua, 
bacia do rio Anauá (a) e na região de Mucajaí, na transição savana–floresta, 

bacia do rio Branco Norte (b).

Figura 5.12 - Perfis de Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico sob savana na região 
da vila São Francisco, município de Bonfim (a) e sob floresta na região de Cantá (b).

RQg - Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos

Compreendem solos constituídos por material mineral 
essencialmente quartzoso, com pequena expressão dos 
processos pedogenéticos. A origem dos sedimentos are-
nosos (material parental destes solos) é muito variada no 
estado, podendo-se encontrar Neossolos Quartzarênicos 
formados a partir da decomposição de arenitos da serra do 
Tepequém, da Formação Boa Vista, de depósitos de areias 
eólicas (campos de dunas da serra Grande), dos depósitos 
arenosos de áreas alagadas do “Pantanal Setentrional” etc. 
Ocorrem em relevo plano, deprimido e suave ondulado, sob 
vegetação de savana, campina, campinarana e florestas.

São solos profundos, apresentando sequência de 
horizontes A–C formados em material essencialmente 
quartzoso, com areias grossas e finas, e teor de argila me-
nor que 15%, de textura areia e areia franca (Figura 5.13).
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Figura 5.14 - Perfil de Neossolo Quartzarênico 
órtico na região de Caracaraí.

que 15% para satisfazer o critério de classificação já que, 
conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 
(Santos et al., 2006), os solos arenosos apresentam teor 
de argila abaixo desse percentual.

São solos com elevada acidez, com pH em média de 
4,1, baixa CTC (valor médio em torno de 2,6 cmolc/kg de 
argila) e saturação por bases atingindo média de 6,6%. 
São, portanto, solos distróficos.

GX - Gleissolos Háplicos

São solos minerais, formados a partir de sedimentos 
depositados ao longo de rios e igarapés, hidromórficos, 
resultantes da saturação em água na maior parte do ano, 
sendo que esta atinge a superfície por ascensão capilar. Ca-
racterizam-se pela forte gleização, em decorrência do regime 
de umidade redutora, que se processa em meio anaeróbico 
com muita deficiência de oxigênio. Posicionam-se em áreas 
de relevo plano a abaciado, com declives entre 0 a 3%, em 
terraços fluviais e lacustres. São formados sob vegetação 
hidrófila (buritis) ou higrófila herbácea, arbustiva e arbórea.

Essa classe de solo apresenta maior abrangência nas 
regiões com padrão de drenagem dendrítico, com presença 
significativa de lagoas fechadas, e elevada densidade de 
igarapés. Nessas condições, os Gleissolos são mais expres-
sivos nas áreas de savanas e campinaranas.

São solos profundos, muito mal drenados em condi-
ções naturais, que possuem sequências de horizontes A–
Btg ou A–Cg, tendo o horizonte A cores pretas acinzentadas 
e espessura entre 15 e 60 cm. O horizonte glei (Btg ou Cg) 
possui coloração dominante acinzentada a esverdeada, 
devido a compostos ferrosos resultantes da escassez de oxi-
gênio causada pelo encharcamento durante a maior parte 
do ano (Figura 5.15). Em superfície, a textura é arenosa, 
com argila em torno de 7%, seguida de um horizonte glei 
com argila variando de 10 a 20%.

Figura 5.13 - Vegetação típica (a) e Perfis de Neossolos Quartzarênicos 
hidromórficos do Parque Nacional do Viruá, região do Pantanal Setentrional, 

município de Caracaraí (b).

O horizonte superficial é do tipo A moderado, com 
cores acinzentadas e neutras em todo o perfil, resultante 
da condição de hidromorfismo ligada à flutuação do lençol 
freático, seguido de horizonte C, solto, muito friável, pouco 
diferenciado, de coloração desbotada com matiz 10 YR a 
gley. Além das cores de redução verifica-se a presença de 
abundante mosqueamento em subsuperfície, mostrando 
os ciclos de oxi-redução dos compostos ferruginosos, típico 
de solos com problemas sérios de drenagem.

 Devido à constituição essencialmente quartzosa, esses 
solos são pobres em nutrientes e não possuem reserva 
nutricional que pudesse ser liberada gradativamente para 
as plantas. Apresentam baixa ctc, baixa saturação de bases, 
são distróficos e ácidos. Observa-se que os maiores valores 
dos parâmetros químicos encontram-se nos primeiros 30 
cm, zona de maior concentração da matéria orgânica, o 
que demonstra a importância da fração orgânica para a 
sustentabilidade destes ecossistemas.

RQo - Neossolos Quartzarênicos Órticos

Ocorrem em relevo plano sob vegetação de savana, 
campinarana e floresta. Seu material de origem é similar 
ao descrito para a classe anterior. São solos profundos, 
excessivamente drenados, que não apresentam horizonte 
diagnóstico, mas apenas um horizonte superficial A seguido 
de camadas arenosas C (Figura 5.14). Diferem da classe 
anterior (RQg) pela ausência do hidromorfismo, pois estes 
são livres de encharcamento.

O horizonte A é do tipo moderado, podendo apre-
sentar cores muito claras (brancas) a cores escuras (pretas), 
seguido de horizonte C com mesmas variações de cores. 
Quando esses solos apresentam características intermedi-
árias para Latossolo a coloração é amarelada com matiz 
10YR. A classe textural varia de areia a franco-arenosa, 
ressaltando-se que o teor de argila deve ser sempre menor 
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CX - Cambissolos

São solos que possuem horizonte B 
incipiente (câmbico), não hidromórfico, com 
acentuado grau de intemperismo do mate-
rial de origem, porém não o suficiente para 
decompor totalmente os minerais primários 
facilmente intemperizáveis como feldspato, 
micas, anfibólios, piroxênios etc.

Morfologicamente, apresentam sequência 
de horizontes A, Bi e C, podendo apresentar 
o perfil truncado com exposição do hori-
zonte câmbico. A coloração vai de brunada, 
matizes 7.5YR e 10YR, no horizonte A, a 
bruno-amarelada, matiz 10YR, no horizonte Bi 
(Figura 5.17). São solos que variam de rasos a 
profundos, com textura de franco-arenosa até 
muito argilosa.

Figura 5.16 - Perfis de Espodossolos (a) no Parque Nacional do Viruá 
mostrando o horizonte diagnóstico Bhs (b) a uma profundidade de 80 cm.

Em função da drenagem deficiente, verifica-se a 
presença de mosqueamento no horizonte glei em grau 
de intensidade variável, resultante da segregação de 
compostos ferruginosos devido aos ciclos alternados de 
umedecimento e secagem, não satisfazendo porém a 
condição para Plintossolos Háplicos.

Caracterizam-se por pobreza química generalizada, 
possivelmente devido à pobreza dos materiais erodidos 
das partes altas da paisagem (sedimentos areno-argilosos 
da Formação Boa Vista, Grupo Surumu etc.). Apresentam 
baixos valores para soma de bases, baixa saturação por 
bases e elevada saturação por alumínio, elevada acidez, 
com teores elevados de matéria orgânica (acima de 2,0%).

EKS - Espodossolos Ferrihumilúvicos 
Hiperespessos

São desenvolvidos sobre material da cobertura 
sedimentar cenozoica (neogênica a pleis-
tocênica), constituído essencialmente por 
sedimentos arenosos, em relevo plano a 
abaciado e sob vegetação de campina a 
campinarana.

São solos com horizonte B espódico 
(Bhs), caracterizado pela acumulação 
iluvial de matéria orgânica e/ou sesqui-
óxidos livres, principalmente de ferro. 
Apresentam sequência de horizontes A, 
E, Bhs, com textura muito arenosa de dre-
nagem rápida no horizonte A e lenta ou 
impedida no horizonte Bhs, o que forma 
um pan arenoso (Figura 5.16). Devido à 
sua natureza essencialmente quartzosa, 
são solos ácidos, com baixa fertilidade 
natural, baixos valores para as bases tro-
cáveis e elevada saturação com alumínio.

Figura 5.15 - Perfis de Gleissolos, no município de Mucajaí, onde se observa o 
nível do lençol freático no início do período chuvoso (a) e o forte processo de 

gleização nos horizontes Cg e Btg (b).

Figura 5.17 - Perfil representativo dos Cambissolos da serra de Pacaraima (a) e corte de 
estrada com exposição do perfil de Cambissolo aos agentes de intemperismo na região 
de Novo Paraíso, município de Cantá (b).
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A fertilidade natural é baixa. Em grande parte, a po-
breza química dos solos está relacionada com a pobreza 
do material de origem. Os Cambissolos apresentam baixos 
teores de Ca2+, Mg2+ e K+, são distróficos (V < 50%), com 
baixos valores de soma de bases (< 2,70 cmolc/dm3) e satu-
ração de alumínio superior a 80%. São solos extremamente 
ácidos (pH de 3,8 a 4,5), condição em que o alumínio, em 
concentrações elevadas, torna-se tóxico.

FFc - Plintossolos Pétricos Concrecionários 
Distróficos Típicos

Compreendem solos minerais formados sob condições 
de restrições à percolação da água, sujeitos ao efeito tempo-
rário de excesso de umidade, que se caracterizam fundamen-
talmente por apresentar excessiva plintização (Plintossolos 
Háplicos) com petroplintita (Plintossolos Concrecionários).

Ocorrem em áreas de relevo plano a ondulado, com 
declives que variam de 0 a 8%. Nas áreas de savanas são 
observados nas bordas das superfícies aplainadas, no cai-
mento para a calha dos igarapés, e próximos às bordas das 
elevações serranas. Nas áreas de floresta, com relevo suave 
ondulado a ondulado, encontram-se nos topos e bordas 
devido ao fluxo lateral de água.

O horizonte A apresenta espessura em torno de 20 
cm, de coloração bruno-escura (10 YR 4/3, úmido); textura 
franco-argilo-arenosa; estrutura fraca pequena granular; 
consistência macia quando seco e quando úmido ligeiramente 
plástico e ligeiramente pegajoso. A transição para o horizonte 
Btf se faz de forma clara e plana.

O horizonte B, com espessura em torno de 100 cm, 
apresenta coloração bruna muito clara (10YR 7/4, úmido); a 
textura é franco-argilosa; estrutura em blocos subangulares; 
e presença excessiva de petroplintita (nódulos e concreções 
lateríticas), formadas por restrição à percolação de água 
onde há ou houve efeito temporário de excesso de umidade 
(Figura 5.18).

FXd - Plintossolos Háplicos Distróficos

São solos constituídos por material mineral que 
apresentam horizonte plíntico iniciando dentro de 40 cm 
da superfície, ou dentro de 200 cm da superfície quando 
precedido de horizonte glei ou imediatamente abaixo do 
horizonte A, ou E, ou de outro horizonte que apresente 
cores pálidas (Figura 5.19).

Distribuídos por todo o estado de Roraima, ocorrem 
normalmente em áreas planas ou abaciadas, sujeitas a condi-
ções de restrição à percolação da água e ao efeito temporário 
de excesso de umidade. De maneira geral, são imperfeita-
mente a mal drenados e apresentam excessiva plintização.

Quimicamente, esses solos possuem baixos valores 
para soma de bases, baixos valores de CTC e de saturação de 
bases (são distróficos), elevados valores de saturação com 
alumínio, argila de atividade baixa, e baixas concentrações 
de matéria orgânica no perfil; em síntese, são solos com 
sérias limitações quanto à fertilidade.

RL - Neossolos Litólicos Distróficos Típicos + 
Afloramentos de Rochas

São solos formados do material de decomposição de 
rochas granito-gnáissicas proterozoicas e de rochas básicas 
da Formação Apoteri, o que imprime grande influência 
em suas propriedades físicas e químicas. Estão localizados 
nas áreas serranas como as serras da Lua, do Cantá, da 
Mocidade, do Murupu, da Moça, Grande, Mucajaí e Nova 
Olinda. Nesses relevos serranos verifica-se uma associação 
desta classe de solos com os LV, LVA e PVA, sendo que nas 
partes mais íngremes, com afloramentos de rochas ou não, 
estão posicionados os Neossolos Litólicos.

Ocorrem, portanto, em relevos movimentados, com 
declives acima de 20%, posicionados nas bordas das serras 
inseridas nas bacias dos rios Branco Norte, Urariquera e 
Tacutu e, em menor proporção, nas bacias dos rios Anauá, 

Jauaperi e Branco Sul.
Esta unidade está representada por solos 

rasos ou muito rasos, de profundidade até 50 
cm, pouco desenvolvidos, cascalhentos e com 
afloramentos rochosos. Os perfis apresentam o 
horizonte A assentado diretamente sobre a rocha 
ou, em alguns locais, o desenvolvimento modesto 
de horizonte B incipiente que, porém, não satis-
faz as condições de Cambissolos. O horizonte A 
apresenta coloração bruno-escura (10 YR 3/3); 
textura média a argilosa; estrutura fraca pequena 
granular, friável; muito plástico e muito pegajoso. 
A transição deste para a rocha subjacente se faz 
de forma abrupta plana (Figura 5.20).

Quimicamente, são solos muito pobres, 
com valores baixos de saturação de bases, soma 
de bases, baixa CTC e elevada saturação por 
alumínio, exceção quando associados a aflora-
mentos de basaltos e diabásios.

Figura 5.18 - Perfis de Plintossolos Pétricos Concrecionários sob floresta na 
região de Cantá (a) e sob savana na região da serra da Lua (b).
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RUbd - Neossolos Flúvicos Tb 
Distróficos

São solos jovens, formados a partir dos 
sedimentos atuais transportados e depositados 
pelas águas dos maiores rios de Roraima, como 
Urariquera, Branco, Mucajaí, Anauá, Jauaperi 
e Barauana. Ocorrem em relevo plano (áreas 
de várzea ou planícies de inundação), cuja 
vegetação natural varia de buritis a florestas 
ombrófilas.

Compreendem solos minerais rudimenta-
res, pouco evoluídos, não hidromórficos, que 
apresentam como horizonte diagóstico apenas 
o A, seguido de uma sucessão de camadas 
estratificadas sem relação pedogenética entre 
si, com decréscimo irregular do conteúdo de 
carbono orgânico em profundidade dentro dos 
primeiros 200 cm (Figura 5.21).

Apresentam textura indiscriminada, que 
depende da composição do material originário. 
A drenagem é moderada a imperfeita, muito 

influenciada pela flutuação do lençol freático, cujo efeito 
pode-se verificar pela coloração acinzentada das camadas 
mais inferiores do perfil.

Figura 5.19 - Perfis de Plintossolos 
Háplicos nas bacias dos rios Urariquera 

e Tacutu (a) e (b).

Figura 5.20 - Perfis de Neossolos Litólicos rasos com sequência de 
horizontes A, Bi, R na região do alto rio Cotingo (a) e A, R na bacia 
do rio Anauá, região do assentamento Novo Paraíso, município de 

Rorainópolis (b).

Figura 5.21 - Perfis de 
Neossolo Flúvico Tb Distrófico 
nas várzeas dos rios Branco (a) 

e Cauamé (b).
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do, em especial nas proximidades da serra de Nova Olinda, 
onde passam a maior parte do ano alagados, em conjuntos 
de lagoas interligadas e/ou isoladas, sob savana graminosa.

São solos com sequência de horizontes A, Cv, Cvg, 
com significativa diferenciação desses horizontes, variando 
de pouco profundos a profundos. São imperfeitamente 
drenados, de coloração escura em superfície e acinzentados 
no horizonte Cvg (Figura 5.23).

O horizonte vértico encontra-se dentro dos 100 cm de 
profundidade e sua textura é média a argilosa, com teor de 
argila acima de 30%. Apresenta como feição morfológica 
característica a presença de fendas de retração largas e 
profundas que, nos períodos secos, se abrem desde o topo 
do perfil até o horizonte Cvg (Figura 5.23).

Apresentam altos valores de soma de bases e de CTC, 
alta saturação por bases (> 50%), sendo eutróficos, com 
teores elevados de cálcio e magnésio associados ao material 
de origem e ao relevo. O pH varia de neutro a alcalino.

Devido à gênese desses solos, a mineralogia 
da argila é bastante variada, porém em Roraima 
a geologia regional proporciona a predominân-
cia de caulinita seguida dos óxidos de ferro e 
alumínio. Já nos locais onde há influência de 
sedimentos provenientes da decomposição de 
rochas básicas, como é o caso das várzeas do rio 
Cauamé próximo à serra Nova Olinda, observa-se 
presença de argilominerais 2:1 (montmorillonita), 
porém em pequena porcentagem.

Por serem solos formados de sedimen-
tos pobres mineralogicamente, os Neossolos 
Flúvicos de Roraima geralmente apresentam 
baixo conteúdo de bases trocáveis e baixa CTC, 
sendo, portanto, distróficos.

SN - Planossolos Nátricos

Estes solos têm maior ocorrência na de-
pressão do rio Surumu, onde são originados a partir de 
materiais detríticos resultantes da desagregação de rochas 
vulcânicas ácidas do Grupo Surumu.

Nesta classe estão compreendidos solos com hori-
zonte B plânico, com nítida diferenciação do horizonte B 
com os precedentes A e E. Apresentam mudança textural 
abrupta do A para o B (B plânico), horizonte subsuperficial 
endurecido, denso, nitidamente delineado, resultante da 
elevada dispersão das argilas e com feições associadas ao 
hidromorfísmo (mosqueado ou cores neutras) (Figura 5.22).

São pouco porosos, com acentuada impermeabilidade 
no horizonte B plânico, o que ocasiona ligeiro encharca-
mento no período chuvoso. A textura varia de média a 
argilosa, com elevada percentagem de silte; ocorrem em 
relevo plano, sob vegetação predominante de savana esté-
pica, com período seco estimado em mais de cinco meses.

Apresentam baixa fertilidade natural, com caracterís-
tica endoeutrófica, relacionada com sua pobreza química e 
com os teores de sódio e magnésio elevados, 
ligados diretamente à rocha de origem, nor-
malmente rica em albita e minerais cloritiza-
dos. As características morfológicas e físicas 
refletem o caráter sódico desses solos, ou seja, 
a estrutura do tipo colunar ou prismática e 
dispersão das argilas. A paisagem é também 
marcada por pedimentos e leques aluviais 
preservados e por Plintossolos Háplicos rela-
cionados com savanas xerofíticas.

VG - Vertissolos

Constitui uma das maiores manchas de 
solos com características vérticas da Ama-
zônia, ou seja, solos que, devido à presença 
significativa de argilominerais 2:1, tendem a 
fendilhar quando secam. Os Vertissolos de 
Roraima estão posicionados em relevo abacia-

Figura 5.22 - Perfis de Planossolos Nátricos nas proximidades da vila Surumu, 
entre as bacias dos rios Surumu e Urariquera (a) e (b).

Figura 5.23  - (a) Perfil representativo de um Vertissolo; (b) Visão da superfície 
com fendas que se abrem ao longo de todo o perfil no período seco.
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NVe - Nitossolos

Compreendem solos constituídos por materiais mine-
rais não hidromórficos, desenvolvidos a partir de produtos 
da decomposição de rochas básicas como gabro, basalto e 
diabásio. Em Roraima, sua ocorrência restringe-se a sills e 
diques básicos das proximidades da Comunidade Indígena 
do Flechal, na região de Uiramutã, e a afloramentos nas 
regiões da vila do Taiano e da serra do Parima, na bacia do 
rio Urariquera, e da serra Couto de Magalhães, na bacia 
do rio Branco Norte.

São solos profundos, bem drenados, com caracterís-
ticas bastante uniformes ao longo do perfil, apresentando 
coloração avermelhada, com matizes variando entre 10R 
e 2.5YR. Em princípio, a coloração está de acordo com as 
condições climáticas atuais, com influência do material 
de origem máfica, embora sejam reconhecidas condições 
climáticas pretéritas mais secas na região (Figura 5.24).

Figura 5.24 - Perfil de Nitossolo na região da maloca do Flechal 
(município de Uiramutã) (a), em relevo ondulado (b).

Figura 5.25 - Perfis de Chernossolo nas proximidades da maloca 
do Flechal, município de Uiramutã (a). Detalhe da porção superior 

do perfil (b).

Possuem alta fertilidade natural relacionada à rique-
za do material de origem. De modo geral, apresentam 
elevados teores de Ca2+, Mg2+ e K+ e são eutróficos, com 
valores de saturação de bases superiores a 60% e sem 
problemas com alumínio trocável. Em geral, os teores de 
fósforo extraível são baixos e, em parte, estão associados 
à incorporação de cinzas resultantes das queimadas e ao 
aumento do C orgânico proveniente de restos de culturas 
incorporados ao solo e às raízes, o que indica que boa parte 
desse fósforo está ligada ao ciclo orgânico.

ME - Chernossolos Ebânicos

A presença destes solos se restringe às proximidades 
da Comunidade Indígena do Flechal e está associada às 
condições climáticas mais secas do estado (períodos secos 
mais longos e menores precipitações pluviométricas) e a 
afloramentos de rochas básicas (diabásios e gabros). Nesta 
região foram identificados Chernossolo Ebânico Órtico e 
Chernossolo Ebânico Órtico Vértico.

São solos medianamente profundos a profundos (pro-
fundidade acima de 120 cm), de textura média a argilosa, 
com horizonte superficial A do tipo chernozêmico (teores 
consideráveis de matéria orgânica, cores escurecidas e boa 
fertilidade), com espessura de 20 a 32 cm, sobre horizonte 
subsuperficial Bt de coloração bruno-acinzentada muito 
escura e horizonte Bi bruno-acinzentado escuro, com argila 
de alta atividade, conferindo caráter vértico em algumas 
manchas (Figura 5.25).

A estrutura é forte, muito pequena a pequena gra-
nular nos horizontes superficiais, variando para moderada 
pequena e média com blocos subangulares nos horizontes 
subsuperficiais, estando relacionada com a mineralogia 
da fração argila, ou seja, com a dominância da caulinita 
seguida de oxi-hidróxidos de ferro e alumínio.

São solos de textura média/argilosa, com teores de 
argila variando de 26 a 34% no horizonte A enquanto nos 
horizontes diagnósticos esse teores estão entre 51 e 66%. 
A cerosidade é moderada e abundante nos horizontes 
subsuperficiais.
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POTENCIAL DE USO E OCUPAÇÃO 
DOS SOLOS EM RORAIMA

A diversidade de solos, associada aos fatores climá-
ticos, ao relevo e às limitações de uso e manejo, permitiu 
separar seis unidades geográficas quanto ao potencial de 
uso e ocupação dos solos em Roraima: 1) Região central, 
de domínio dos Latossolos Amarelos, Argissolos Amarelos 
e Plintossolos; 2) Região norte, com relevo mais movimen-
tado e relevos residuais, em áreas de Neossolos Litólicos 
e Cambissolos; 3) Depressão sedimentar do Surumu, em 
áreas de Planossolos e Plintossolos Háplicos; 4) Região 
dos sills de rochas básicas (diabásio, basalto e gabro), com 
predomínio de Cambissolos Vérticos, Argissolos Verme-
lhos, Latossolos Vermelhos, Vertissolos, Chernossolos e 
Nitossolos; 5) Região centro-sul, em áreas de domínio dos 
Neossolos Quartzarênicos e Espodossolos; 6) Região sul, 
onde prevalecem Latossolos Vemelho-Amarelos, Argissolos 
Vermelho-Amarelos e Argissolos Amarelos associados a 
rochas graníticas.

Em Roraima, predominam solos de baixa fertilidade 
natural e ácidos, características que implicam em fortes 
limitações ao uso agrícola. Em contrapartida, ocorrem em 
menor distribuição geográfica os solos eutróficos, com ele-
vada aptidão agrícola, mais intensamente utilizados e com 
menor emprego de insumos onde, porém, ainda prevalece 
o empirismo com baixo emprego de tecnologia, pois são 
solos de áreas situadas no interior das terras indígenas ou 
em assentamentos rurais.

Em sua maioria, os solos do estado são de extremo oli-
gotrofismo e com toxicidade por alumínio, com problemas de 
natureza física (Latossolos e Argissolos Amarelos são duros 
ou coesos) e com impedimento severo ao desenvolvimento 
radicular. Aqueles de cromas mais avermelhadas, como os 
Latossolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos, apresentam 
melhores condições físicas e químicas e são mais intensa-
mente cultivados.

Em geral, verifica-se o uso do fogo no período seco para 
limpeza das áreas, com a falsa ilusão de adubação, porém a 
incorporação de nutrientes pelas cinzas é temporário (especial-
mente potássio). Essa é uma prática que contribui para acelerar 
o processo de erosão, apesar das espécies de savanas serem 
adaptadas ao fogo conforme teoria da origem pirogenética 
(Figura 5.26).

Na porção central do estado, em áreas de savanas, 
verifica-se a maior taxa de ocupação agropecuária, em es-
pecial com projetos de grãos, fruticultura, cana-de-açúcar, 
florestamento com Acacia mangium e pastagens extensivas, 
sobre os Latossolos Amarelos, Argissolos Amarelos, Latosso-
los Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelhos (Figura 5.27).

Por serem muito rasos, com profundidade não ultra-
passando 50 cm, os Neossolos Litólicos apresentam sérias 
limitações ao uso agrícola, notadamente nas regiões de 
savana, cobertura vegetal com baixa capacidade de pro-
teção, onde tais solos são bem mais suscetíveis às perdas 
por erosão (Figura 5.28).

Nas regiões serranas sob formações florestais, os Ne-
ossolos Litólicos estão mais protegidos, menos suscetíveis 
aos fenômenos erosivos, embora ainda apresentem baixa 
tolerância às perdas por erosão. Apesar da limitação forte 
ao uso agrícola, ainda é verificado cultivo nesses solos em 
áreas como a serra Grande, vila do Taiano e Pacaraima, com 
culturas anuais (milho e feijão) e hortaliças (tomate, cheiro-
-verde etc.) que abastecem as feiras da capital Boa Vista.

Os Cambissolos ocupam os relevos forte ondulados a 
montanhosos, com alta concentração de minerais primários 
e relação silte/argila elevada, características que favorecem 
o desenvolvimento de erosão intensa e deslizamentos 
em cortes de estradas, como os identificados na serra de 
Pacaraima (Figura 5.29). Portanto, são solos com fortes 
restrições à agricultura, embora sejam cultivados na região 
de Pacaraima com culturas anuais e hortaliças, com baixa 
aplicação de tecnologia, de certa forma empírica.

Os Planossolos Nátricos, com forte deficiência de 
drenagem, são muito utilizados para plantio de arroz 
irrigado por inundação, responsável por grande parte da 
produção do estado. Vale destacar que a demarcação da 
Terra Indígena Raposa-Serra do Sol desativou as maiores 
áreas de rizicultura na região do rio Surumu (Figura 5.30).

Os Plintossolos Háplicos, posicionados nas áreas de 
várzeas e favorecidos pela drenagem imperfeita, tam-
bém são intensamente cultivados com arroz irrigado por 
inundação, sendo manejados com correções e adubações 
periódicas (Figura 5.31).

Os Plintossolos Concrecionários apresentam fortes 
restrições relativas à baixa fertilidade e acidez elevada, com 
problemas de toxicidade por alumínio. A ocorrência do 
horizonte petroplíntico (em torno de 25 a 30 cm) dificulta 
o desenvolvimento do sistema radicular das plantas, reduz 
a permeabilidade e restringe a utilização de equipamentos 
agrícolas. Porém, quando estes solos estão posicionados 
nas encostas têm papel importante na sustentação destas, 
pois proporcionam proteção contra a erosão, evitando 
desbarrancamentos e arraste de material particulado para 
os mananciais hídricos (Figura 5.32). Quando o horizonte 
petroplíntico ocorre mais profundo, os solos apresentam 
aptidão para pastagem ou culturas perenes.

Figura 5.26 - Detalhe da prática de limpeza das áreas de savana 
com o uso do fogo no estado de Roraima.
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Os solos com melhor fertilidade no estado estão si-
tuados no domínio das rochas básicas: sill Pedra Preta, na 
região de Uiramutã; rochas vulcânicas básicas da Formação 
Apoteri, nas proximidades da serra Nova Olinda; e região 
da vila do Taiano.

 São solos de textura argilosa com predomínio dos 
Cambissolos, Chernossolos, Nitossolos Vermelhos e Argis-
solos Vermelhos. Por possuírem melhor fertilidade natural, 
suportam pressão de uso por um período de tempo maior 
em função das suas reservas minerais, o que permite o 

cultivo de diversas espécies climaticamente adaptadas, 
principalmente as anuais de ciclo curto, como o milho, feijão 
e mandioca (Figura 5.33). Tais solos possuem erodibilidade 
variável, em razão de fatores como textura, profundidade, 
permeabilidade, descontinuidade litológica e posição to-
pográfica. Os Nitossolos apresentam alta vulnerabilidade 
à erosão laminar pela presença de horizonte B nítico e 
permeabilidade variável, além dos efeitos de exposição 
do horizonte A pela ação antrópica com queimada da 
pastagem natural.

Figura 5.27 - Vistas de áreas de savanas com pastagem extensiva 
no município de Amajari (a) e plantios de grãos nos municípios de 
Boa Vista e Mucajaí (b) em Latossolos e Argissolos Amarelos (c).

Figura 5.28 - Imagens de Neossolos Litólicos sob pastagem extensiva na 
bacia do rio Urariquera (a), sob savana estépica na bacia do Tacutu (b) e 
área desmatada na bacia do Anauá (c) mostrando muitos afloramentos 

de rochas, característica que inviabiliza qualquer tipo de uso.
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Figura 5.29 - Paisagens da rodovia BR-174 na entrada da cidade de Pacaraima (a): áreas de domínio de Cambissolos, com ocorrências 
comuns de feições erosivas (ravinas e voçorocas) (b).

Figura 5.30 - Área de arroz irrigado por inundação, 
sob Planossolos e Plintossolos Háplicos,  

na bacia do rio Surumu.

Figura 5.31 - Paisagem característica dos Plintossolos Háplicos 
em áreas cultivadas com arroz inundado nas várzeas do rio Parimé, 

Urariquera e Surumu.

Figura 5.32 - Paisagem de Plintossolo Pétrico Concrecionário na região da serra da Lua (a) e (b).

Também derivados de produtos do intemperismo de 
rochas básicas, os Vertissolos apresentam elevado potencial 
nutricional representado por altos valores de bases trocáveis 
(Ca, Mg e K), não sendo este um fator limitante à aptidão 
agrícola. A principal limitação quanto ao seu uso agrícola 
é o aspecto físico, associado à presença de esmectitas, o 

que condiciona uma drenagem imperfeita e dificuldades 
de mecanização devido à alta atividade destas argilas. Ou 
seja, no período de chuvas os solos apresentam alta plas-
ticidade e alta pegajosidade e no período seco são duros 
a extremamente duros. Devido a essas características, os 
Vertissolos apresentam elevado potencial para a rizicultura  
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irrigada por inundação, embora as pequenas manchas 
mapeadas no estado, próximo à capital, não sejam mais 
aproveitadas com essa cultura. No passado recente, essas 
manchas foram intensivamente cultivadas e responsáveis 
em grande parte pelo abastecimento de arroz em Boa Vista.

Nos ambientes arenícolas, os solos apresentam limita-
ções fortes quanto à drenagem, devido ao fato de o lençol 
freático estar elevado a maior parte do ano (Neossolos 
Quartzarênicos Hidromórficos), condição que impede qual-
quer atividade agrícola, pois essas áreas ficam completa-
mente alagadas durante o período chuvoso. No baixo rio 
Branco, nesse período, o cenário assemelha-se ao Pantanal 
mato-grossense, e por isso a região é chamada de “Panta-
nal Setentrional”, servindo como refúgio para uma grande 
diversidade de animais e peixes (Figura 5.34).

Figura 5.33 - Detalhes das áreas de plantios com alface e repolho 
sobre Nitossolo na vila do Taiano (a) e de plantios de milho e feijão 

sobre Chernossolos na maloca do Flechal (b) e (c).

Como nos Neossolos Quartzarênicos Órticos, as baixas 
fertilidade, fixação de fósforo e concentração de matéria or-
gânica são fatores limitantes à utilização agrícola intensiva, 
recomenda-se uso bastante restrito desses solos. Quando 
estão sob florestas, caso das manchas de toda porção sul 
de Roraima, é mais recomendado que permaneçam intac-
tos, destinando-se à preservação da fauna e flora. Quando 
apresentam características intermediárias para Latossolos, 
podem ser cultivados com culturas anuais, fruticultura, pas-
tagem etc., desde que sejam feitas as correções químicas 
e se adote o uso de irrigação nos períodos mais secos do 
ano. Atualmente, verificam-se plantios de Acacia mangium 
e pastagem nesses solos (Figura 5.35).

Figura 5.34 - Imagem aérea com uma vista da região de campina 
no Parque Nacional do Viruá, áreas de Espodossolos e Neossolos 

Quartzarênicos.

Figura 5.35 - Plantios de fruticultura e florestamento com Acacia 
mangium sob Neossolos Quartzarênicos latossólicos em região de 
savana, bacia do rio Branco Norte, nas proximidades da cidade de 

Boa Vista (a) e (b).
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Associados aos solos arenosos do sul do estado, os 
Espodossolos apresentam baixa fertilidade natural, porém 
seus problemas de drenagem são muito restritos quanto 
ao uso e manejo. Nos períodos mais secos do ano, ocorre 
o aproveitamento destes solos com plantio de culturas 
como feijão, melancia, mandioca, abacaxi e pastagem, 
comumente irrigados.

Os Gleissolos de Roraima apresentam sérias limitações 
ao uso agrícola devido à presença de lençol freático eleva-
do, riscos frequentes de inundação ou alagamentos e baixa 
fertilidade natural. Nas condições naturais são utilizados, 
quando possível, apenas para o plantio de arroz, algumas 
pastagens e olericulturas. Uma vez drenados e corrigidas 
as deficiências químicas, verifica-se seu uso com pastagem, 
culturas anuais, bananicultura e olericultura. Porém, seu uso 
é muito restrito, considerando que estão posicionados ao 
longo de veredas, em áreas de preservação permanente. 
Assim, recomenda-se reservar esta classe de solos para 
preservação da fauna e flora, sendo um abrigo estratégico 
para a avifauna no período seco (Figura 5.36).

Grande parte da porção sul de Roraima é representada 
por um mosaico de solos, com predomínio dos Latossolos 
Vermelho-Amarelos, Argissolos Vermelho-Amarelos, Plin-
tossolos e Argissolos Amarelos, com pequenas inclusões 
de Latossolos Vermelhos e Argissolos Vermelhos. São solos 
bastante utilizados com pastagens e projetos de assenta-
mentos rurais, sendo que sua exploração é muito variada. 
Na região verifica-se intenso processo de substituição da 
floresta pelas atividades da agropecuária, com baixo nível 
tecnológico, sendo comum o uso do fogo para limpeza das 
áreas (Figura 5.37).

Posicionados nas áreas de várzeas, os Neossolos Flú-
vicos possuem grande potencial agrícola, mesmo aqueles 
com baixa saturação por bases, tendo em vista a posição 
que ocupam na paisagem, ou seja, áreas planas sujeitas à 
inundação apenas no período chuvoso, e a baixa susceti-
bilidade à erosão, onde a mecanização pode ser usada de 
maneira intensiva, favorecendo ao potencial com culturas 
irrigadas (Figura 5.38).

Figura 5.36 - Gleissolos sob cultivo completamente 
comprometido face ao hidromorfismo e que serve como pousio de 

aves em lagoas no período seco.

Figura 5.37 - Vista aérea de uma área intensamente cultivada 
em Latossolo Vermelho, ao longo da rodovia BR-174, próximo ao 
assentamento Itã (a) e terreno sobre essa classe de solos sendo 

preparado para plantio, na bacia do rio Itã (b).

Figura 5.38 - Várzea do rio Urariquera, próximo à ponte da 
rodovia BR-174, preparada para cultivo com arroz irrigado (a) e 

várzea do rio Branco, nas proximidades de Boa Vista, ocupada por 
plantio de arroz irrigado por inundação (b).
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A principal limitação destes solos está associada aos 
riscos de inundações anuais, evitando-se cultivos no perí-
odo chuvoso.  Em geral, os Neossolos Flúvicos de Roraima 
são intensamente cultivados com arroz irrigado por inun-
dação e requerem adubação e correção periódica devido 
à pobreza química dos sedimentos aluviais.
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INTRODUÇÃO

Geoturismo pode ser definido como o turismo eco-
lógico com base em informações e atrativos geológicos. 
Abrange monumentos naturais, parques geológicos, 
afloramentos de rocha, cachoeiras, cavernas, sítios fos-
silíferos, paisagens, fontes termais, minas desativadas e 
outros pontos ou sítios de interesse geológico (MAIA e 
MARMOS, 2010).

Em função de seus valores científicos e econômicos, 
o levantamento do patrimônio geoturístico de uma região 
é de grande importância para a sociedade. Ele pode ser 
dividido em patrimônios geológico, geomorfológico e pai-
sagístico, os quais, somados às características ecológicas 
ou histórico-culturais, devem ser preservados e conserva-
dos pela comunidade local e visitantes. Nesse contexto, o 
levantamento do patrimônio geoturístico contribui para o 
desenvolvimento das atividades de preservação, conserva-
ção e sustentabilidade aliadas ao lazer e à educação, por 
meio da exposição dos estudos geocientíficos de maneira 
compreensível ao público leigo (SILVA, 2008).

Roraima possui grande potencial para o geoturismo, 
registrando a maior diversidade de ambientes e paisagens 
encontrados em toda a Amazônia brasileira, além de uma 
rica geodiversidade. O estado abriga em seu território ex-
tensas áreas de floresta tropical e as savanas amazônicas, 
conhecidas regionalmente como “lavrado”. Possui ainda 
rios em abundância, com cachoeiras, corredeiras e praias 
apropriadas ao ecoturismo, além da maior concentração 
de terras indígenas do país e grandes áreas de unidades de 
conservação federais, representadas por parques nacionais, 
estações ecológicas e florestas nacionais.

No entanto, a atividade turística em Roraima ainda é 
bastante rudimentar, principalmente no segmento do geo-
turismo. Sua potencialização depende do fortalecimento da 
infraestrutura turística da região e da superação de aspec-
tos limitantes como o elevado custo de acesso, carência e 
baixo nível de conforto oferecido pelos hotéis e pousadas, 
baixa qualificação da mão de obra em geral, escassez de 
equipamentos, dificuldades de locomoção e impedimentos 
de acesso a terras indígenas. Vale salientar que qualquer 
iniciativa de incremento da atividade geoturística no estado 
deve estar compatibilizada com uma política de proteção 
aos ecossistemas contidos no espaço geográfico de Roraima.

PATRIMÔNIO GEOTURÍSTICO 
DO ESTADO DE RORAIMA

O estado de Roraima possui forte vocação geoturística 
devido à sua rica geodiversidade contemplar uma série de 
locais de interesse ecológico e/ou geocientífico, os quais 
constituem o patrimônio geoturístico estadual, que pode 
ser dividido em: cachoeiras, corredeiras, formas erosivas, 
registro geográfico, registro geológico, registro arqueoló-
gico, potencial geomorfológico, sítio geomorfológico, sítio 
geomineiro, geoparques e áreas de beleza cênica (Figura 6.1).

Para uma melhor apresentação e visualização de seu 
patrimônio geoturístico, o estado de Roraima foi dividido 
neste estudo em quatro regiões (Figura 6.2): Nordeste, 
englobando os municípios de Uiramutã, Pacaraima e Nor-
mandia; Noroeste, com os municípios de Amajari, Alto 
Alegre, Iracema e Mucajaí; Leste, com os municípios de 
Bonfim, Cantá e a capital Boa Vista; e Sul, com os muni-
cípios de Caracaraí, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São 
João da Baliza e Caroebe. A serra do Tepequém (Figura 6.2), 
situada no município de Amajari, por sua grande diversi-
dade de atrativos geoturísticos concentrada num espaço 
reduzido, é descrita em item separado dos atrativos da 
Região Noroeste.

Das unidades de conservação federal (UCs) presentes 
em Roraima, seis se enquadram na categoria de proteção 
integral (três estações ecológicas e três parques nacionais) 
e ocupam 5,3% do território do estado, e três são de uso 
sustentável, representadas por florestas nacionais que 
juntas correspondem a 2,6% da superfície estadual. A 
abrangência e representatividade em relação à variedade 
de ecossistemas presentes no estado e o tipo de relevo e 
cobertura vegetal predominantes, tornam as UCs de Ro-
raima singulares em relação ao restante da Amazônia. Por 
sua importância para a preservação ambiental do estado, 
as UCs de proteção integral também são apresentadas em 
um item à parte no final deste capítulo.

Região Nordeste

É na Região Nordeste, cortada por inúmeras serras 
e rios encachoeirados, onde se concentram os principais 
atrativos geoturísticos de Roraima (Figura 6.3). Porém, o 
fato de a região estar praticamente toda ocupada pelas 
terras indígenas São Marcos e Raposa-Serra do Sol (Figura 
6.1) cria restrições à visitação de boa parte desses atrativos, 
descritos a seguir.

Arte Rupestre – Petroglifos do igarapé Samã 
(registro arqueológico)

Distante aproximadamente 6 km da cidade de Paca-
raima, seu acesso é realizado a partir da rodovia BR-174, de 
onde parte uma trilha em floresta nativa (trilha do Coatá), 
com cerca de 500 m de extensão, em terreno da Comunida-
de Indígena Nova Esperança, integrante da Terra Indígena 
(TI) São Marcos, na bacia do igarapé Samã, afluente do rio 
Miang, tributário do rio Surumu.

Nesse sítio, existem três exposições com gravuras 
rupestres (petroglifos), denominadas Macunaíma I, II e III, 
que foram descobertas pelos moradores da comunidade 
Boa Esperança. As exposições representam gravuras/dese-
nhos de figuras geométricas (círculos concêntricos, espirais, 
ondas etc..) e prováveis formas antropomorfas e zoomor-
fas, de dimensões centimétricas a métricas, esculpidas em 
baixo relevo em matacões e lajedos de rochas vulcânicas 
do Grupo Surumu.
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Figura 6.1 - Cartograma com os atrativos geoturísticos do mapa geodiversidade do estado de Roraima.
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No sítio Macunaíma I há oito desenhos em baixo 
relevo, em blocos de rocha, que retratam uma figura hu-
mana com três dedos em cada mão, um sol, uma corrente, 
ondas e círculos concêntricos (Figura 6.4). No Macunaíma II 
observam-se desenhos de ondas em baixo relevo marcados 
na rocha, de uma figura humana com três dedos em cada 
mão e uma longa cauda, além de formas circulares e formas 
irregulares. No Macunaíma III ocorrem desenhos de círculos 
concêntricos e outros de forma indefinida (Figura 6.5).

Mirante do Marco de Fronteira BV-7 
(potencial geomorfológico)

Com quase 1.100 m de altitude, fica no município 
de Pacaraima, no topo do grande divisor de águas bacia 
Amazônica–bacia do Orenoco, que configura a fronteira 
Brasil–Venezuela, em rochas sedimentares do Supergru-
po Roraima muito próximo a seu contato com as rochas 
vulcânicas do Grupo Surumu, em área com vegetação de 
savana (Figura 6.6). Distante 21 km da cidade de Pacaraima, 

Figura 6.2 - Divisão regional elaborada para facilitar a descrição e visualização dos principais atrativos geoturísticos do estado de Roraima.

o acesso ao local é rodoviário, em estrada não pavimentada 
com razoáveis condições de trafegabilidade, por onde se 
cruza a comunidade indígena São Miguel.

O local proporciona uma ampla visão panorâmica de 
grande beleza cênica: no lado brasileiro as cabeceiras dos 
rios Miang, Arai e Quinô em área com predomínio de flo-
restas; no lado venezuelano as cabeceiras do rio Kukenan 
em área com predomínio de savanas (Figuras 6.7 e 6.8). É 
uma região de antigos garimpos de diamante, localizada 
atualmente na TI Raposa-Serra do Sol. Trata-se de um local 
ideal para a prática de parapente e asa-delta.

Corredeiras do Cipó

Ficam no igarapé Samã, afluente direito do rio Miang, 
a 3 km da cidade de Pacaraima. O acesso às corredeiras é 
realizado a partir da rodovia BR-174, de onde parte uma 
trilha íngreme com cerca de 500 m, aberta para dar manu-
tenção às linhas de alta tensão que passam nas proximida-
des. É um trecho de corredeiras altas, com mais de 200 m  
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Figura 6.3 - Mapa da Região Nordeste de Roraima com a localização de seus principais pontos geoturísticos 
(ao fundo, imagem do Shuttle Radar Topography Mission - SRTM).
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de extensão e mais de 100 m de desnível total, 
sobre rochas vulcânicas milonitizadas do Grupo 
Surumu (Figura 6.9).

O local, inserido na TI São Marcos, é 
frequentado pelos moradores da cidade de 
Pacaraima, porém não possui qualquer infra-
estrutura turística. Foi observada a presença 
de pequena quantidade de lixo no local, evi-
denciando a presença recente de visitantes.

Cachoeira do Macaco

Fica no igarapé do Macaco, pequeno 
afluente esquerdo do rio Surumu, no município 
de Pacaraima, no interior da TI São Marcos, 
próximo à Comunidade Indígena Boca da Mata 
e no flanco oeste da serra Saracura. Localizada 
a 32 km da cidade de Pacaraima, seu acesso se 

Figura 6.4 - Fotografias mostrando figura antropomorfa (a) e círculos concêntricos (b), gravados em baixo relevo, 
observados no sítio arqueológico Macunaíma I.

Figura 6.5 - Fotografias com figuras de ondas (a) e antropomorfa (b), gravadas em baixo relevo,  
observadas nos sítios arqueológicos Macunaíma II e III.

Figura 6.6 - Marco BV-7 que marca a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, 
localizado no topo da serra de Pacaraima.
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Figura 6.7 - Visão panorâmica a partir do marco BV-7, mostrando o lado brasileiro da fronteira, onde se observa um amplo vale florestado 
esculpido em rochas vulcânicas ladeado por elevações cobertas por savanas.

Figura 6.8 - Visão panorâmica do lado venezuelano da fronteira a partir do marco BV-7, onde se observa a vegetação de savana 
com focos de queimada, prática comum na região.

Figura 6.9 - Vistas de trechos das corredeiras do Cipó (a) e (b), no igarapé Samã, município de Pacaraima.
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faz, a partir da rodovia BR-174, por uma vicinal de 1 km, 
não pavimentada, em condições precárias. O local não 
possui nenhuma infraestrutura nem sinalização.

É uma queda d água com aproximadamente 10 m 
de desnível total, sendo que em sua base há uma grande 
piscina natural (Figura 6.10). Acima da cachoeira também 
ocorrem poços com mais de 2 m de profundidade mesmo 
na vazante. O substrato geológico são rochas vulcânicas 
do Grupo Surumu com marcantes estrias de falhas. Outro 
atrativo no entorno são algumas formações rochosas pe-
culiares na forma de belos pináculos.

É um local frequentado pelos moradores da cidade 
de Pacaraima e em suas margens foi observado despejo 
de lixo (latas, sacos plásticos etc.).

Cachoeira do Miang

Localizada no igarapé Santo Antônio, afluente esquer-
do do rio Miang, muito próximo à sua foz. Dista aproxi-
madamente 11 km da cidade de Pacaraima, com acesso 
por estrada de terra em razoáveis condições de trafegabi-
lidade, em local próximo à Comunidade Indígena Kawe, 
pertencente à TI Raposa-Serra do Sol. Devido à distância 
e dificuldades de acesso a cachoeira é pouco frequentada 
pelos moradores de Pacaraima.

Trata-se de uma cachoeira com cerca de 30 m de des-
nível total formada por uma sequência de diversas quedas, 
com grande piscina natural em sua base (Figura 6.11). Situa-
-se em um terreno, coberto por floresta secundária, que já 
foi utilizado por lavradores que, depois da demarcação da 
terra indígena, tiveram que abandonar o local. A cachoeira 
está esculpida em rochas vulcânicas similares às observadas 
na cachoeira do Macaco.

Pedra Pintada (registro arqueológico)

O sítio arqueológico da Pedra Pintada está situado 
junto à margem esquerda do rio Parimé, no município de 
Pacaraima. Dista aproximadamente 130 km de Boa Vista 
e 95 km da cidade de Pacaraima. Seu acesso é realizado 
a partir da rodovia BR-174 - na altura do km 119 dessa 
rodovia deve-se tomar uma vicinal de terra (vicinal Pedra 
Pintada) que, após 11 km, termina na margem direita do rio 
Parimé. Localiza-se na TI São Marcos que foi homologada 
em 1991 e, desde então, sua visitação foi dificultada pelas 
comunidades indígenas mais próximas.

A ponte que cruzava o rio Parimé e dava acesso ro-
doviário ao sítio foi destruída pela força das águas fluviais 
no fim dos anos 90 e não foi mais recuperada. Com isso, 
atualmente só se chega ao local a pé ou pela travessia do 
leito do rio Parimé por meio de veículo tracionado no pe-
ríodo de maior vazante da região, normalmente nos meses 
de janeiro e fevereiro.

Na primeira metade dos anos 80 o local foi tombado 
pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil, 
tendo recebido a denominação de “Sítio Arqueológico da 
Pedra Pintada”. Além disso, está cadastrado na SIGEP - 
Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleontológicos 
como “Sítio Geomorfológico” (REIS et al., 2009). Por isso, 
entende-se que o local possui atrativos para o geoturismo 
e o turismo cultural, em âmbito nacional e internacional.

Trata-se de um monólito granítico imponente, com 30 
m de altura, 100 m de comprimento e 30 m de largura, cuja 
feição geomorfológica ovalada contrasta com a extensa 

Figura 6.10 - Queda d´água com 10 m de desnível que constitui a 
cachoeira do Macaco (a); Piscina natural na base dessa cachoeira 

(b), no município de Pacaraima.
Figura 6.11 - Cachoeira do Miang, no igarapé Santo Antônio, 

município de Pacaraima.
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planície de savana circundante. Seu principal atrativo é a 
abundância em inscrições e pinturas rupestres avermelha-
das existentes em sua superfície, feitas há milhares de anos, 
que representam figuras de animais, seres humanos, astros 
e outros sinais ainda indecifrados (REIS et al., 2009) (Figura 
6.12). As rochas ali existentes são granitos pertencentes à 
Suíte Intrusiva Pedra Pintada.

Arte rupestre – Petroglifos do rio Cailan (registro 
arqueológico)

Localizados nas proximidades da pista de pouso da 
comunidade indígena Água Fria, cerca de 4 km da sede 
dessa comunidade, no interior da TI Raposa-Serra do Sol, 
município de Uiramutã.

Os petroglifos foram descobertos recentemente 
por moradores da comunidade e estão sob sua respon-
sabilidade.  Estão dispostos em dois locais situados a 
aproximadamente 1 km um do outro e são denominados 
informalmente de Cailan 1 e 2. O primeiro está na margem 
esquerda do rio Cailan, afluente direito do rio Cotingo, 

em área de floresta, com acesso por trilha de 300 m de 
extensão que foi aberta com a intenção de levar visitan-
tes ao local, o que não se concretizou. O sítio Cailan 2 
localiza-se na margem direita desse mesmo rio, em área 
de campo/savana, com acesso por carro. São gravuras de 
figuras geométricas (círculos concêntricos, espirais, ondas, 
estrelas etc.) e prováveis formas zoomorfas, esculpidas em 
baixo relevo em matacões e lajedos de rochas vulcânicas 
(Figuras 6.13 e 6.14) muito semelhantes às encontradas nas 
proximidades da cidade de Pacaraima, no igarapé Samã.

Morro do Cruzeiro (beleza cênica)

O morro do Cruzeiro, com 650 m de altitude, situa-se 
nas cercanias da cidade de Uiramutã, na TI Raposa-Serra 
do Sol. Trata-se de um local bastante frequentado pelos 
moradores locais para realização de caminhadas, festas 
religiosas e como mirante, de onde se observa a cidade de 
Uiramutã e redondezas (Figura 6.15). Seu relevo é sustenta-
do pelas rochas sedimentares da bacia Roraima e o acesso 
de visitantes é restringido pelas lideranças indígenas locais.

Figura 6.12 - Monólito granítico que contém inscrições rupestres denominado de Pedra Pintada (a), na margem esquerda do rio Parimé, 
município de Pacaraima. Detalhe das inscrições (b).

Figura 6.13 - Fotografias mostrando figuras geométricas (a) e (b) esculpidas em baixo relevo no sítio Cailan I, próximo à comunidade 
indígena Água Fria, município de Uiramutã.
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Serra Lilás (beleza cênica)

Localizada a 15 km de distância da cidade de Uiramu-
tã, na TI Raposa-Serra do Sol, a serra Lilás pode ser bem 
observada da rodovia RR-407/171 que dá acesso à cidade. 
Trata-se de uma imponente serra, com 700 a 800 m de 
altitude, que se destaca no relevo mais plano do entorno. 
São marcantes paredões verticais com excelente exposição 
de rochas levemente dobradas (arenitos) do Supergrupo 
Roraima (Figura 6.16). Representa um testemunho da 
borda da bacia sedimentar proterozoica que se encontra 
assentada sobre substrato vulcânico do Grupo Surumu.

Serra do Sol (beleza cênica)

Localizada no extremo noroeste do município de Uira-
mutã, na fronteira com a Venezuela, em área acessível pelo rio 
Cotingo ou por trilhas que partem da comunidade do Caju, 
a serra do Sol está inserida no Parque Nacional do Monte 
Roraima. Na região dominam as rochas vulcanoclásticas e 
proclásticas da bacia Roraima (REIS; YÁNEZ, 2001). No geral, 
a paisagem registra um relevo formado por suaves colinas, via 
de regra cortadas por abundante rede de drenagem, onde é 
comum a presença de matas ciliares formadas por buritizais. 
Os vales normalmente são abertos, salvo onde encontram 
resistência do material sedimentar arenítico, o que dá origem 
a paredões verticais e belíssimas cachoeiras (Figura 6.17).

Vale em “U” do rio Cotingo (beleza cênica)

Fica em Uiramutã, entre 40 a 60 km da sede municipal, 
ainda na TI Raposa-Serra do Sol.  Trata-se de um trecho, 
com 18 km de extensão, em que o rio Cotingo tem um 
traçado retilíneo, condicionado por falha geológica, e seu 
curso é paralelo e muito próximo à estrada de acesso a 
Uiramutã (rodovia RR-407/171). Nesse trecho, o rio corre 
sobre um vale quase plano e muito amplo (em torno de 200 
m de altitude), em forma de “U” ou caixa, com centenas 
de metros de largura, limitado por vertentes íngremes altas 
(até 600 m de altitude), notadamente na margem direita, 
cobertas por vegetação de savana, configurando uma re-
gião de grande beleza cênica com frequentes exposições 
de rochas vulcânicas (Figura 6.18).

Corredeiras do rio Cotingo

Essas corredeiras ocorrem às margens do início da 
estrada de acesso à Comunidade Indígena Água Fria, nas 
proximidades da Comunidade Tabatinga, distante 28 km 
da cidade de Uiramutã, ainda na TI Raposa-Serra do Sol.

Trata-se de um trecho de centenas de metros por onde 
o rio Cotingo corre sobre um leito rochoso alargado (rochas 
vulcânicas do Grupo Surumu), próximo à foz do igarapé 
Paiuá, o que também proporciona outro atrativo no local: 
o encontro das águas claras esverdeadas do igarapé Paiuá 

Figura 6.14 - Detalhe das figuras geométricas (a) e zoomorfas (b) esculpidas em baixo relevo no sítio Cailan II.

Figura 6.15 - Vista panorâmica do topo do morro do Cruzeiro, onde se observa a sequência de outros morrotes bastante ravinados e, 
ao fundo, as cercanias da cidade de Uiramutã.
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Figura 6.16 - Aspecto panorâmico da Serra Lilás observada da rodovia RR-407/171 (a): contato das rochas sedimentares do 
Supergrupo Roraima (topo) com as vulcânicas do Grupo Surumu (base). 
Detalhe das camadas levemente dobradas  do Supergrupo Roraima (b).

Figura 6.17 - Visão geral da paisagem da região da serra do Sol  (a) e de paredão vertical (b)  de um dos flancos dessa serra, 
no município de Uiramutã (Fotos antigas cedidas pelo geólogo Nelson Reis).

Figura 6.18 - Amplo vale em “U” do rio Cotingo (a) e (b), escavado em rochas vulcânicas, com 18 km de extensão. 
Nota-se o expressivo alinhamento das cristas das serras (a).
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com as águas barrentas do rio Cotingo (Figura 6.19). As 
águas turbulentas pelas inúmeras corredeiras têm bom 
potencial para prática de rafting e canoagem.

Corredeiras do rio Uailan

Ocorrem a 4 km do centro da cidade de Uiramutã com 
acesso por estrada de terra em boas condições. Apesar de 
estar praticamente na zona urbana, sua visitação depende 
de autorização das lideranças indígenas locais, normal-
mente avessas ao turismo neste ponto. Não há qualquer 
infraestrutura de apoio ao turismo no local. É um trecho 
de corredeiras com mais de 50 m de extensão longitudinal 
ao rio sobre rochas básicas do Diabásio Avanavero (Figura 
6.20). Nesse trecho, o rio possui 30 m de largura e as 
corredeiras apenas são visíveis durante o período de águas 
baixas. A vegetação local é de mata secundária, em área de 
criação de gado e plantações de milho, mandioca e banana. 
Marginalmente, domina a vegetação de savana-parque.

Cachoeira das Sete Quedas

Com acesso por via rodoviária, o local fica a 11 km 
da cidade de Uiramutã, sendo os 9 km iniciais, na estrada 
que segue para a Comunidade Indígena Flechal, em boas 

condições, e os últimos 2 km, na vicinal de acesso à cacho-
eira, em péssimas condições, com o trecho final tendo que 
ser concluído a pé. É uma cachoeira pouco visitada mesmo 
pelos moradores locais.

Fica no igarapé Urucá, afluente do igarapé Paiuá, tri-
butário do rio Cotingo por sua margem esquerda. Trata-se 
de uma queda d´água com vários degraus, com desnível 
total de mais de 60 m, esculpida em arenitos silicificados 
e intensamente fraturados do Supergrupo Roraima (Figura 
6.21). A vegetação do entorno é a savana. É uma área bem 
preservada, sem a presença de lixo.

Cachoeira do Urucá

Fica na cabeceira do igarapé de mesmo nome, 4 km 
a montante da cachoeira das Sete Quedas. Dista 12 km da 
cidade de Uiramutã, tendo como acesso a estrada que vai 
para a Comunidade Indígena Flechal e uma trilha íngreme 
com cerca de 300 m de extensão. Na língua macuxi, “uru” 
significa ouro e “cá”, igarapé. Portanto, “urucá” quer dizer 
igarapé do ouro. Os sedimentos desse igarapé já foram 
explorados, de modo artesanal, para extração de ouro e 
diamante, porém hoje a atividade garimpeira na área é 
muito restrita e praticada de maneira clandestina, pois o 
local está inserido na TI Raposa-Serra do Sol.

Figura 6.19 - Trecho das corredeiras do rio Cotingo (a); Encontro das águas claras do igarapé Paiuá com as águas barrentas do 
rio Cotingo sob a ponte da estrada de acesso à Comunidade Água Fria (b).

Figura 6.20 - Trechos da corredeira do rio Uailan em área de afloramento do Diabásio Avanavero, 
no perímetro urbano da cidade de Uiramutã (a) e (b).
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A cachoeira do Urucá possui aproximadamente 20 m 
de desnível, sendo formada por uma única queda vertical, 
que apresenta em sua base uma profunda piscina natural 
com água verde-azulada cristalina de enorme beleza cênica 
(Figura 6.22). Também está esculpida em arenitos e con-
glomerados silicificados e intensamente fraturados. Apesar 
de sua grande beleza é um local pouco frequentado pelos 
moradores de Uiramutã.

Cachoeira do Paiuá

Localizada no igarapé homônimo, a 7 km da cidade 
de Uiramutã, às margens da estrada que dá acesso à Co-

munidade Flechal. Trata-se de uma pequena cachoeira/
corredeira, com dois degraus e cerca de 5 a 6 m de desnível 
total, sustentada por arenitos silicificados e intensamente 
fraturados (Figura 6.23). Pelas facilidades de acesso, é um 
local bem frequentado pelos moradores de Uiramutã, que 
costumam deixar muito lixo em seu entorno.

Cachoeiras do Quinozinho e do Buritizal

A cachoeira do Quinozinho está localizada no mu-
nicípio de Uiramutã, próximo à Comunidade Indígena do 
Caju, na TI Raposa-Serra do Sol. Seu acesso se faz por 
uma trilha na savana, que parte dessa comunidade e tem 
aproximadamente 3 km de extensão.

A vicinal para a comunidade do Caju se inicia na 
rodovia RR-407 e tem 52 km de extensão. Os primeiros 
40 km deste percurso, até a comunidade Água Fria, estão 
em boas condições de trafegabilidade; já os últimos 12 
km estão em péssimas condições, principalmente no local 
denominado serra Quebra-Ossos.

A cachoeira do Quinozinho fica no igarapé de mesmo 
nome, afluente esquerdo do rio Quinô. Trata-se de uma 
queda d’água com cerca de 30 m de altura, seguida de 
corredeira em lajedos e blocos rolados de rochas vulcânicas 
pertencentes ao Grupo Surumu (Figura 6.24). A vegetação 
que ocorre no entorno é a savana limpa, onde se observa 
um número reduzido de moradores que desenvolvem 
incipiente criação de gado e pequenos animais. Devido às 
dificuldades de acesso, a visitação da cachoeira é restrita 
aos moradores locais.

Ainda na área de influência da comunidade do Caju, 
também ocorre a cachoeira do Buritizal, localizada no 
igarapé de mesmo nome, afluente direito do rio Quinô, 
próximo à sua foz no rio Cotingo. Situa-se a 2 km da 
comunidade, margeando a estrada de acesso à mesma. 
Esta cachoeira é formada por três quedas d’água com 
inclinações suaves e extensas, o que resulta num desnível 
total de mais de 100 m, em meio à vegetação de savana, 
esculpidas em rochas sedimentares do Supergrupo Rorai-
ma (Figura 6.25).

Figura 6.22 - Cachoeira do Urucá, formada por uma única queda 
vertical com profunda piscina natural de água cristalina em sua 

base, nas proximidades da cidade de Uiramutã. Visão panorâmica 
(a); detalhe da base da cachoeira (b).

Figura 6.21 - Cachoeira das Sete Quedas, esculpida em arenitos silicificados e intensamente fraturados do Supergrupo Roraima, 
nas proximidades da cidade de Uiramutã. Visão panorâmica (a); detalhe do fraturamento (b).
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Figura 6.23 - Vistas de montante (a) e de jusante (b)  da cachoeira do Paiuá, no município de Uiramutã.

Figura 6.24 - Fotografias da cachoeira do Quinozinho, nas proximidades da comunidade indígena do Caju, município de Uiramutã.  
Visão panorâmica (a); detalhe da cachoeira (b).

Figura 6.25 - Fotografias da cachoeira do Buritizal, próxima à comunidade Caju, município de Uiramutã.  
Visão panorâmica (a); detalhe da cachoeira (b).
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Mirante da Serra do Chico Magro ou Serra 
Quebra-Ossos (potencial geomorfológico)

Localizado na estrada de acesso às comunidades indí-
genas Água Fria e Caju, município de Uiramutã, o mirante 
possui aproximadamente 900 m de altitude e faz parte 
da serra que constitui o divisor de águas dos rios Quinô e 
Cotingo. Proporciona uma visão panorâmica de toda a re-
gião montanhosa e dos vales do entorno, de grande beleza 
cênica, no contato das rochas vulcânicas do Grupo Surumu 
com as sedimentares do Supergrupo Roraima (Figura 6.26).

Vale dos Cristais (registro geológico)

Fica no divisor de água dos igarapés Paiuá e Caracanã, 
afluentes do rio Cotingo, a 18 km da cidade de Uiramutã, à 
margem da estrada que dá acesso a comunidade Flechal, na 

TI Raposa-Serra do Sol. No local ocorre uma extensa feição 
erosiva (ravina), com mais de 200 m de comprimento e até 15 
m de profundidade, com infinidade de cristais multifacetados 
centimétricos de quartzo dispersos no piso dessa feição. Tais 
cristais foram desagregados das paredes da ravina, onde po-
dem ser vistos inúmeros veios irregulares centimétricos, com 
cristais incrustados, numa matriz de arenitos esbranquiçados 
friáveis do Supergrupo Roraima (Figura 6.27).

Vila do Mutum (sítio geomineiro)

Pertencente ao município de Uiramutã, a vila do 
Mutum, antiga sede de garimpo de diamante desativado, 
localiza-se à margem direita do médio curso do rio Maú, 
fronteira com a Guiana, na TI Raposa-Serra do Sol.  Dista 
aproximadamente 75 km da cidade de Uiramutã por estrada 
não pavimentada em péssimas condições de trafegabilidade.

Na época do garimpo ativo, tanto o dia-
mante como o ouro, cuja fonte primária no local 
são rochas conglomeráticas, foram extraídos de 
depósitos aluviais encontrados em leitos ativos, 
junto às cachoeiras, pequenas ilhas de cascalho, 
no interior e nas partes convexas das drenagens, 
formando terraços recentes e sub-recentes, nas 
zonas elúvio-coluviais das encostas das serras e 
em materiais relacionados a terraços terciários.

O principal ponto de atração turística da 
vila Mutum é o igarapé do Rebengue, a ponto 
de administrações passadas terem construído 
no local um centro de lazer com calçamento, 
estacionamento e iluminação pública, há algum 
tempo devorado pela erosão, vandalismo, falta 
de manutenção e desinteresse da comunidade. 
A vila, hoje ocupada por pequena comunidade 
indígena que se dedica esporadicamente ao 
garimpo, constitui um patrimônio geomineiro 
do estado de Roraima (Figura 6.28).

Figura 6.27 - Cristais de quartzo acumulados no piso de ravina instalada às margens da vicinal de acesso à comunidade Flechal (a); 
Visão geral da ravina onde ocorrem os cristais (b).

Figura 6.26 - Visão panorâmica do alto da serra do Chico Magro onde 
se observa o belo contraste entre as áreas planas, de ocorrência de rochas 

sedimentares, e as áreas montanhosas, de afloramento de rochas vulcânicas.
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Feição erosiva

A região montanhosa de Uiramutã tem como substrato 
geológico as rochas sedimentares do Supergrupo Roraima, 
representadas principalmente por arenitos muito friáveis. 
Esse arcabouço geológico-geomorfológico implica em sis-
temas de drenagens naturalmente favoráveis à formação de 
sulcos, ravinas e voçorocas. Nas proximidades na cidade de 
Uiramutã, em frente às instalações do quartel do exército, 
observa-se uma enorme voçoroca com dezenas de metros 
de extensão e até 12 m de profundidade, de interesse ge-
ocientífico (Figura 6.29).

Uma das hipóteses para a deflagração desta feição 
erosiva esta relacionado com a supressão da vegetação 
natural, ainda que rala (savanas), e retirada de material 
para revestimento de estradas, o que expôs o arenito friável 
e facilitou o desenvolvimento dos processos erosivos e a 
consequente formação da voçoroca.

Figura 6.29 - Voçorocas instaladas em rochas sedimentares do 
Supergrupo Roraima nas proximidades da cidade de Uiramutã.

Figura 6.28 - Vila do Mutum, sede de antigo garimpo de diamante, no município de Uiramutã (a); Igarapé do Rebengue, 
um dos principais locais de garimpagem de diamantes na vila do Mutum (b).

Lago Caracaranã (beleza cênica)

A paisagem da parte sul da Região Nordeste do estado 
de Roraima é formada por uma extensa superfície aplanada, 
vegetada por savanas (“lavrado” na linguagem local), onde 
se desenvolvem inúmeros lagos, brejos e veredas. Os lagos 
possuem formas variadas, estando geralmente relaciona-

dos a pequenos cursos d’água dos quais constituem as 
cabeceiras. Suas bacias lacustres são rasas e o nível d’água 
é sazonalmente controlado; desse modo, no período de 
estiagem, vários desses corpos hídricos chegam a secar. 
No conjunto, a paisagem de lagos e veredas formadas por 
campos abertos e verdes constitui um sistema ímpar no 
contexto dos cenários amazônicos, de grande beleza cênica.

Nesse contexto, destaca-se o lago Caracaranã, situado 
no município de Normandia sobre a formação geológica 
conhecida como Areias Brancas. Distante cerca de 180 km 
de Boa Vista e 20 km da cidade de Normandia, seu acesso 
se faz pelas rodovias BR-401 e RR-433, ambas não pavi-
mentadas, mas em bom estado de conservação. O lago, 
que forma praias de água límpida e transparente e de areias 
brancas e finas e é cercado por grandes cajueiros nativos, 
possui forma de círculo, com cerca de 2 km de diâmetro e 
profundidade máxima de 5 m (Figura 6.30).

O lago Caracaranã foi por muito tempo um dos prin-
cipais atrativos geoturísticos de Roraima, mas atualmente 
sua visitação é restrita devido a ele estar inserido em região 
da TI Raposa-Serra do Sol sob o domínio de lideranças 
indígenas refratárias ao turismo no local.

Além dos atrativos geoturísticos já descritos, a Região 
Nordeste de Roraima, especialmente o município de Uira-
mutã, abriga outras belas cachoeiras que, por um motivo ou 
outro, não foram visitadas durante os trabalhos de campo. 
Nesse sentido, destaca-se que a visitação às maiores ca-
choeiras do rio Uailan (da Moça, Andorinha, Vai e Volta) e 
do rio Maú, como a do Orinduque, não foi permitida pelas 
lideranças indígenas que detêm o domínio sobre essa região 
da TI Raposa-Serra do Sol. No entanto, para efeito infor-
mativo e para ressaltar ainda mais o potencial geoturístico 
da região serrana do nordeste de Roraima, foi resgatado 
um acervo fotográfico pretérito das cachoeiras citadas e 
de outras dos rios Cailan e Cotingo, o qual é apresentado 
nas figuras 6.31, 6.32 e 6.33 e reforça a importância que 
o geoturismo poderia ter para as comunidades indígenas 
locais em termos de geração de emprego e renda.
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Figura 6.32 - (a) Cachoeira da Moça, no rio Uailan; (b) Cachoeira do Caranguejo, no rio Cailan (fotos cedidas pelo Sr. Manoel da Silva Araújo).

Figura 6.31 - (a) Cachoeira do Orinduque, no rio Maú (foto cedida pelo geólogo Nelson Reis); (b) Cachoeira da Tabatinga, no rio Cotingo 
(foto cedida pelo Sr. Manoel da Silva Araújo).

Figura 6.30 - Margens do lago Caracaranã, no município de Normandia.
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Figura 6.33 - (a) Cachoeira da Andorinha (foto cedida pelo Sr. Manoel da Silva Araújo); (b) Cachoeira Vai e Volta (foto cedida pelo 
geólogo Nelson Reis). Ambas no rio Uailan.

Região Noroeste

Os principais atrativos geoturísticos da Região Noro-
este de Roraima são apresentados na Figura 6.34. A região 
é cortada pelos rios Urariquera, principal formador do rio 
Branco, e pelo rio Mucajaí, maior afluente da margem direita 
do Branco. Cerca de  64% da sua superfície, ou seja, toda sua 
porção oeste e centro-oeste, é ocupada pela TI Ianomâmi 
(Figura 6.1), região ínvia, de acesso restrito, onde predomina 
relevo acidentado, com inúmeras serras e rios encachoei-
rados, como as serras Surucucus, Uafaranda e Urutanim e 
a corredeira do Cachimbo (Figura 6.34). Devido às atuais 
dificuldades de acesso (legal e topográfico) à TI Ianomâmi, 
foram visitados e serão descritos a seguir somente os atrati-
vos geoturísticos localizados fora dos domínios da citada TI.

Cachoeira Dourada

A cachoeira Dourada está localizada no município 
de Iracema, próximo ao pequeno povoado de Campos 
Novos, em uma fazenda que tem como atividade prin-
cipal a criação de gado de corte. O acesso é realizado 
principalmente pela rodovia estadual RR-325 e vicinais 
e o local dista cerca de 144 km da capital do estado, 
Boa Vista. Trata-se de uma sequência de pequenas 
quedas d’água, esculpidas em rochas graníticas da Suíte 
Intrusiva Mucajaí, em igarapé de baixa ordem da bacia 
hidrográfica do rio Ajarani (Figura 6.35). A cachoeira 
não recebe a visita de turistas e os únicos a frequentar 
o local são os familiares e convidados do proprietário 
da fazenda.

Figura 6.34 - Mapa da Região Noroeste de Roraima com a localização de seus principais pontos geoturísticos (ao fundo, imagem SRTM).
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Cachoeira do Domingos

Localizada em fazenda, onde não é permitida a visi-
tação, nas proximidades do povoado de Campos Novos, 
município de Iracema. A principal atividade realizada na 
fazenda é a plantação de frutas como laranja e mamão e, 
secundariamente, a criação de gado e peixe. O acesso é 
realizado pela rodovia RR-325 e vicinais e o local é próximo 
da cachoeira Dourada.

Trata-se de uma cachoeira esculpida em rochas gra-
níticas da Suíte Mucajaí, em pequeno igarapé da bacia do 
rio Ajarani, tendo cerca de 10 m de altura de queda única, 
com um lago de águas esverdeadas em sua base (Figura 
6.36). Situa-se em área de floresta primária.

Cachoeira do Paredão

Fica no rio Mucajaí, divisa dos municípios de Alto 
Alegre e Mucajaí, distante 20 km da vila Paredão. O 
acesso a partir dessa vila é realizado por uma vicinal não 
pavimentada, cujos últimos 8 km, até a margem do rio 
Mucajaí, estão em condições precárias de trafegabilidade. 

Para  chegar ao topo da cachoeira é preciso navegar cerca 
de 20 minutos em uma “voadeira” (canoa de alumínio com 
motor de popa). Neste trecho, o rio Mucajaí se divide em 
dois grandes braços separados pela ilha da Graúna.

Trata-se de uma cachoeira com cerca de 15 m de 
queda total, em três degraus, com extensão total aproxi-
mada de 150 m, esculpida em rochas granito-gnáissicas 
do Complexo Urariquera (Figura 6.37). É um local bem 
preservado em área de floresta primária, utilizado para lazer 
por moradores locais. Devido à distância e dificuldades de 
acesso há pouca frequência de turistas.

Complexo de Ilhas 
e Corredeiras do Rio Mucajaí

Até 6 km a montante da cachoeira do Paredão o rio 
Mucajaí apresenta um curso entrelaçado, com inúmeras 
corredeiras e ilhas florestadas de grande beleza cênica onde 
se pode praticar esportes como canoagem e rafting. Esse 
trecho, de águas barrentas, também corre sobre as rochas 
granito-gnáissicas do Complexo Urariquera (Figura 6.38). 
Nele, o rio tem até 100 m de largura e representa um dos 

Figura 6.35 - Cachoeira Dourada, esculpida em rochas graníticas, no município de Iracema (a). 
Detalhe das corredeiras que se formam ao longo do rio (b).

Figura 6.36 - Cachoeira do Domingos, esculpida em rochas graníticas, no município de Iracema (a). 
Detalhe da piscina que se forma na base da cachoeira (b).
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limites da Floresta Nacional de Roraima, que se estende 
por sua margem esquerda (Figura 6.34). É uma área bem 
preservada, de floresta primária, onde são observados 
poucos moradores às margens.

Corredeira do Tabaio

O acesso à margem direita do rio Urariquera (localidade 
de Aparecida) é efetuado pela rodovia RR-342, que passa 
próximo à Maloca do Pium (TI Pium), vicinal de terra batida 
com bom estado de conservação. A corredeira está localizada 
nesse rio 8 km a montante de Aparecida. Seu acesso só é 
possível por via fluvial, com o auxílio de voadeira. É uma área 
bem preservada, com floresta primária no entorno, e que tem 
pouca visitação de turistas. Neste trecho, o rio Urariquera faz 
a divisa dos municípios de Alto Alegre e Amajari.

O substrato da corredeira é um dique de rochas básicas 
(dique do Taiano) que corta as rochas metamórficas do Grupo 
Cauarane e que se estende transversalmente a todo o curso 
do rio Urariquera (600 m de extensão), possuindo cerca de 
50 m de largura, facilmente visível em imagens de satélites. 
No local, a rocha está intensamente fraturada e desagregada 
em blocos e matacões justapostos, delineando uma forma 
que se assemelha a um dique artificial (Figura 6.39).

Figura 6.37 - Registro fotográfico de trechos da cachoeira do Paredão, no rio Mucajaí (a) e (b).

Figura 6.38 - Registro de trechos das corredeiras do rio Mucajaí, a montante da cachoeira do Paredão (a) e (b).

Corredeiras do Tiporém

Ficam no furo de Santa Rosa, braço esquerdo do rio 
Urariquera, que limita a ilha do Maracá, local da Estação 
Ecológica homônima, no município de Amajari (Figura 
6.34). O acesso às corredeiras, a partir da cidade de Amajari, 
é feito pela rodovia pavimentada RR-203 e por uma vicinal 
de terra que se estende até o local, num percurso aproxi-
mado de 30 km. O substrato geológico desse trecho do 
rio Urariquera é constituído por rochas granito-gnáissicas 
(Figura 6.40).

Região Leste

A Região Leste de Roraima, cortada pelo alto curso do 
rio Branco e onde se insere a capital Boa Vista, apresenta, 
com exceção da porção sul/sudoeste, uma topografia 
bastante plana e seus atrativos geoturísticos são poucos 
(Figura 6.41). A cobertura vegetal predominante na região 
é a savana. Possui terras indígenas de pequenas dimensões, 
com destaque para a TI Manoa-Pium na porção leste do 
município de Bonfim, fronteira com a Guiana, com cerca 
de 413 km2 e a TI Jacamim, com 1.933 km2 distribuídos por 
Bonfim e Caracaraí (Figura 6.1).
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Figura 6.39 - Corredeira do Tabaio, no rio Urariquera, sobre as rochas básicas do dique do Taiano (a) e (b).

Figura 6.40 - Corredeiras do Tiporém, no rio Urariquera, ao lado da ilha do Maracá.

Lago Azul (beleza cênica)

O lago Azul situa-se em propriedade particular, no 
município de Boa Vista, cerca de 50 km ao norte da sede 
municipal, e recebe muitos visitantes nos fins de semana. O 
acesso é realizado pela rodovia BR-174, com identificação por 
placas, e estrada vicinal em bom estado de conservação. É um 
lago circular de águas claras, com mais de 1 km de diâmetro, 
de substrato arenoso, margeado por buritizais e savanas, em 
área de ocorrência dos arenitos da Formação Boa Vista. Fica na 
microbacia do igarapé do Bicho, contribuinte do alto curso do 
igarapé Pau-Rainha, principal tributário do rio Truaru, afluente 
direito do rio Urariquera. O entorno do lago não conta com 
qualquer infraestrutura turística, o que, entre outras coisas, 
resulta em acúmulo de lixo em locais inadequados devido ao 
mau uso por parte dos visitantes (Figura 6.42).

Lago do Chicola (beleza cênica)

Localizado em pequena propriedade de criação de 
gado, na porção norte do município de Boa Vista, distante 
76 km da sede municipal, o lago é utilizado para lazer 
apenas pela comunidade local e a família do proprietário. 
É rico em vida silvestre com peixes, jacarés e cobras. Fica 
na microbacia do igarapé João Grande, pequeno afluente 
esquerdo do rio Truaru, tributário do rio Urariquera. No 

local também ocorrem os “cavalos lavradeiros”, cavalos 
selvagens da região que, por vezes, são capturados e do-
mados para ajudar na lida com gado. O acesso é realizado 
pela rodovia BR-174 e pela vicinal de terra que conduz ao 
assentamento Truaru.

É um local bem preservado, com lago de águas cla-
ras e substrato arenoso, com mais de 1 km de diâmetro, 
margeado por vegetação de aningal e savanas, em área de 
ocorrência dos arenitos da Formação Boa Vista (Figura 6.43).

Cachoeira Véu de Noiva e Serra Grande 
(beleza cênica)

Em seu flanco oeste, o maciço granítico da serra Gran-
de, no município de Cantá, adjacente à margem esquerda 
do rio Branco, expõe pequenas quedas d’água que, durante 
a época das chuvas, se transformam na cachoeira Véu de 
Noiva, excelente local para o turismo de aventura. Essa ca-
choeira recebe visitantes aos finais de semana, provenientes 
principalmente de Boa Vista e situa-se na propriedade do Sr. 
Pedro Galdino da Silveira, que cobra um pequeno valor por 
visitante, porém não oferece qualquer infraestrutura turística. 
A partir da propriedade do Sr. Galdino, o visitante faz uma 
caminhada de aproximadamente 300 m em trilha aberta em 
área de floresta nativa onde se pode observar a fauna e a flora 
locais (Figura 6.44).



ATRATIVOS GEOTURÍSTICOS

109

Figura 6.41 - Mapa da Região Leste de Roraima com a localização de seus principais pontos geoturísticos (ao fundo, imagem SRTM).

O local pode ser alcançado pela rodovia estadual RR-
206, porém o acesso é feito principalmente em pequenas 
embarcações pelo rio Branco, navegável durante todo o ano 
neste trecho. A propriedade recebe visitantes que chegam para 
apreciar a cachoeira e fazer trilhas na serra Grande, sempre 

guiados por moradores locais, principalmente na época das 
cheias quando o volume de água é maior. A cachoeira Véu 
de Noiva, esculpida em rochas graníticas pertencentes à Suíte 
Intrusiva Mucajaí, tem aproximadamente 5 metros de altura e 
dispõe de um pequeno lago artificial em sua base (Figura 6.44).

Figura 6.42 - Visão geral do lago Azul, no município de Boa Vista (a); Lixo acumulado pelos visitantes no entorno do lago (b).
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Campo de Dunas da Serra Grande 
(potencial geomorfológico)

As dunas eólicas situadas logo a oeste da serra Grande, 
na margem direita do rio Branco, município de Boa Vista, 
foram geradas pela acumulação de sedimentos arenosos da 
formação geológica denominada Campos de Dunas, resul-
tantes da ação eólica que ocorreu no Quaternário, durante 
períodos de clima seco e presença de vegetação rasteira. 
Os campos de dunas, de areias amareladas, encontram-se 
atualmente recobertos por vegetação (dunas fixas), confi-
gurando um belo atrativo geoturístico. No local, as dunas, 
com até 12 m de altura, são mineradas para extração de 
areia para construção civil (Figura 6.45). O acesso a esta 
região é realizado pela rodovia BR-174, num percurso 
aproximado de 44 km a partir de Boa Vista.

Superfícies Aplainadas (potencial geomorfológico)

Correspondem a amplas superfícies aplainadas 
cobertas por vegetação de savana (“campos gerais”) e 
pontilhadas por inselbergs (pontões rochosos dispersos 
num relevo plano circundante, citando-se como exemplo 

Figura 6.43 - Registro fotográfico do lago do Chicola, no município de Boa Vista (a) e (b).

Figura 6.44 - Visão geral da cachoeira Véu de Noiva (a) e da trilha de acesso à mesma (b).

Figura 6.45 - Campo de dunas da serra Grande: vista frontal de 
duna fixa sendo desmontada para uso da areia na construção civil.

a serra da Lua), que resultam em paisagens de grande 
beleza cênica (Figura 6.46). Essas superfícies desenvolvem- 
se, tanto em litologias pré-cambrianas como cenozoicas, 
em grandes extensões da porção norte da Região Leste 
de Roraima, nos municípios de Bonfim e Boa Vista. Nelas 
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também se destacam as áreas de acumulação inundáveis 
- áreas rebaixadas, com cobertura arenosa, periódica e/ou 
permanentemente alagadas, com drenagem fechada ou 
precariamente incorporada à rede fluvial.

Além dos poucos atrativos geoturísticos citados acima 
para a Região Leste, também vale destacar que, na época de 
vazante do hemisfério norte, notadamente entre os meses 
de janeiro e março, formam-se belas praias fluviais e ilhas 
ao longo dos rios Branco e Cauamé, nas proximidades de 
Boa Vista, as quais se transformam em áreas de lazer para 
a população local.

Região Sul

Na Região Sul de Roraima, cortada pelo baixo e 
médio curso do rio Branco, destaca-se um mosaico de 
unidades de conservação composto por duas estações 
ecológicas, Niquiá e Caracaraí, dois parques nacionais, 
Viruá e Serra da Mocidade, e pela Floresta Nacional do 
Anauá. No baixo curso do rio Branco tem lugar uma 
paisagem representada por imensas áreas arenosas re-
baixadas e temporariamente alagadas, conhecidas como 
“Pantanal Setentrional”. Também é interessante ressal-
tar que toda porção sudeste da região é domínio das 
terras indígenas Waimiri-Atroari e Trombetas-Mapuera, 
de acesso restrito (Figura 6.1). Os principais atrativos 
geoturísticos da região são visualizados na Figura 6.47 
e descritos logo a seguir.

Marco do Equador (registro geográfico)

O Marco do Equador fica localizado às margens da 
rodovia BR-174, no município de Rorainópolis, próximo à 
comunidade vila do Equador. Trata-se de um monumento 
erguido para marcar a passagem da linha do Equador pelo 

estado de Roraima. O local se transformou em referência 
turística do município de Rorainópolis, recebendo visitas de 
quem trafega pela BR-174. A manutenção do monumento, 
porém, é precária, sendo registrados pichações e acúmulo 
de lixo no local (Figura 6.48).

O Equador é uma linha imaginária responsável por 
dividir o globo terrestre em dois hemisférios: norte e sul. 
Essa divisão proporciona a referência para a localização 
de qualquer ponto no Planeta, através da latitude (tendo 
como referência a linha do Equador) e da longitude (obtida 
a partir do meridiano de Greenwich). No Brasil, a linha do 
Equador corta os estados do Pará, Roraima, Amazonas e 
Amapá.

Usina Hidrelétrica e Cachoeira do Jatapu

Esses dois atrativos ficam no distrito de Entre Rios, 
município de Caroebe, a cerca de 53 km da sede muni-
cipal. O acesso a eles é realizado a partir das rodovias 
BR-174, BR-210 e da vicinal 19. A principal atração geo-
turística de Caroebe é o lago da Usina Hidrelétrica (UHE) 
do alto rio Jatapu, tributário do rio Uatumã. Além de ser 
excelente local para a prática de pesca esportiva, uma de 
suas margens tem uma cachoeira com aproximadamente 
50 m de queda.

Para a formação do lago, o rio Jatapu foi barrado em 
sete pontos diferentes. A UHE, responsável pelo forneci-
mento de energia à parte sul do estado de Roraima, foi 
inaugurada em dezembro de 1994. A área de drenagem a 
montante da barragem é de 22.950 km2.

Trata-se de uma área com grande potencial para o 
geoturismo, onde os destaques são o lago da usina, a ca-
choeira e o vertedouro principal da represa, todos locais de 
grande beleza cênica (Figura 6.49). A área da usina também 
é excelente ponto para observação da fauna e flora locais, 
registrando-se grande quantidade de aves e mamíferos 
no entorno. A UHE de Jatapu está instalada em área de 
ocorrência de rochas graníticas da Suíte Intrusiva Mapuera.

Corredeiras do Bem Querer

As corredeiras do Bem-Querer, no rio Branco, 
situam-se no município de Caracaraí, cerca de 20 km a 
montante da sede municipal. Ocorrem em trecho do rio 
Branco que possui grande quantidade de lajes e blocos 
de rochas (granitoides da Suíte Metamórfica Rio Urubu), 
que propiciam a formação de corredeiras e pequenas 
cachoeiras durante a estiagem/vazante da região, as 
quais se tornam um impeditivo à navegação de grande 
porte (Figura 6.50).

O acesso é feito por uma vicinal onde se percorrem 
10 km a partir da rodovia BR-174 ou por meio de peque-
nas embarcações pelo rio Branco. O local funciona como 
balneário, oferecendo como atrativos, além de bonita 
paisagem, a pesca. Possui infraestrutura de restaurante e 
pousada além de área para camping e aluguel de barcos.

Figura 6.46 - Ampla superfície aplainada coberta por savana 
no município de Boa Vista.
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Figura 6.47 - Mapa da Região Sul de Roraima com a localização de seus principais pontos geoturísticos  (ao fundo, imagem SRTM).

Figura 6.48 - (a) Monumento às margens da rodovia BR-174 que marca a passagem da linha do Equador por Roraima; 
(b) Fotografia onde se observa aparelho GPS registrando exatamente a linha do Equador.

Figura 6.49 - (a) Vertedouro principal da UHE do Jatapu; (b) Cachoeira esculpida em rochas graníticas 
nas margens do lago da UHE do Jatapu.
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Figura 6.50 - Registro fotográfico das corredeiras do Bem-Querer, 
no rio Branco, município de Caracaraí (a) e (b).

Serra do Tepequém

A serra do Tepequém, situada no município de 
Amajari, cerca de 50 km da sede municipal, é um refúgio 
ecológico de fácil acesso mesmo da capital Boa Vista, de 
onde dista em torno de 200 km. O percurso até o alto da 
serra (vila do Paiva) é todo asfaltado e se faz pelas rodovias 
BR-174 e RR-203. Destaca-se do relevo regional aplainado 
e rebaixado (entre 200 e 300 m de altitude) por constituir 
uma estrutura elevada (mais de 650 m de altitude) de topo 
relativamente plano, em forma de mesa, conhecida como 
“tepuy” na região, coberto por savanas, em contraste com 
suas encostas e com a região do entorno, cuja cobertura 
vegetal são as florestas primárias (Figura 6.51).

Trata-se de um local com alto potencial para a im-
plantação de um Geoparque por possuir acesso fácil, clima 
de montanha, beleza paisagística, com várias cachoeiras, 
vegetação endêmica, além de atrativos geológicos como 
evidências de vulcanismo e sistemas deposicionais, com 
pontos didáticos onde é possível explicar a estruturação 
geológica da área. Nesse sentido, a CPRM-SBG está ela-
borando um projeto para propor a criação do “Geoparque 
dos Tepuys”, onde se incluiria não só a serra do Tepequém, 
mas também a região do monte Roraima. A serra possui 
bons equipamentos e serviços turísticos e de apoio, como 
bares, restaurantes, mercearias, áreas de camping, pou-

sadas, centro de artesanato, serviços de condução local, 
escola, posto médico e telefone público, com destaque 
para a Pousada Ecológica do SESC.

Outra característica marcante da serra é a intensa 
garimpagem de diamantes que se desenvolveu entre as 
décadas de 30 e 70 do século passado. Hoje é possível a 
observação de resquícios das formas primitivas de minera-
ção e dos impactos ambientais provocados pelo garimpo, 
como a presença de cavas abandonadas, vales de igarapés 
assoreados e a remodelação efetuada na paisagem para 
possibilitar o processo de garimpagem.

Seus principais atrativos geoturísticos são as cachoei-
ras do Paiva, Barata e Funil, as corredeiras do Cabo Sobral, 
o mirante do Paiva, o Platô (ponto culminante da serra), o 
afloramento de pedra-sabão, o Tilim e a vila do Cabo Sobral, 
onde são encontradas ruínas da antiga sede do garimpo 
(Figura 6.51). Na região podem ser desenvolvidas atividades 
como trekking, eco-bike, rapel, banhos em cachoeiras, 
observação de fauna e flora, trilhas de moto e 4x4 etc.

A geologia da serra do Tepequém é peculiar: trata-se de 
uma exposição sedimentar de idade proterozoica, na forma 
de um testemunho isolado (Formação Tepequém) com cerca 
de 70 km2 e altitudes até acima de 1.000 m, com substrato 
formado por rochas vulcânicas pertencentes ao Grupo Su-
rumu. O arranjo estrutural da serra foi elaborado por falhas 
normais e fraturas de direção NE-SW, concordantes com 
o arranjo regional, que exerce controle na organização da 
rede de drenagem e no modelado do relevo (NETA; TAVARES 
JR., 2012). A drenagem é representada pelos igarapés Paiva 
e Cabo Sobral, afluentes do rio Amajari, os quais formam 
nas escarpas da borda oeste as cachoeiras do Paiva e Funil. 
Outro aspecto importante da geologia que merece destaque 
são as ocorrências de pedra-sabão, conhecidas desde o 
começo do século passado quando foram descobertos os 
primeiros indícios de diamante. Sua origem está relacionada 
possivelmente à transformação metamórfica de baixo grau 
de camadas de argila depositadas em planícies aluviais 
antigas (LUZARDO, 2006).

A seguir será feita uma breve descrição dos principais 
atrativos geoturísticos observados na serra do Tepequém.

Tilim – área de antigo garimpo (sítio geomineiro)

Na linguagem dos garimpeiros, “tilim” é um canal 
artificialmente aberto na rocha ou no solo para desviar um 
curso d’água e facilitar a exploração do garimpo. A origem da 
palavra é inglesa – tilling – e refere-se ao ato de lavrar ou arar 
um terreno, herança da presença de garimpeiros oriundos da 
Guiana (ex-Inglesa) nas áreas de garimpo em Roraima. No Te-
pequém, o tilim mais extenso é um desfiladeiro de quase 10 m 
de altura e 300 m de comprimento, resultado de detonações 
na rocha dura, com dinamite, para desviar o curso natural do 
igarapé Cabo Sobral. Ainda hoje são visíveis as perfurações 
utilizadas para a colocação das dinamites nas rochas, represen-
tadas por arenitos, arenitos conglomeráticos, conglomerados 
e siltitos, todos muito endurecidos (Figura 6.52).
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Figura 6.52 - Canal escavado em rocha (tilim) para desviar o curso do igarapé Cabo Sobral (a); 
Pequena ponte artesanal (Portal do Tilim) construída para permitir a travessia do canal (b).

Figura 6.51 - Imagem de satélite Geocover onde se observa a serra do Tepequém com a localização  
dos seus principais pontos geoturísticos.
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Sobre o canal assim escavado há uma pequena ponte 
artesanal, feita de pedras, que foi utilizada para a travessia 
dos trabalhadores no local denominado “Portal do Tilim” 
(Figura 6.52). Outra evidência da prática garimpeira no local é 
a grande quantidade de rejeito arenoso que ocasiona o asso-
reamento do leito do igarapé Cabo Sobral a jusante do Tilim.

Atualmente, o local pode ser acessado por uma trilha, 
com caminhada de cerca de 30 minutos, a partir de um 
ramal não pavimentado que se estende pelo topo da serra.

Cachoeira do Funil

A cachoeira do Funil, no igarapé Cabo Sobral, des-
ponta cerca de 600 m a jusante do Tilim, no extremo NW 
da serra do Tepequém. Possui aproximadamente 60 m 
de altura e é formada por três quedas d’água íngremes 
esculpidas em arenitos conglomeráticos e conglomerados 
(Figura 6.53). Seu acesso é feito por uma variante da trilha 
que conduz ao Tilim.

A fisiografia do topo da cachoeira foi modificada por 
denotações realizadas no local com objetivo de desviar o 
curso do igarapé e facilitar as atividades garimpeiras, o que 

resultou em um canal artificial (pequeno tilim) com 30 m de 
extensão (Figura 6.53). A água da cachoeira do Funil segue a 
jusante por um leito repleto de corredeiras e saltos, em uma 
garganta coberta de mata nativa até a extremidade do “te-
puy”, o que proporciona uma vista de incrível beleza cênica.

Vila do Cabo Sobral – Ruínas da Antiga Sede do 
Garimpo (sítio geomineiro)

Como um dos atrativos geomineiros em Tepequém 
registra-se a antiga “currutela” (vila) do Cabo Sobral, que 
foi o primeiro povoado local, surgido na década de 30 do 
século passado devido à intensa exploração de diamante. 
Essa atividade foi responsável pelo surgimento da vila que, 
segundo relatos de moradores antigos, chegou a ter uma 
rotatividade de quase cinco mil pessoas.

Hoje existem poucas casas na vila do Cabo Sobral e 
as ruínas da antiga delegacia e da cadeia, que atuavam na 
época do auge do garimpo, onde ainda se pode observar 
a cela, banheiro e placa de identificação do local (Figura 
6.54). Essa vila fica na beira da estrada de terra que dá 
acesso às corredeiras do Cabo Sobral, descrita a seguir.

Figura 6.53 - Visão geral do topo da cachoeira do Funil (a); Canal aberto artificialmente para facilitar a atividade garimpeira 
no leito do igarapé Cabo Sobral à montante da cachoeira (b).

Figura 6.54 - Registro fotográfico das ruínas da antiga delegacia (a) e da cadeia (b) da vila do Cabo Sobral,  
representantes do patrimônio geomineiro do Tepequém.
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Corredeiras do Cabo Sobral

Situam-se no igarapé de mesmo nome, 2 km a 
montante do Tilim e ao lado da atual vila Cabo Sobral. É 
um trecho do igarapé, com mais de 300 m de extensão e 
largura média de 25 m, onde ocorrem diversas corredeiras 
sobre lajedos de arenitos conglomeráticos e conglomerados 
silicificados, em área de savana arbustiva (Figura 6.55).  O 
desnível total da série de corredeiras é de 25 a 30 m.

Trata-se de um dos pontos mais frequentados da serra 
do Tepequém por ter fácil acesso, que pode ser feito de 
carro, e pela proximidade da vila do Paiva. O local se en-
contra bem preservado, porém foi observada uma pequena 
quantidade de lixo deixado pelos visitantes.

Cachoeira do Barata

Fica no igarapé do Barata, afluente esquerdo do 
igarapé Cabo Sobral, na porção centro-oeste da serra. 
Trata-se de um igarapé de águas claras, com até 15 m de 
largura, em área de floresta primária, bem preservado. Pelas 
facilidades de acesso, é um local bastante frequentado por 
turistas, porém a estrada encontrava-se rompida a cerca 
de 300 m da cachoeira, devido ao sub-dimensionamento 
do sistema de drenagem pluvial, e a partir desse ponto o 
acesso só podia ser feito a pé ou de moto.

O conjunto de cachoeiras e corredeiras inicia-se com 
uma pequena queda d´água, com aproximadamente 5 
m de desnível. Até cerca de 150 m a jusante desta queda 
ocorre uma série de corredeiras e piscinas naturais de águas 
cristalinas, que culmina com uma ampla cachoeira com 
mais de 20 m de desnível entre a base e o topo. É um local 
de grande beleza cênica (Figura 6.56).

Vale assoreado do igarapé Cabo Sobral  
(sítio geomineiro)

Na serra Tepequém predominam solos arenosos e 
friáveis, cobertos por vegetação rala (savana), o que a torna 
mais suscetível aos impactos ambientais gerados pela ati-
vidade garimpeira, notadamente o assoreamento do leito 
dos igarapés. A garimpagem de diamante na região, con-
centrada nos igarapés Cabo Sobral e Paiva, foi realizada por 
desmonte hidráulico e concentração em jigue, conhecido 
como “máquina resumidora”, o que resultou em enormes 
pilhas de rejeitos mal dispostos que, erodidos, produziram 
assoreamento do leito do igarapé Cabo Sobral.

O vale em questão corresponde a um trecho de 2 km 
de extensão entre o Tilim e as corredeiras Cabo Sobral e um 
trecho de 1,5 km a montante dessas corredeiras, com até 
200 m de largura, onde o leito do igarapé foi intensamente 
assoreado por material arenoso e conglomerático proveniente 

Figura 6.55 - Registro fotográfico de trechos das corredeiras do Cabo Sobral, no igarapé homônimo (a) e (b).

Figura 6.56 - Registro fotográfico de trechos da cachoeira do Barata, em igarapé afluente do Cabo Sobral (a) e (b).
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de rejeitos de garimpagem (Figura 6.57). Esses locais repre-
sentam uma herança da atividade garimpeira na região, o 
que os torna um sítio de patrimônio geomineiro pois ajudam 
a explicar a história da atividade na serra do Tepequém.

Pedra-Sabão (registro geológico)

Neste local, situado na vertente íngreme da margem direi-
ta do vale assoreado do igarapé Cabo Sobral, à meia-encosta, 
no extremo NW da serra, ocorrem blocos rolados centimétricos 
de pedra-sabão (ardósia ou talco-xisto) de cor cinza-clara a 
esverdeada. Esses blocos são coletados e utilizados pelos 
moradores locais para confecção de artesanato, produto que 
contribui para a renda familiar desses moradores (Figura 6.58). 
O artesanato em pedra-sabão iniciou-se na serra do Tepequém 
como fonte de renda alternativa para o fim do garimpo no ano 
de 2000 e hoje constitui parte de seu acervo cultural.

Mirante do Paiva (potencial geomorfológico)

Trata-se de um local de grande beleza cênica, loca-
lizado no extremo SW da serra do Tepequém, bastante 
visitado devido seu fácil acesso, que pode ser realizado de 
carro desde a vila do Paiva, distante 4 km por vicinal em 
boas condições de trafegabilidade.

Corresponde ao topo de um precipício rochoso, com 
mais de 100 m de altura, na margem direita do igarapé 
do Paiva. Dele se avista a cachoeira do Paiva, o flanco sul 
da serra e a extensa superfície plana rebaixada no rumo 
da vila Trairão e da cidade de Amajari (Figura 6.59). No 
local não existe equipamentos de segurança ou mirante 
construído, então o visitante deve ficar atento para evitar 
acidentes.

Cachoeira do Paiva

O acesso à cachoeira do Paiva, situada a menos 
de 300 m do mirante homônimo, é realizado a partir 
de uma trilha ecológica bem sinalizada que finaliza em 
uma escadaria de madeira, com 245 degraus, que chega 
até a sua base. Trata-se de uma queda d’água com mais 
de 50 m de desnível total, em área de floresta primária, 
esculpida em arenitos conglomeráticos da Formação 
Tepequém com abundantes estratificações cruzadas 
(Figura 6.60).

O local é muito frequentado pelos turistas que vão à 
serra, pois possui acesso fácil e proporciona grande beleza 
cênica, além de permitir banho de cachoeira. No conjunto 
mirante- cachoeira do Paiva podem ser desenvolvidas ati-
vidades de rapel e canoagem.

Figura 6.57 - Trechos do vale do igarapé Cabo Sobral assoreado por rejeitos de garimpagem (a) e (b).

Figura 6.58 - Blocos de pedra-sabão coletados para confecção de peças de artesanato (a); Vista da encosta íngreme do igarapé Cabo 
Sobral onde ocorrem esses blocos (b).
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Platô (potencial geomorfológico)

É o local mais alto da serra do Tepequém, com cerca 
de 1.100 m altitude, alcançado, a partir da vila do Paiva, 
pela “trilha do avião caído”, caminho íngreme ladeado por 

belos exemplares da flora local e que cruza igarapés de 
águas escuras. No platô, situado no extremo sudeste da 
serra, tem-se uma ampla visão da vila do Paiva e de toda a 
área do entorno, numa paisagem de grande beleza cênica 
(Figura 6.61).

Figura 6.59 - Vista da cachoeira do Paiva (a); Ampla superfície plana rebaixada no rumo da cidade de Amajari  
(b). Ambas as fotos tomadas do alto do mirante do Paiva.

Figura 6.60 - Vista frontal da cachoeira do Paiva (a), esculpida em arenitos conglomeráticos da Formação Tepequém; 
Escadaria de madeira que dá acesso à base da cachoeira (b).

Figura 6.61 - Visão geral da vila do Paiva a partir da trilha do avião caído (a); Visão da área do entorno da serra do Tepequém 
a partir do alto do platô (b).
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS

A presença e a manutenção das diversas unidades 
de conservação (UCs) existentes no estado representam 
fatores estratégicos para a preservação da bio e da geo-
diversidade de Roraima, necessárias tanto ao equilíbrio 
ambiental como à valorização paisagística e dos ecos-
sistemas.

Existem nove UCs federais implantadas no estado 
de Roraima, seis classificadas como de proteção integral 
(três estações ecológicas e três parques nacionais) e três 
de uso sustentável, correspondentes às florestas nacionais 
de Parima (1.640 km2 nos municípios de Amajari e Alto 
Alegre), de Roraima (1.672 km2 nos municípios de Alto 
Alegre e Mucajaí) e do Anauá (2.621 km2 no município 
de Rorainópolis). A localização dessas nove UCs pode ser 
visualizada nas figuras 6.3, 6.34 e 6.47 (respectivamente, 
atrativos geoturísticos das regiões nordeste, noroeste e 
sul).

Por sua importância para a preservação ambiental das 
paisagens, flora e fauna de Roraima, serão aqui descritas 
as seis UCs de proteção integral.

Estações Ecológicas

De acordo com a Lei 9.985, de 18 de Julho de 2000, 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), uma Estação Ecológica (ESEC) tem como objetivo 
a preservação da natureza e a realização de pesquisas 
científicas. É de posse e domínio públicos, sendo que as 
áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 
desapropriadas. Nessas unidades é proibida a visitação 
pública, exceto quando com objetivo educacional, e a 
pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da unidade e está sujeita 
às condições e restrições por este estabelecidas.

Nas ESECs são permitidas alterações dos ecossiste-
mas no caso de: a) medidas que visem à restauração de 
ecossistemas modificados; b) manejo de espécies com 
o fim de preservar a diversidade biológica; c) coleta de 
componentes dos ecossistemas com finalidades cien-
tíficas; e d) pesquisas científicas cujo impacto sobre o 
ambiente seja menor do que aquele causado pela simples 
observação ou pela coleta controlada de componentes 
dos ecossistemas, em uma área correspondente a no 
máximo 3% da extensão total da unidade e até o limite 
de 1.500 hectares.

A administração e a fiscalização das ESECs é respon-
sabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMbio), o qual deve adotar as medidas 
necessárias para a preservação e manejo adequado dos 
ecossistemas e atributos naturais ali existentes e dar con-
tinuidade ao seu processo de preservação.

As três ESECs implantadas no estado de Roraima são 
denominadas de Caracaraí, Niquiá e Maracá e de cada uma 
será feita uma breve descrição a seguir.

Estação Ecológica de Caracaraí

Atrativo de grande importância para o ecoturismo, pela 
oportunidade de observação da fauna e flora amazônica, 
localiza-se no município de Caracaraí, na bacia do rio Ajarani. 
Foi criada pelo Decreto 87.222 de 31 de maio de 1982, com 
a finalidade de preservar uma amostra de 80.650 hectares 
de bancos genéticos de ecossistemas amazônicos de fauna 
e flora bem como os recursos hídricos ali existentes. Faz 
limite em sua porção sudeste, no rio Branco, com o Parque 
Nacional do Viruá, na porção sudoeste com a ESEC de Niquiá 
e a oeste com a TI Ianomâmi. O acesso, a partir da cidade 
de Caracaraí, é feito pela rodovia BR-174 e por uma vicinal 
com cerca de 15 km que conduz até o igarapé Água Boa, 
já no interior da ESEC, cujo nome deve-se à sua localização 
no município de mesmo nome, Caracaraí, que na língua 
indígena significa «pequeno gavião», ave comum na região.

A rede de drenagem é rica, sendo o igarapé Água Boa, 
afluente esquerdo do rio Ajarani, o principal curso d’água, 
que corta o interior da ESEC no sentido norte-sul. O relevo 
é plano e a fitofisionomia é composta por alagados, que 
secam durante o verão e onde se encontram açaizeiros, 
bacabeiras, buritizais e patauás, campinaranas e, predo-
minantemente, florestas de terra-firme. Em termos geoló-
gicos, a ESEC assenta-se em área de sedimentos recentes 
inconsolidados, representados pela Formação Içá, depó-
sitos arenosos de áreas alagadas e depósitos aluvionares.

Estação Ecológica do Niquiá

Criada pelo Decreto 91.306 de 03 de junho de 1985 
para proteção do bioma amazônico, localizada no mu-
nicípio de Caracaraí, a ESEC do Niquiá abrange 286.600 
hectares de uma região de extrema importância para pre-
servação dos bancos genéticos de fauna e flora brasileira, 
bem como os recursos hídricos ali existentes. O nome da 
ESEC deve-se ao maior igarapé existente em seu interior, 
afluente esquerdo do rio Água Boa do Univini (Figura 6.62).

O acesso ao local é somente fluvial. Da cidade de 
Caracaraí segue-se pelo rio Branco até o rio Água Boa do 
Univini num percurso aproximado de 170 km. Da foz desse 
rio é preciso navegar mais 40 km para se atingir o limite 
sul da ESEC (Figura 6.47).

A vegetação é caracterizada pela mata de transição, com 
árvores altas, de troncos finos e copas pouco desenvolvidas. 
Uma das espécies que integra o estrato superior da vegetação 
é a seringueira, entretanto a espécie mais característica é o 
babaçu. A fauna existente na unidade possui representantes 
típicos da região amazônica como também de cerrado, pois 
a área localiza-se no ecótone dos dois biomas.

A ESEC do Niquiá está instalada numa região conhe-
cida como “Pantanal Setentrional” devido à existência de 
inúmeras áreas rebaixadas, alagadas durante boa parte do 
ano. As unidades geológicas que aí ocorrem são as mesmas 
da ESEC Caracaraí: Formação Içá, depósitos arenosos de 
áreas alagadas e depósitos aluvionares.
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Estação Ecológica de Maracá

A ESEC de Maracá foi criada pelo Decreto Federal 86.061 
de 1981 no município de Amajari, numa área de 101.300 
hectares da bacia do rio Urariquera, que constitui faixa de 
transição entre dois grandes ecossistemas: floresta amazôni-
ca e savana. A partir da divisão desse rio, no limite oeste da 
ESEC, formam-se dois “furos” (braços de rio) que contornam 
e fazem parte da unidade: o braço norte, denominado furo 
de Santa Rosa, e o braço sul, chamado de furo de Maracá. 
A ESEC é constituída pela ilha de Maracá, situada entre esses 
dois furos, e por inúmeras outras ilhas menores e ilhotas do 
entorno, num arquipélago fluvial de grande beleza cênica.

O local possui infraestrutura que dispõe de alojamen-
tos, laboratórios, biblioteca e refeitório para estudiosos e 
pesquisadores. O acesso, a partir da cidade de Amajari, 
num percurso aproximado de 30 km, é feito pela rodovia 
pavimentada RR-203 e por uma vicinal de terra que se es-
tende até a margem esquerda do furo de Santa Rosa, onde 
é feita a travessia para a ESEC (Figura 6.63).

A ilha de Maracá apresenta relevo ondulado em sua 
parte oeste e central, ocupada por granitoides do Complexo 
Urariquera, com algumas elevações isoladas atingindo de 
200 a 400 m. Já a parte leste, onde ocorrem gnaisses do 
Grupo Cauarane, é moderadamente plana.  A cobertura ve-

getal é representada por florestas de terra-firme, permeadas 
por algumas manchas isoladas de cerrados abertos e áreas 
alagadiças com vegetação característica, como buritizais.

Parques Nacionais

Conforme o Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação (SNUC), o Parque Nacional (PARNA) tem como 
objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando 
a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento 
de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo eco-
lógico. O PARNA é de posse e domínio públicos, sendo 
que as áreas particulares incluídas em seus limites serão 
desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei.

A visitação pública e a pesquisa científica nos PARNAs 
estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no plano 
de manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 
responsável por sua administração e àquelas previstas em 
regulamento.

Os três PARNAS existentes em Roraima são denomina-
dos Serra da Mocidade, Viruá e Monte Roraima e a seguir 
será feita uma breve descrição de cada um deles.

Figura 6.62 - Placas de identificação da ESEC do Niquiá 
(a) às margens do rio Água Boa do Univini (b).

Figura 6.63 - Placa de identificação da ESEC de Maracá às margens 
do furo de Santa Rosa, braço norte do rio Urariquera (a); Grupo de 

porcos queixada atravessando esse furo em direção à terra-firme (b).
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Parque Nacional Serra da Mocidade

O PARNA Serra da Mocidade, criado em 1998, possui 
uma área com 372.700 hectares entre as bacias dos rios 
Jufari, Catrimâni e Água Boa do Univini, no município de 
Caracaraí. Trata-se de uma das regiões de maior diversidade 
biológica da Amazônia, no encontro de dois ecossistemas 
distintos: savana e floresta amazônica.

O PARNA é formado em sua maior extensão por ter-
renos sazonalmente alagáveis, representantes geológicos 
da Formação Içá, depósitos arenosos de áreas alagadas 
e campos de dunas; e, em menor extensão, por trechos 
de terra-firme sobre rochas granitoides e gnáissicas que 
constituem elevações serranas. As grandes serras formam 
um cenário único nessa região e são as responsáveis pela 
origem do nome do parque, que ainda não tem sede ou 
qualquer infraestrutura para receber visitantes (Figura 6.64).

O acesso ao local é somente fluvial. Da cidade de Ca-
racaraí deve-se seguir pelo rio Branco até o rio Água Boa do 
Univini num percurso aproximado de 170 km. Deste ponto, 
navega-se aproximadamente 85 km rio acima para se chegar 
ao limite leste do PARNA, que faz divisa com a ESEC do Niquiá.

O relevo da região é composto por superfícies pedi-
planadas, áreas de acumulação inundáveis e inselbergs. As 
primeiras são superfícies de aplainamento elaboradas em 
litologias proterozoicas e cenozoicas. As áreas de acumu-
lação inundáveis, com cobertura arenosa, são periódica 
ou permanentemente alagadas, com drenagem fechada 
ou precariamente incorporada à rede fluvial (parte do 
“Pantanal Setentrional”). Os inselbergs são formas de relevo 
residual resultante do processo de pediplanação, isoladas 
em superfície de aplainamento conservada.

Parque Nacional do Viruá

O PARNA do Viruá, situado à margem esquerda do rio 
Branco, na bacia do rio Anauá, foi criado com o objetivo 
de preservar os ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica que ocorrem ao sul de Roraima. 
Está localizado no município de Caracaraí, vizinho às ESECs 
Niquiá e Caracaraí, e desde 1998 protege 227.000 hectares 
de florestas, igapós e campinaranas que, segundo especia-
listas, abriga uma das maiores biodiversidades registradas 
até hoje entre as mais de 300 UC ś do país.

O nome do PARNA vem do igarapé que nasce em seu 
interior. A área compreende uma vasta superfície praticamen-
te plana, com solos arenosos e mal drenados, com grande 
quantidade de lagoas (“Pantanal Setentrional”). Na parte 
norte há alguns morros e colinas com altitudes modestas, em 
torno de 300 m. Na porção oeste, delimitada pelo rio Bran-
co, predominam planícies inundáveis, situação observada 
também na porção sul, ao longo do rio Anauá (Figura 6.65).

O PARNA do Viruá conta com dois alojamentos, com ca-
pacidade para 30 pessoas, cozinha equipada, água encanada 
e energia elétrica proveniente de gerador. A partir da cidade de 
Caracaraí o acesso pode ser feito por via fluvial, pelo rio Branco 
ou por via terrestre, pela rodovia BR-174 e pela denominada 
“Estrada Perdida”, vicinal cerca de 45 km ao sul de Caracaraí, 
nas proximidades do povoado de Petrolina do Norte.

Toda sua bio e geodiversidade, aliadas às facilidades de 
acesso, garante ao PARNA enorme potencial para diversas 
modalidades de turismo ecológico e científico, que estão 
sendo organizadas a partir das informações produzidas no 
plano de manejo da unidade.

Parque Nacional do Monte Roraima

O PARNA do Monte Roraima, criado pelo Decreto 97.887 
de 28 de junho de 1989, ocupa área de 116.000 hectares 
no extremo norte do município de Uiramutã, fronteira com 
a Guiana e a Venezuela, em local acessível no lado brasileiro 
somente por helicópteros ou escaladas. Constitui região de 
grande beleza cênica, nas cabeceiras do rio Cotingo, com 
paisagens recortadas por rios de águas cristalinas, corredeiras 
e cachoeiras, onde se destaca o monte Roraima, com seu topo 
em forma de mesa (“tepuy”) com altitude de quase 2.800 m, 
sustentado pelas rochas sedimentares, notadamente arenitos, 
da parte superior do Supergrupo Roraima (Figura 6.66).

Figura 6.64 - Vistas da serra da Mocidade, que dá nome ao 
PARNA, a partir do rio Água Boa do Univini (a) e (b).
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De sua área total, somente 5% do monte Roraima 
pertencem ao território brasileiro, enquanto 10% estão 
na Guiana e 85% na Venezuela. Apesar de ser o sétimo 
ponto mais alto do Brasil, a altitude de 2.734 m (no local 
conhecido como “Pedra Maverick”) não é seu maior atra-
tivo. O formato de mesa, a presença de animais incomuns 
e plantas exóticas, suas formas improváveis e seus quase 
dois bilhões de anos de formação fazem deste tepuy a 
grande estrela da região. O monte preserva em seu platô, 
de cerca de 30 km2, uma biodiversidade única, com várias 
espécies endêmicas como plantas carnívoras. Suas rochas, 
castigadas pela chuva e pelo vento ao longo dos milhares 
de anos, formam silhuetas incríveis de estruturas ruinifor-
mes (Figura 6.67).

Seu ponto culminante eleva-se no extremo sul, no 
estado venezuelano de Bolívar, a 2.810 m de altitude. 
O segundo ponto mais alto, com 2.772 m, localiza-se 

ao norte do platô, na Guiana, próximo ao marco de 
fronteira tríplice. A subida do monte Roraima a pé, por 
trekking, só é possível pelo lado da Venezuela, por den-
tro do Parque Nacional Canaima - nomeado Patrimônio 
da Humanidade pela Unesco em 1994. Ela se inicia no 
povoado indígena de Paraitepuy e representa três dias 
de caminhada até o topo (Figura 6.68). Cerca de 25 km 
a sudeste do Monte se eleva a grande montanha Wei- 
tepuy (serra do Sol), outro atrativo geoturístico aqui já 
descrito.

O monte Roraima está cadastrado na SIGEP - Comis-
são Brasileira de Sítios Geológicos e Paleontológicos como 
“Sítio Geomorfológico” (REIS, 2009). Além disso, por todo 
seu potencial geoturístico, a CPRM-SBG está elaborando 
um projeto para propor a criação do “Geoparque dos 
Tepuys”, onde se incluiria a região do monte Roraima e 
da serra do Tepequém.

Figura 6.65 - Morros de baixa altitude que ocorrem na porção norte do PARNA Viruá (a); Planície inundável do 
rio Anauá na porção sul do PARNA (b).

Figura 6.66 - Visão panorâmica do monte Roraima (foto cedida pelo geólogo Nelson Reis).
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo são apresentadas as diversas etapas 
que envolveram o tratamento digital dos dados no de-
senvolvimento do SIG Mapa Geodiversidade do Estado 
de Roraima, do Programa Geologia do Brasil (PGB) da 
CPRM/SGB, integrante do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2009), que tem como objetivo a gera-
ção de produtos voltados para o ordenamento territorial 
e o planejamento dos setores mineral, transportes, agri-
cultura, turismo e meio ambiente.

As informações produzidas estão alojadas no GEO-
BANK (sistema de bancos de dados geológicos corpora-
tivo da CPRM/SGB), a partir das informações geológicas 
multiescalares contidas em suas bases Litoestratigrafia 
e Recursos Minerais, além da utilização de sensores 
como o Modelo Digital de Terreno SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission), do Mosaico GeoCover 2000 e das 
informações de estruturas e drenagem (CPRM, 2004; 
RAMOS et al., 2005; THEODOROVICZ et al., 1994, 2001, 
2002, 2005; TRAININI; ORLANDI, 2003; TRAININI et al., 
1998, 2001).

Do mesmo modo que na elaboração do Mapa Geo-
diversidade do Brasil (escala 1:2.500.000), também foram 
utilizadas, para o Mapa Geodiversidade do Estado de 
Roraima, informações temáticas de infraestrutura, recur-
sos minerais, unidades de conservação, terras indígenas 
e áreas de proteção integral, dados da rede hidrológica 
e de água subterrânea, áreas impactadas (erosão, ala-
gamento), áreas oneradas pela mineração, informações 
da Zona Econômica Exclusiva da Plataforma Continental 
(ZEE), geoturísticos e paleontológicos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Assim como para o Mapa Geodiversidade do Brasil 
e do SIG Geodiversidade ao Milionésimo, os levantamen-
tos estaduais foram elaborados seguindo as orientações 
contidas em roteiro metodológico preparado para essa 
fase, apoiados em kits digitais personalizados para cada 
estado, que contêm todo o material digital (imagens, 
arquivos vetoriais etc.) necessário ao bom desempenho 
da tarefa.

A sistemática de trabalho adotada permitiu a 
continuação da organização dos dados na Base Geo-
diversidade inserida no GEOBANK (CPRM/SGB), desde 
a fase do recorte ao milionésimo até os estaduais e, 
sucessivamente, em escalas de maior detalhe (em 
trabalhos futuros), de forma a possibilitar a conexão 
dos dados vetoriais aos dados alfanuméricos. Em uma 
primeira fase, com auxílio dos elementos-chave descri-
tos nas tabelas dos dados vetoriais, é possível vincular 
facilmente mapas digitais ao GEOBANK (CPRM/SGB), 
como na montagem de SIGs, em que as tabelas das 
shapefiles (arquivos vetoriais) são produtos da consulta 
sistemática ao banco de dados.

DEFINIÇÃO DOS DOMÍNIOS 
E UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS

O estabelecimento de domínios geológico-ambien-
tais e suas subdivisões para o estado de Roraima inserem- 
se nos critérios adotados para a definição dos domínios e 
unidades geológico-ambientais do Brasil, com o objetivo 
de se agrupar conjuntos estratigráficos de comportamento 
semelhante frente ao uso e ocupação dos terrenos. Da 
mesma forma, o resultado obtido não foi um mapa geoló-
gico ou tectônico, mas sim um novo produto, denominado 
Mapa Geodiversidade do Estado de Roraima, no qual 
foram inseridas informações de cunho ambiental, muito 
embora a matéria-prima para as análises e agrupamentos 
tenha sido proveniente das informações contidas nas ba-
ses de dados de Litoestratigrafia e Recursos Minerais do 
GEOBANK (CPRM/SGB), bem como na larga experiência 
em mapeamento e em projetos de ordenamento e gestão 
do território dos profissionais da CPRM/SGB.

Em alguns casos foram agrupadas, em um mesmo 
domínio, unidades estratigráficas com idades diferentes, 
desde que a elas se aplicasse um conjunto de critérios 
classificatórios, como: posicionamento tectônico, nível 
crustal, classe da rocha (ígnea, sedimentar ou metamór-
fica), grau de coesão, textura, composição, tipos e graus 
de deformação, expressividade do corpo rochoso, tipos 
de metamorfismo, expressão geomorfológica ou litotipos 
especiais. Se, por um lado, agruparam-se, por exemplo, 
quartzitos friáveis e arenitos friáveis, por outro foram se-
paradas formações sedimentares muito semelhantes em 
sua composição, estrutura e textura, quando a geometria 
do corpo rochoso apontava no sentido da importância 
em distinguir uma situação de extensa cobertura de uma 
situação de pacote restrito, limitado em riftes.

O principal objetivo para tal compartimentação é 
atender a uma ampla gama de usos e usuários interessa-
dos em conhecer as implicações ambientais decorrentes 
do embasamento geológico. Para a elaboração do Mapa 
Geodiversidade do Brasil (escala 1:2.500.000), analisaram- 
se somente as implicações ambientais provenientes de 
características físico-químicas, geométricas e genéticas 
dos corpos rochosos. Na escala 1:1.000.000, do recorte ao 
milionésimo e dos estados, foram selecionados atributos 
aplicáveis ao planejamento e dos compartimentos de rele-
vo, reservando-se para as escalas de maior detalhe o cru-
zamento com informações sobre clima, solo e vegetação.

Como a Base Geodiversidade é fruto da reclassifi-
cação das unidades litoestratigráficas contidas na Base 
multiescalar Litoestratigrafia, compondo conjuntos estra-
tigráficos de comportamento semelhante frente ao uso 
e ocupação, atualmente essa base possui a estruturação 
em domínios e unidades geológico-ambientais apresen-
tada no Apêndice I (Unidades Geológico-Ambientais do 
Território Brasileiro). Tal estruturação é dinâmica e, na 
medida do detalhamento das escalas, novos domínios 
e unidades podem ser inseridos.
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ATRIBUTOS DA GEOLOGIA

Desde a etapa do recorte ao milionésimo, para melhor 
caracterizar as unidades geológico-ambientais, foram selecio-
nados atributos da geologia que permitem uma série de inter-
pretações na análise ambiental, os quais são descritos a seguir.

Deformação

Relacionada à dinâmica interna do planeta. Procede- 
se à sua interpretação a partir da ambiência tectônica, 
litológica e análise de estruturas refletidas nos sistemas de 
relevo e drenagem.

Tectônica: dobramento

Ausente: sedimentos inconsolidados (aluviões, 
dunas, terraços etc.).

Não-dobrada: sequências sedimentares, 
vulcanossedimentares e rochas ígneas não-dobradas e 
não-metamorfizadas.

Pouco a moderadamente dobrada: a exemplo 
das sequências sedimentares ou vulcanossedimentares 
do tipo Bambuí, por exemplo.

Intensamente dobrada: a exemplo das sequências 
sedimentares ou vulcanossedimentares complexa e inten-
samente dobradas (por exemplo, grupos Açungui, Minas, 
dentre outros) e das rochas granito-gnaisse migmatíticas.

Moderadamente a intensamente dobrada.
Pouco a intensamente dobrada.

Tectônica: fraturamento (juntas e falhas)/
cisalhamento

Não-fraturada: caso das coberturas sedimentares 
inconsolidadas.

Pouco a moderadamente fraturada (distribuição 
regular) 

Pouco a moderadamente fraturada ( distribuição 
irregular).

Moderadamente a intensamente fraturada 
(distribuição regular).

Moderadamente a intensamente fraturada 
(distribuição irregular).

Pouco a intensamente fraturada (distribuição 
regular).

Pouco a intensamente fraturada (distribuição 
irregular).

Intensamente fraturada (distribuição regular).
Intensamente fraturada (distribuição irregular).

Tipo de Deformação

 - Não se aplica.
 - Deformação rúptil.
 - Deformação dúctil/rúptil.

 - Deformação rúptil/dúctil.
 - Deformação dúctil.

Comportamento Reológico

De acordo com Oliveira e Brito (1998), as rochas 
podem apresentar as seguintes características reológicas 
(comportamento frente a esforços mecânicos):

A) Comportamento Isotrópico: quando as proprie-
dades das rochas são constantes, independentemente da 
direção observada.

B) Comportamento Anisotrópico: quando as pro-
priedades variam de acordo com a direção considerada.

As bibliotecas podem ser:
Isotrópico – Caso dos Granitos com granulação e 

textura homogênea.
Anisótropico – Caso das Unidades formadas por 

diversas litologias e/ou deformações heterogêneas.

Aspecto

 - Sem estruturas.
 - Estratificada/Biogênica.
 - Maciça/Vesicular.
 - Maciça/Acamadada.
 - Maciça/Laminada.
 - Maciça.
 - Acamadada.
 - Acamadada/Filitosa.
 - Acamadada/Xistosa.
 - Xistosa/Maciça.
 - Filitosa/Xistosa.
 - Acamadamento Magmático.
 - Gnáissica.
 - Bandada.
 - Concrecional.
 - Concrecional/Nodular.
 - Biogênica.
 - Estruturas de Dissolução.
 - Estruturas de Colapso.

Resistência ao Intemperismo Físico

Procede-se à dedução a partir da análise da com-
posição mineral da rocha ou das rochas que sustentam a 
unidade geológico-ambiental.

Se for apenas um tipo de litologia que sustenta a 
unidade geológico-ambiental ou se forem complexos 
plutônicos de várias litologias, são definidas as seguintes 
classificações para esse atributo:

Baixa: rochas ricas em minerais ferromagnesianos, 
arenitos, siltitos, metassedimentos argilosos, rochas ígneas 
ricas em micas, calcários, lateritas, rochas ígneas básico-
-ultrabásico-alcalinas efusivas.

Moderada a alta: ortoquartzitos, arenitos silicifi-
cados, leucogranitos e outras rochas pobres em micas 
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e em minerais ferromagnesianos, formações ferríferas, 
quartzitos e arenitos impuros.

Não se aplica: sedimentos inconsolidados.
Se forem várias litologias que sustentam a unidade 

geológico-ambiental, a classificação será:
Baixa a moderada na vertical: caso de coberturas 

pouco a moderadamente consolidadas.
Baixa a alta na vertical: unidades em que o subs-

trato rochoso é formado por empilhamento de camadas 
horizontalizadas, não-dobradas, de litologias de composi-
ção mineral e com grau de consolidação muito diferentes, 
como as intercalações irregulares de calcários, arenitos, 
siltitos, argilitos etc.

Baixa a alta na horizontal e na vertical: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares dobradas e com-
postas de várias litologias; rochas gnáissico-migmatíticas 
e outras que se caracterizam por apresentar grande he-
terogeneidade composicional, textural e deformacional 
lateral e vertical.

Resistência ao Intemperismo Químico

Procede-se à dedução a partir da análise da com-
posição mineral da rocha ou das rochas que sustentam a 
unidade geológico-ambiental.

Se for só um tipo de litologia que sustenta a unidade 
geológico-ambiental ou se forem complexos plutônicos de 
várias litologias, são definidas as seguintes classificações 
para esse atributo:

Baixa: calcários, rochas básicas, ultrabásicas, alca-
linas etc.

Moderada a alta: ortoquartzitos, leucogranitos e 
outras rochas pobres em micas e em minerais ferromag-
nesianos, quartzitos e arenitos impuros, granitos ricos em 
minerais ferromagnesianos e micáceos etc.

Não se aplica: aluviões.
Entretanto, se forem várias litologias que sustentam a 

unidade geológico-ambiental, a classificação será:
Baixa a moderada na vertical: unidades em que 

o substrato rochoso é formado por empilhamento de 
camadas horizontalizadas, não-dobradas, de composição 
mineral e grau de consolidação semelhantes a ligeiramente 
diferentes e mesma composição mineralógica.

Baixa a alta na vertical: unidades em que o subs-
trato rochoso é formado por empilhamento de camadas 
horizontalizadas, não-dobradas, de litologias de compo-
sição mineral e grau de consolidação muito diferentes, 
como as intercalações irregulares de calcários, arenitos, 
siltitos, argilitos etc.

Baixa a alta na horizontal e na vertical: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares dobradas e com-
postas de várias litologias; rochas gnáissico-migmatíticas 
e outras que se caracterizam por apresentar grande he-
terogeneidade composicional, textural e deformacional 
lateral e vertical.

Grau de Coerência

Refere-se à resistência ao corte e à penetração. Mes-
mo em se tratando de uma única litologia, deve-se prever 
a combinação dos vários tipos de grau de coerência, a 
exemplo dos arenitos e siltitos (Figura 7.1). Para o caso de 
complexos plutônicos com várias litologias, todas podem 
ser enquadradas em um único grau de coerência.

As classificações utilizadas neste atributo são:
 - Muito brandas.
 - Brandas.
 - Médias.
 - Duras.
 - Muito brandas a duras.

Entretanto, se forem várias litologias, esta será a 
classificação:

 - Variável na horizontal.
 - Variável na vertical.
 - Variável na horizontal e vertical.
 - Não se aplica.

Características do Manto de Alteração 
Potencial (Solo Residual)

Procede-se à dedução a partir da análise da composi-
ção mineral das rochas. Por exemplo, independentemente 
de outras variáveis que influenciam as características do 
solo, como clima, relevo e evolução do solo, o manto de 
alteração de um basalto será argiloso e, o de um granito, 
argilo-síltico-arenoso.

Predominantemente arenoso: substrato rochoso 
sustentado por espessos e amplos pacotes de rochas pre-
dominantemente arenoquartzosas.

Predominantemente argiloso: predominância 
de rochas que se alteram para argilominerais, a exemplo 
de derrames basálticos, complexos básico-ultrabásico- 
alcalinos, terrenos em que predominam rochas calcárias 
etc.

Predominantemente argilossiltoso: siltitos, folhe-
lhos, filitos e xistos.

Predominantemente argilo-síltico-arenoso: 
rochas granitoides e gnáissico-migmatíticas ortoderivadas.

Variável de arenoso a argilossiltoso: sequências 
sedimentares e vulcanossedimentares compostas por alter-
nâncias irregulares de camadas pouco espessas, interdigita-
das e de composição mineral muito contrastante, a exemplo 
das sequências em que se alternam, irregularmente, entre 
si, camadas de arenitos quartzosos com pelitos, calcários 
ou rochas vulcânicas

Predominantemente siltoso: siltitos e folhelhos.
Não se aplica.

Porosidade Primária
Relacionada ao volume de vazios em relação ao vo-

lume total da rocha. O preenchimento deverá seguir os 
procedimentos descritos na Tabela 7.1.
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Caso seja apenas um tipo de litologia que sustenta 
a unidade geológico-ambiental, observar o campo “Des-
crição”, da Tabela 7.1. Entretanto, se forem complexos 
plutônicos de várias litologias, a porosidade é baixa.

 - Baixa: 0 a 15%.
 - Moderada: de 15 a 30%.
 - Alta: >30%.

Para os casos em que várias litologias sustentam a unidade 
geológico-ambiental, observar o campo “Tipo”, da Tabela 7.1.

Variável (0 a > 30%): a exemplo das unidades em 
que o substrato rochoso é formado por um empilhamento 
irregular de camadas horizontalizadas porosas e não-porosas.

Característica 
da Unidade Lito-Hidrogeológica

São utilizadas as seguintes classificações:
Granular: dunas, depósitos sedimentares inconso-

lidados, planícies aluviais, coberturas sedimentares etc.
Fissural.
Granular/fissural.
Cárstico.
Não se aplica.

ATRIBUTOS DO RELEVO

Com o objetivo de conferir uma informação geo-
morfológica clara e aplicada ao mapeamento da geodi-

versidade do território brasileiro e dos estados federativos 
em escalas de análise muito reduzidas (1:500.000 a 
1:1.000.000), procurou-se identificar os grandes conjuntos 
morfológicos passíveis de serem delimitados em tal tipo de 
escala, sem muitas preocupações quanto à gênese e evolu-
ção morfodinâmica das unidades em análise, assim como 
aos processos geomorfológicos atuantes. Tais avaliações 
e controvérsias, de âmbito exclusivamente geomorfoló-
gico, seriam de pouca valia para atender aos propósitos 
deste estudo. Portanto, termos como: depressão, crista, 
patamar, platô, cuesta, hog-back, pediplano, peneplanos, 
etchplano, escarpa, serra e maciço, dentre tantos outros, 
foram englobados em um reduzido número de conjuntos 
morfológicos.

Portanto, esta proposta difere, substancialmente, 
das metodologias de mapeamento geomorfológico pre-
sentes na literatura, tais como: a análise integrada entre a 
compartimentação morfológica dos terrenos, a estrutura 
subsuperficial dos terrenos e a fisiologia da paisagem, 
proposta por Ab’Saber (1969); as abordagens descritivas 
em base morfométrica, como as elaboradas por Barbo-
sa et al. (1977), para o Projeto RadamBrasil, e Ponçano 
et al. (1979) e Ross e Moroz (1996) para o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT); as 
abordagens sistêmicas, com base na compartimentação 
topográfica em bacias de drenagem (MEIS et al., 1982); ou 
a reconstituição de superfícies regionais de aplainamento 
(LATRUBESSE et al., 1998). 

Figura 7.1- Resistência à compressão uniaxial e classes de alteração para diferentes tipos de rochas. Fonte: Modificado de Vaz (1996).
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O mapeamento de padrões de relevo é, essencial-
mente, uma análise morfológica do relevo com base em 
fotointerpretação da textura e rugosidade dos terrenos a 
partir de diversos sensores remotos.

Nesse sentido, é de fundamental importância escla-
recer que não se pretendeu produzir um mapa geomor-
fológico, mas um mapeamento dos padrões de relevo em 
consonância com os objetivos e as necessidades de um 
mapeamento da geodiversidade do território nacional em 
escala continental.

Com esse enfoque, foram selecionados 28 padrões 
de relevo para os terrenos existentes no território brasileiro 
(Tabela 7.2), levando-se, essencialmente, em consideração:

• Parâmetros morfológicos e morfométricos que 
pudessem ser avaliados pelo instrumental tecnológico 
disponível nos kits digitais (imagens LandSat GeoCover 
e Modelo Digital de Terreno (MDT) e Relevo Sombreado 
(SRTM); mapa de classes de hipsometria; mapa de classes 
de declividade).

• Reinterpretação das informações existentes nos ma-
pas geomorfológicos produzidos por instituições diversas, 
em especial os mapas desenvolvidos no âmbito do Projeto 
RadamBrasil, em escala 1:1.000.000.

• Execução de uma série de perfis de campo, com o 
objetivo de aferir a classificação executada.

Para cada um dos atributos de relevo, com suas res-
pectivas bibliotecas, há uma legenda explicativa (Apêndice 
II – Biblioteca de Relevo do Território Brasileiro) que agrupa 
características morfológicas e morfométricas gerais, assim 
como informações muito elementares e generalizadas 
quanto à sua gênese e vulnerabilidade frente aos processos 
geomorfológicos (intempéricos, erosivos e deposicionais).

Evidentemente, considerando-se a vastidão e a enor-
me geodiversidade do território brasileiro, assim como 
seu conjunto diversificado de paisagens bioclimáticas e 
condicionantes geológico-geomorfológicas singulares, as 
informações de amplitude de relevo e declividade, dentre 
outras, devem ser reconhecidas como valores-padrão, não 

Material Porosidade Total % m Porosidade Eficaz % me

Obs.
Tipo Descrição Média

Normal Extraordinária
Média Máx. Mín.

Máx. Mín. Máx. Mín.

Rochas maciças 

Granito 0,3 4 0,2 9 0,05 <0,2 0,5 0,0 A

Calcário maciço 8 15 0,5 20 <0,5 1 0,0 B

Dolomito 5 10 2 <0,5 1 0,0 B

Rochas metamórficas 0,5 5 0,2 <0,5 2 0,0 A

Rochas vulcânicas

Piroclasto e tufas 30 50 10 60 5 <5 20 0,0 C, E

Escórias 25 80 10 20 50 1 C, E

Pedra-pome 85 90 50 <5 20 0,0 D

Basaltos densos, fonólitos 2 5 0,1 <1 2 0,1 A

Basaltos vesiculares 12 30 5 5 10 1 C

Rochas sedimentares 
consolidadas 
(ver rochas maciças)

Pizarras sedimentares 5 15 2 30 0,5 <2 5 0,0 E

Arenitos 15 25 3 30 0,5 10 20 0,0 F

Creta blanda 20 50 10 1 5 0,2 B

Calcário detrítico 10 30 1,5 3 20 0,5

Rochas 
sedimentares 
inconsolidadas

Aluviões 25 40 20 45 15 15 35 5 E

Dunas 35 40 30 20 30 10

Cascalho 30 40 25 40 20 25 35 15

Loess 45 55 40 <5 10 0,1 E

Areias 35 45 20 25 35 10

Depósitos glaciais 25 35 15 15 30 5

Silte 40 50 25 10 20 2 E

Argilas não-compactadas 45 60 40 85 30 2 10 0,0 E

Solos superiores 50 60 30 10 20 1 E

Tabela 7.1 - Tabela de porosidade total dos diversos materiais rochosos.

Fonte: Modificado de Custodio e Llamas (1983).
Nota: Alguns dados, em especial os referentes à porosidade eficaz (me), devem ser tomados com precauções, segundo as circunstâncias locais.
A = Aumenta m e me por meteorização; B = Aumenta m e me por fenômenos de dissolução; C = Diminui m e me com o tempo; D = Diminui m e pode 
aumentar me com o tempo; E = me muito variável, segundo as circunstâncias do tempo; F = Varia segundo o grau de cimentação e solubilidade.
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aplicáveis indiscriminadamente a todas as regiões. Não se 
descartam sugestões de ajuste e aprimoramento da Tabela 
7.2 e do Apêndice II apresentados nesse modelo, as quais 
serão benvindas.

 
MODELO DIGITAL DE TERRENO – SHUTLLE 
RADAR TOPOGRAPHY MISSION (SRTM)

A utilização do Modelo Digital de Terreno ou Modelo 
Digital de Elevação ou Modelo Numérico de Terreno, no 
contexto do Mapa Geodiversidade do Estado de Roraima, 
justifica-se por sua grande utilidade em estudos de análise 
ambiental.

Um Modelo Digital de Terreno (MDT) é um modelo 
contínuo da superfície terrestre, ao nível do solo, repre-
sentado por uma malha digital de matriz cartográfica 
encadeada, ou raster, onde cada célula da malha retém um 
valor de elevação (altitude) do terreno. Assim, a utilização 

do MDT em estudos geoambientais se torna imprescindível, 
uma vez que esse modelo tem a vantagem de fornecer uma 
visão tridimensional do terreno e suas inter-relações com as 
formas de relevo e da drenagem e seus padrões de forma 
direta. Isso permite a determinação do grau de dissecação 
do relevo, informando também o grau de declividade e 
altimetria, o que auxilia grandemente na análise ambiental, 
como, por exemplo, na determinação de áreas de proteção 
permanente, projetos de estradas e barragens, trabalhos 
de mapeamento de vegetação etc.

A escolha do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
[missão espacial liderada pela NASA, em parceria com as 
agências espaciais da Alemanha (DLR) e Itália (ASI), realiza-
da durante 11 dias do mês de fevereiro de 2000, visando à 
geração de um modelo digital de elevação quase global] foi 
devida ao fato de os MDTs disponibilizados por esse sensor 
já se encontrarem disponíveis para toda a América do Sul, 
com resolução espacial de aproximadamente 90 x 90 m, 

Símbolo Tipo de Relevo Declividade (graus) Amplitude Topográfica (m)

R1a Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 0 a 3 zero

R1b1 Terraços Fluviais 0 a 3 2 a 20 

R1b2 Terraços Marinhos 0 a 3 2 a 20 

R1b3 Terraços Lagunares 0 a 3 2 a 20 

R1c1 Vertentes Recobertas por Depósitos de Encosta 5 a 45 Variável

R1c2 Leques Aluviais 0 a 3 2 a 20 

R1d Planícies Fluviomarinhas 0 (plano) zero

R1e Planícies Costeiras 0 a 5 2 a 20 

R1f1 Campos de Dunas 3 a 30 2 a 40 

R1f2 Campos de Loess 0 a 5 2 a 20 

R1g Recifes 0 zero

R2a1 Tabuleiros 0 a 3 20 a 50 

R2a2 Tabuleiros Dissecados 0 a 3 20 a 50 

R2b1 Baixos Platôs 0 a 5 0 a 20 

R2b2 Baixos Platôs Dissecados 0 a 5 20 a 50 

R2b3 Planaltos 0 a 5 20 a 50 

R2c Chapadas e Platôs 0 a 5 0 a 20 

R3a1 Superfícies Aplainadas Conservadas 0 a 5 0 a 10 

R3a2 Superfícies Aplainadas Degradadas 0 a 5 10 a 30 

R3b Inselbergs 25 a 60 50 a 500 

R4a1 Domínio de Colinas Amplas e Suaves 3 a 10 20 a 50 

R4a2 Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos 5 a 20 30 a 80 

R4a3 Domos em Estrutura Elevada 3 a 10 50 a 200 

R4b Domínio de Morros e de Serras Baixas 15 a 35 80 a 200 

R4c Domínio Montanhoso 25 a 60 300 a 2000 

R4d Escarpas Serranas 25 a 60 300 a 2000 

R4e Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos 10 a 45 50 a 200 

R4f Vales Encaixados 10 a 45 100 a 300 

Tabela 7.2 - Atributos e biblioteca de padrões de relevo do território brasileiro.
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apresentando alta acurácia e confiabilidade, além da gratui-
dade (CCRS, 2004 apud BARROS et al., 2004).

Durante a realização dos trabalhos de levantamento 
da geodiversidade do território brasileiro, apesar de todos 
os pontos positivos apresentados, os dados SRTM, em 
algumas regiões, acusaram problemas, tais como: valores 
espúrios (positivos e negativos) nas proximidades do mar 
e áreas onde não são encontrados valores. Tais problemas 
são descritos em diversos trabalhos do SRTM (BARROS et 
al., 2004), sendo que essas áreas recebem o valor -32768, 
indicando que não há dado disponível.

A literatura do tema apresenta diversas possibilidades 
de correção desses problemas, desde substituição de tais 
áreas por dados oriundos de outros produtos – o GTOPO30 
aparece como proposta para substituição em diversos 
textos – ao uso de programas que objetivam diminuir tais 
incorreções por meio de edição de dados (BARROS et al., 
2004). Neste estudo, foi utilizado o software ENVI 4.1 para 
solucionar o citado problema.

MOSAICO GEOCOVER 2000

A justificativa para a utilização do Mosaico GeoCover 
2000 é o fato de este se constituir em um mosaico ortorre-
tificado de imagens ETM+ do sensor LandSat 7, resultante 
do sharpening das bandas 7, 4, 2 e 8. Esse processamento 
realiza a transformação RGB-IHS (canais de cores RGB-IHS 
/ vermelho, verde e azul – Matiz, Saturação e Intensida-
de), utilizando as bandas 7, 4 e 2 com resolução espacial 
de 30 m e, posteriormente, a transformação IHS-RGB 
utilizando a banda 8 na Intensidade (I) para aproveitar 
a resolução espacial de 15 m. Tal procedimento junta as 
características espaciais da imagem com resolução de 15 
m às características espectrais das imagens com resolução 
de 30 m, resultando em uma imagem mais “aguçada”. 
As imagens do Mosaico GeoCover LandSat 7 foram cole-
tadas no período de 1999/2000 e apresentam resolução 
espacial de 14,25 m.

Além da exatidão cartográfica, o Mosaico GeoCover 
possui outras vantagens, como: facilidade de aquisição 
dos dados sem ônus, âncora de posicionamento, boa 
acurácia e abrangência mundial, o que, juntamente com 
o MDT, torna-o imprescindível aos estudos de análise 
ambiental (ALBUQUERQUE et al., 2005; CREPANI; ME-
DEIROS, 2005).

ANÁLISE DA DRENAGEM

Segundo Guerra e Cunha (2001), o reconhecimento, 
a localização e a quantificação das drenagens de uma 
determinada região são de fundamental importância ao en-
tendimento dos processos geomorfológicos que governam 
as transformações do relevo sob as mais diversas condições 
climáticas e geológicas. Nesse sentido, a utilização das 
informações espaciais extraídas do traçado e da forma das 
drenagens é indispensável na análise geológico-ambiental, 

uma vez que são respostas/resultados das características 
ligadas a aspectos geológicos, estruturais e a processos 
geomorfológicos, os quais atuam como agentes modela-
dores da paisagem e das formas de relevo.

Dessa forma, a integração de atributos ligados às 
redes de drenagem – como tipos de canais de escoamen-
to, hierarquia da rede fluvial e configuração dos padrões 
de drenagem – a outros temas trouxe respostas a várias 
questões relacionadas ao comportamento dos diferen-
tes ambientes geológicos e climáticos locais, processos 
fluviais dominantes e disposição de camadas geológicas, 
dentre outros.

KIT DE DADOS DIGITAIS

Na fase de execução dos mapas de geodiversidade 
estaduais, o kit de dados digitais constou, de acordo com 
o disponível para cada estado, dos seguintes temas:

Geodiversidade: arquivo dos domínios e unidades 
geológico-ambientais.

Estruturas: arquivo das estruturas geológicas.
Planimetria: cidades, vilas, povoados, rodovias etc.
Áreas Restritivas: áreas de parques estaduais e fe-

derais, terras indígenas, estações ecológicas etc.
Hidrografia: drenagens bifilar e unifilar.
Bacias Hidrográficas: recorte das bacias e sub-bacias 

de drenagem.
Altimetria: curvas de nível espaçadas de 100 m.
Pontos Geoturísticos: sítios geológicos, paleonto-

lógicos etc.
Recursos Minerais: dados de recursos minerais.
Assentamento: arquivo das áreas de assentamento 

agrícola.
Paleontologia: dados de paleontologia.
Poços: dados de poços cadastrados pelo Sistema de 

Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) criado pela 
CPRM/SGB.

ZEE (Zona Econômica Exclusiva da Plataforma 
Continental): recursos minerais e feições da ZEE.

MDT_SRTM: arquivo Grid pelo recorte do estado.
Declividade: arquivo Grid pelo recorte do estado.
GeoCover: arquivo Grid pelo recorte do estado.
Simbologias ESRI: fontes e arquivos *style (arquivo 

de cores e simbologias utilizadas pelo programa ArcGis) 
para implementação das simbologias para leiaute – ins-
truções de uso por meio do arquivo leia-me.doc, que se 
encontra dentro da pasta.

As figuras 7.2 a 7.4 ilustram parte dos dados do kit 
digital para o Mapa Geodiversidade do Estado de Roraima.

Os procedimentos de tratamento digital e processa-
mento das imagens geotiff e MrSid (SRTM e GeoCover, 
respectivamente), dos Grids (declividade e hipsométrico), 
bem como dos recortes e reclass dos arquivos vetoriais 
(litologia, planimetria, curvas de nível, recursos minerais 
etc.) contidos no kit digital foram realizados em ambiente 
SIG, utilizando os softwares ArcGis 9 e ENVI 4.4.
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Figura 7.2- Exemplo de dados do kit digital para o estado de Roraima: unidades 
geológico-ambientais versus infraestrutura, planimetria e recursos minerais.

Figura 7.3- Exemplo de dados do kit digital para o estado de Roraima: zonas 
de interesse mineral versus unidades de conservação e terras indígenas.
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Trabalhando com o Kit de Dados Digitais

Na metodologia adotada, a unidade geológico-am-
biental, fruto da reclassificação das unidades geológicas 
(reclass), é a unidade fundamental de análise, na qual foram 
agregadas todas as informações da geologia possíveis de 
serem obtidas a partir dos produtos gerados pela atuali-
zação da cartografia geológica dos estados, pelo SRTM, 
mosaico GeoCover 2000 e drenagem.

Com a utilização dos dados digitais contidos em cada 
DVD-ROM foram estruturados, para cada folha ou mapa 
estadual, um Projeto.mxd (conjunto de shapes e leiaute) 
organizado no software ArcGis 9.

No diretório de trabalho havia um arquivo shapefile, 
denominado geodiversidade_estado.shp, que corres-
pondia ao arquivo da geologia onde deveria ser aplicada 
a reclassificação da geodiversidade.

Após a implantação dos domínios e unidades geoló-
gico-ambientais, procedia-se ao preenchimento dos parâ-
metros da geologia e, posteriormente, ao preenchimento 
dos campos com os atributos do relevo.

As informações do relevo serviram para melhor ca-
racterizar a unidade geológico-ambiental e também para 
subdividi-la. Porém, essa subdivisão, em sua maior parte, 
alcançou o nível de polígonos individuais.

Quando houve necessidade de subdivisão do polígo-
no, ou seja, quando as variações fisiográficas eram muito 

contrastantes, evidenciando comportamentos hidrológicos 
e erosivos muito distintos, esse procedimento foi realizado. 
Nessa etapa, considerou-se o relevo como um atributo 
para subdividir a unidade, propiciando novas deduções 
na análise ambiental.

Assim, a nova unidade geológico-ambiental resultou 
da interação da unidade geológico-ambiental definida na 
primeira etapa com o relevo.

Finalizado o trabalho de implementação dos parâme-
tros da geologia e do relevo pela equipe responsável, o ma-
terial foi enviado para a Coordenação de Geoprocessamento, 
que procedeu à auditagem do arquivo digital da geodiver-
sidade para retirada de polígonos espúrios, superposição e 
vazios, gerados durante o processo de edição. Paralelamente, 
iniciou-se a carga dos dados na Base Geodiversidade – APLI-
CATIVO GEODIV (VISUAL BASIC), com posterior migração 
dos dados para o GEOBANK (CPRM/SGB).

ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS: 
GEOBANK

A implantação dos projetos de levantamento da geodi-
versidade do Brasil teve como objetivo principal oferecer aos 
diversos segmentos da sociedade brasileira uma tradução 
do conhecimento geológico-científíco, com vistas a sua 
aplicação ao uso adequado para o ordenamento territorial e 
planejamento dos setores mineral, transportes, agricultura, 

Figura 7.4 - Exemplo de dados do kit digital para o estado de Roraima: 
modelo digital de elevação (SRTM) versus drenagem bifilar.
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turismo e meio ambiente, tendo como base as informações 
geológicas presentes no SIG da Carta Geológica do Brasil 
ao Milionésimo (CPRM, 2004).

Com essa premissa, a Coordenação de Geoproces-
samento da Geodiversidade, após uma série de reuniões 
com as Coordenações Temáticas e com as equipes locais da 
CPRM/SGB, estabeleceu normas e procedimentos básicos a 
serem utilizados nas diversas atividades dos levantamentos 
estaduais, com destaque para:

- Definição dos domínios e unidades geológico-am-
bientais com base em parâmetros geológicos de interesse 
na análise ambiental, em escalas 1:2.500.000, 1:1.000.00 
e mapas estaduais.

- A partir da escala 1:1.000.000, criação de atributos 
geológicos aplicáveis ao planejamento e informações dos 
compartimentos do relevo.

- Acuidade cartográfica compatível com as escalas 
adotadas.

- Estruturação de um modelo conceitual de base para 
o planejamento, com dados padronizados por meio de 
bibliotecas.

- Elaboração da legenda para compor os leiautes dos 
mapas de geodiversidade estaduais.

- Criação de um aplicativo de entrada de dados local 
desenvolvido em Visual Basic 6.0 Aplicativo GEODIV.

- Implementação do modelo de dados no GEOBANK 
(Oracle) e migração dos dados do Aplicativo GEODIV para 
a Base Geodiversidade.

- Entrada de dados de acordo com a escala e fase 
(mapas estaduais).

- Montagem de SIGs.
-. Disponibilização dos mapas na Internet, por meio 

do módulo Web Map do GEOBANK (<http://geobank.
sa.cprm.gov.br>), onde o usuário tem acesso a informa-
ções relacionadas às unidades geológico-ambientais (Base 
Geodiversidade) e suas respectivas unidades litológicas 
(Base Litoestratigrafia).

A necessidade de prover o SIG Geodiversidade com 
tabelas de atributos referentes às unidades geológico-
-ambientais, dotadas de informações para o planejamen-
to, implicou a modelagem de uma Base Geodiversidade, 
intrinsecamente relacionada à Base Litoestratigrafia, uma 
vez que as unidades geológico-ambientais são produto de 
reclassificação das unidades litoestratigráficas.

Esse modelo de dados foi implantado em um aplicativo 
de entrada de dados local desenvolvido em Visual Basic 6.0, 
denominado GEODIV. O modelo do aplicativo apresenta 
seis telas de entrada de dados armazenados em três tabe-
las de dados e 16 tabelas de bibliotecas. A primeira tela 
recupera, por escala e fase, todas as unidades geológico-
-ambientais cadastradas, filtrando, para cada uma delas, 
as letras-símbolos das unidades litoestratigráficas (Base 
Litoestratigrafia) (Figura 7.5).

Posteriormente, de acordo com a escala adotada, o 
usuário cadastra todos os atributos da geologia de interesse 
para o planejamento (Figura 7.6).

Na última tela, o usuário cadastra os compartimentos 
de relevo (Figura 7.7).

Todos os dados foram preenchidos pela equipe da Coor-
denação de Geoprocessamento e inseridos no aplicativo que 
possibilita o armazenamento das informações no GEOBANK 
(Oracle), formando, assim, a Base Geodiversidade (Figura 7.8).

O módulo da Base Geodiversidade, suportado por bi-
bliotecas, recupera, também por escala e por fase (quadrícula 
ao milionésimo, mapas estaduais), todas as informações das 
unidades geológico-ambientais, permitindo a organização 
dos dados no GEOBANK de forma a possibilitar a conexão 
dos dados vetoriais com os dados alfanuméricos. Em uma 
primeira fase, com auxílio dos elementos-chave descritos 
nas tabelas, é possível vincular, facilmente, mapas digitais ao 
GEOBANK, como na montagem de SIGs, em que as tabelas 
são produtos da consulta sistemática ao banco de dados.

Outra importante ferramenta de visualização dos ma-
pas geoambientais é o módulo Web Map do GEOBANK, 
onde o usuário tem acesso a informações relacionadas às 
unidades geológico-ambientais (Base Geodiversidade) e suas 
respectivas unidades litológicas (Base Litoestratigrafia), po-
dendo recuperar as informações dos atributos relacionados 
à geologia e ao relevo diretamente no mapa (Figura 7.9).

ATRIBUTOS DOS CAMPOS DO ARQUIVO 
DAS UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS: 
DICIONÁRIO DE DADOS

São descritos, a seguir, os atributos dos campos 
que constam no arquivo shapefile da unidade geológico-
-ambiental.

SIGLA_UNID (SIGLA DA UNIDADE) – identidade única 
da unidade litoestratigráfica. É o campo de chave primária 
que liga a tabela aos polígonos do mapa.

NOME_UNIDA (NOME DA UNIDADE) – denominação 
formal ou informal da unidade litoestratigráfica.

HIERARQUIA – hierarquia à qual pertence a unidade 
litoestratigráfica.

LITOTIPO1 – litotipos que representam mais de 10% 
da unidade litoestratigráfica, ou com representatividade 
não determinada. 

LITOTIPO2 – litotipos que representam menos que 
10% da unidade litoestratigráfica.

CLASSE_ROC (CLASSE DA ROCHA) – classe dos 
litotipos que representam mais de 10% da unidade litoes-
tratigráfica, ou com representatividade não determinada.

COD_DOM (CÓDIGO DO DOMÍNIO GEOLÓGICO-
-AMBIENTAL) – Sigla dos domínios geológico-ambientais.

DOMINIO (DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO GEOLÓGICO-
-AMBIENTAL) – Reclassificação da geologia pelos grandes 
domínios geológicos.

COD_UNIGEO (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGICO-
-AMBIENTAL) – Sigla da unidade geológico-ambiental.

UNIGEO (DESCRIÇÃO DA UNIDADE GEOLÓGICO-
-AMBIENTAL) – As unidades geológico-ambientais foram 
agrupadas com características semelhantes do ponto de 
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vista da resposta ambiental a partir da subdivisão dos 
domínios geológico-ambientais e por critérios-chaves 
descritos anteriormente.

DEF_TEC (DEFORMAÇÃO TECTÔNICA/DOBRAMEN-
TOS) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

CIS_FRAT (TECTÔNICA FRATURAMENTO/CISALHA-
MENTO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

TIPO_DEF (TIPO DE DEFORMAÇÃO) -  Relacionado 
à rocha ou ao grupo de rochas  que compõem a Unidade 
Geológico-Ambiental.  

COMP_REOL (COMPORTAMENTO REOLÓGICO) -  Re-
lacionado à rocha ou ao grupo de rochas  que compõem 
a Unidade Geológico-Ambiental.  

ASPECTO (ASPECTOS TEXTURAIS E ESTRUTURAIS) 
– Relacionado às rochas ígneas e/ou metamórficas que 
compõem a unidade geológico-ambiental.

INTEMP_F (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO FÍSICO) – 
Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas sãs que compõe 
a unidade geológico-ambiental.

INTEMP_Q (RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO QUÍMI-
CO) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas sãs que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

GR_COER (GRAU DE COERÊNCIA DA(S) ROCHA(S) 
FRESCA(S)) – Relacionado à rocha ou ao grupo de rochas 
que compõe a unidade geológico-ambiental.

TEXTURA (TEXTURA DO MANTO DE ALTERAÇÃO) 
– Relacionado ao padrão textural de alteração da rocha 
ou ao grupo de rochas que compõe a unidade geológico-
-ambiental.

PORO_PRI (POROSIDADE PRIMÁRIA) – Relacionado à 
porosidade primária da rocha ou do grupo de rochas que 
compõe a unidade geológico-ambiental.

LITO_HIDRO (TIPO DE AQUÍFERO) – Relacionado 
ao tipo de aquífero que compõe a unidade geológico-
-ambiental.

COD_REL (CÓDIGO DOS COMPARTIMENTOS DO 
RELEVO) – Siglas para a divisão dos macrocompartimentos 
de relevo.

RELEVO (MACROCOMPARTIMENTOS DO RELEVO) – 
Descrição dos macrocompartimentos de relevo.

DECLIVIDAD (DECLIVIDADE) – intervalo de declivi-
dades dos compartimentos de relevo.

AMPL_TOPO (AMPLITUDE) – amplitudes topográ-
ficas.

GEO_REL (CÓDIGO DA UNIDADE GEOLÓGICO-AM-
BIENTAL + CÓDIGO DO RELEVO) – Sigla da nova unidade 
geológico-ambiental, fruto da composição da unidade 
geológica com o relevo. Na escala 1:1.000.000, é o campo 
indexador, que liga a tabela aos polígonos do mapa e ao 
banco de dados (é formada pelo campo COD_UNIGEO + 
COD_REL).

OBS (CAMPO DE OBSERVAÇÕES) – Campo-texto onde 
são descritas todas as observações consideradas relevantes 
na análise da unidade geológico-ambiental.

Figura 7.5- Tela de cadastro das unidades geológico-ambientais 
para os mapas estaduais de geodiversidade (aplicativo GEODIV).

Figura 7.6- Tela de cadastro dos atributos da geologia (aplicativo 
GEODIV).

Figura 7.7- Tela de cadastro dos atributos do relevo 
(aplicativo GEODIV).
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Figura 7.8 - Fluxograma simplificado da base Geodiversidade (GEOBANK).

Figura 7.9 - Módulo Web Map de visualização dos arquivos vetoriais/base de dados (GEOBANK).
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INTRODUÇÃO

O Mapa Geodiversidade do Estado de Roraima foi 
elaborado com base na divisão do território em geossiste-
mas que, a partir do mapa geológico (CPRM, 2009), reúne 
características litológicas como: posicionamento tectônico, 
classe da rocha, grau de coesão, textura, composição, tipo 
e grau de deformação, expressividade do corpo e tipos 
de metamorfismo para definir as fronteiras dos domínios 
geológico-ambientais. Esses domínios são subdivididos 
em unidades geológico-ambientais, as quais procuram 
agrupar unidades litológicas que apresentem características 
semelhantes frente ao uso e à ocupação dos terrenos. As 
unidades geológico-ambientais são subdividas em padrões 
de relevo. Para o estado de Roraima foram definidos 16 
domínios, 24 unidades geológico-ambientais (Figura 8.1) 
e 16 compartimentos de relevos.

As unidades geológico-ambientais são descritas com 
base em suas adequabilidades/potencialidades naturais e 
limitações frente a obras de engenharia, atividades agrí-
colas, fontes poluidoras, recursos hídricos subterrâneos, 
recursos minerais e geoturismo.

No Mapa Geodiversidade do Estado de Roraima, cada 
unidade geológico-ambiental é representada por uma de-
terminada composição de cor. Buscou-se utilizar variações 
de tonalidade para representar unidades que pertençam 
a um mesmo domínio geológico-ambiental. Por exemplo, 
variações na tonalidade de amarelo representam unidades 
pertencentes ao Domínio dos Sedimentos Cenozoicos 
Inconsolidados ou Pouco Consolidados Depositados em 
Meio Aquoso (DC).

A identificação das unidades no mapa é realizada da 
seguinte maneira:

- cada unidade geológico-ambiental é representada 
por numeração sequencial. Ex.: Ambiente de Planícies 
Aluvionares Recentes (DCa) - (1);

- as formas de relevo são representadas por letras. Ex.: 
Planícies Fluviais ou Fluviolacustres (a).

O Quadro 8.1 apresenta os 16 domínios e as 24 
unidades geológico-ambientais que foram mapeados em 
Roraima e as suas respectivas áreas de ocorrência.

A seguir são descritas as adequabilidades e limitações 
dos domínios e das unidades geológico-ambientais frente 
ao uso e à ocupação dos terrenos.

Figura 8.1 - Mapa Geodiversidade do Estado de Roraima com as cores correspondentes às 24 unidades geológico-ambientais mapeadas.

Mapa de Geodiversidade do Estado de Roraima
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Domínio Código do 
Domínio

Código Unidade  
Geológico-Ambiental Área (Km²) Território  

Estadual (%)

Domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados 
ou pouco consolidados depositados em meio 
aquoso. 

DC

DCa - Ambiente de Planície 
Aluvionar Recente.

25.688,20 11,53%

DCfl - Ambiente
Fluviolacustre.

26.013,30 11,68%

Domínio dos sedimentos indiferenciados cenozoicos 
relacionados a retrabalha-mento de outras rochas, 
geralmente associados a superfícies de aplainamento.

DCSR
DCSR - Relacionado a sedimentos 
retrabalhados de outras rochas.

3.145,40 1,41%

Domínio dos sedimentos cenozoicos eólicos. DCE DCEf - Dunas fixas. 1.178,00 0,53%

Domínio das coberturas cenozóicas  
detrito-lateríticas.

DCDL DCDLi - Horizonte laterítico in situ. 42,70 0,02%

Domínio dos sedimentos cenozoicos e/ou mesozoicos 
pouco a moderadamente consolidados, associados  
a pequenas bacias continentais do tipo rift.

DCMR
DCMRa - Predomínio de 
sedimentos arenosos.

10.686,70 4,80%

Domínio do vulcanismo fissural do tipo platô. DVM
DVMb - Predomínio de rochas 
básicas intrusivas.

400,30 0,18%

Domínio dos complexos alcalinos intrusivos  
e extrusivos, diferenciados do Paleógeno,  
Mesozoico e Proterozoico.

DCA
DCAalc - Séries alcalinas saturadas  
e alcalinas subsaturadas.

54,10 0,02%

Domínio das coberturas sedimentares proterozoicas, 
não ou muito pouco dobradas e metamorfizadas, 
caracterizadas por um empilhamento de camadas 
horizontalizadas e sub-horizontalizadas de várias 
espessuras, de sedimentos clastoquímicos de várias 
composições e associados aos mais diferentes 
ambientes tectono-deposicionais.

DSP1

DSP1acgsa - Predomínio 
de sedimentos arenosos 
e conglomeráticos, com 
intercalações subordinadas de 
sedimentos síltico-argilosos.

3.503,30 1,57%

DSP1saa - Predomínio de 
sedimentos síltico-argilosos, com 
intercalações de arenitos.

437,10 0,20%

Domínio das sequências vulcânicas ou  
vulcanosse-dimentares proterozoicas,  
não ou pouco dobradas e metamorfizadas.

DSVP1
DSVP1vs - Sequência 
vulcanossedimentar

23.957,40 10,75%

Domínio das sequências vulcanossedimentares 
proterozoicas dobradas, metamor-fizadas de baixo 
a alto grau.

DSVP2

DSVP2in - Indiferenciado. 4.952,90 2,22%

DSVP2q - Predomínio de 
quartzitos.

2.813,90 1,26%

DSVP2avf - Metarenito, matachert, 
metavulcânicas ácidas a 
intermediárias, formações ferríferas 
e/ou manganesíferas

284,40 0,13%

Domínio dos corpos máfico-ultramáficos. (suítes 
koma-tiíticas, suítes toleíticas, complexos bandados).

DCMU
DCMUbu - Série básica e 
ultrabásica.

1.271,80 0,57%

Domínio dos corpos básicos sob a forma de soleiras 
e diques de idades variadas, não metamorfizados.

DCBSD
DSBSDds - Corpos básicos na 
forma de diques e sills.

1.136,70 0,51%

Domínio dos complexos granitoides não deformados. DCGR1

DCGR1ch - Associações 
charnockíticas.

3.799,30 1,71%

DCGR1pal - Séries graníticas 
peralcalinas.

3.785,90 1,70%

DCGR1alc - Séries graníticas 
alcalinas.

10.699,70 4,80%

DCGR1salc - Séries graníticas 
subalcalinas: calcialcalinas  
(baixo, médio e alto K) e toleíticas.

29.103,50 13,06%

Quadro 8.1 - Domínios e unidades geológico-ambientais no território roraimense.
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Domínio Código do 
Domínio

Código Unidade 
Geológico-Ambiental Área (Km²) Território 

Estadual (%)

Domínio dos complexos granitoides deformados. DCGR2
DCGR2salc - Séries graníticas 
subalcalinas: calcialcalinas (baixo, 
médio e alto K) e toleíticas.

23.856,40 10,71%

Domínio dos complexos granitoides 
intensamente deformados: ortognaisses.

DCGR3
DCGR3salc - Séries graníticas 
subalcalinas: calcialcalinas (baixo, 
médio e alto K) e toleíticas.

36.677,20 16,46%

Domínio dos complexos gnáissico-migmatíticos 
e granulíticos.

DCGMGL

DCGMGLdl - Predomínio de 
paragnaisses com elevada 
incidência de cobertura  
detrito-laterítica.

8.121,40 3,65%

DCGMGLgno- Predomínio de 
gnaisses ortoderivados. Podem 
conter porções migmatíticas.

1.159,10 0,52%

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
INCONSOLIDADOS OU POUCO 
CONSOLIDADOS DEPOSITADOS  
EM MEIO AQUOSO (DC)

Este domínio, situado na parte sul/sudoeste de 
Roraima, na região conhecida como “Pantanal Seten-
trional”, compreende os terrenos geologicamente mais 
novos, ainda em processo de construção, representados 
pelas cotas mais baixas do estado. Corresponde às áreas 
baixas, com cotas que não ultrapassam 100 metros, onde 
estão se acumulando sedimentos transportados pelos 
rios atuais, formando as várzeas e bacias de depósitos 
fluviolacustres de idade quaternária, caracterizados 
como áreas de inundação temporária ou permanente. 
É o maior domínio geológico-ambiental do estado de 
Roraima, com 51.701 km², correspondentes a 23,2% do 
território estadual.

Fazem parte deste domínio as seguintes unidades 
geológico-ambientais: Ambiente de Planícies Aluvionares 
Recentes (DCa) e Ambiente Fluviolacustre (DCfl) (Figura 8.2).

As formas de relevo associadas a este domínio são 
as Planícies Fluviais ou Fluviolacustres e os Tabuleiros 
(Figura 8.3).

Ambiente de Planícies Aluvionares Recentes 
(DCa)

Esta unidade geológico-ambiental abrange as áreas 
planas e rebaixadas existentes ao longo dos rios que são 
inundadas, periodicamente, em épocas de cheias. São ter-
renos constituídos de material inconsolidado, com pacotes 
de espessura variável, formados por sedimentos arenosos e 
argilosos e eventuais depósitos de cascalho, representados 
pelas unidades geológicas Depósitos Aluvionares e Depó-
sitos Arenosos de Áreas Alagadas.

Figura 8.2 - Localização das unidades geológico-ambientais do 
Domínio dos sedimentos cenozoicos inconsolidados ou pouco 

consolidados depositados em meio aquoso (DC).

A forma de relevo associada a esta unidade é deno-
minada de Planícies Fluviais ou Fluviolacustres (Figura 8.3). 
Compreende zonas de acumulação atual englobando pla-
nícies de inundação, baixadas inundáveis e abaciamentos. 
São superfícies sub-horizontais, constituídas por depósitos 
sedimentares que se encontram em permanente acumula-
ção pela atual ação fluvial. São terrenos com solos arenosos, 
mal drenados, propiciando a formação de lagoas e bancos 
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de areia desenhando as formas sinuosas dos tributários do 
rio Branco e demais rios da região (Figura 8.4). Apresentam 
gradientes extremamente suaves, de 0 a 3°, e amplitude 
de relevo nula a insignificante.

Os patamares mais elevados desta unidade, repre-
sentados pelos tabuleiros (antigos terraços fluviais), não 
individualizados no mapa em função da escala do traba-

Figura 8.3 - Formas de relevo do Domínio dos sedimentos 
cenozoicos inconsolidados ou pouco consolidados depositados  

em meio aquoso (DC).

Figura 8.4 - Rio Água Boa do Univini, com bancos de areia 
característicos de ambiente de planície aluvionar recente, 

no município de Caracaraí.

lho, são caracterizados por superfícies sub-horizontais, 
bem drenadas, eventualmente atingidas pelas águas 
fluviais, que apresentam gradientes extremamente suaves 
e convergentes em direção aos cursos d’água principais. 
Localmente, ressaltam-se rebordos abruptos no contato 
com a planície fluvial.

Ambiente Fluviolacustre (DCfl)

Corresponde a terrenos sustentados por rochas 
sedimentares estratificadas e semiconsolidadas, com 
camadas horizontalizadas, da Formação Içá, composta 
por arenitos amarelo-avermelhados de granulação fina a 
conglomeráticos, friáveis, com níveis de siltitos e argilitos 
subordinados.

Os depósitos fluviolacustres da Formação Içá ocorrem 
de forma expressiva na porção sul do estado, ao longo 
do rio Branco e seus tributários, e são mais antigos que 
os Depósitos Arenosos de Áreas Alagadas e os Depósitos 
Aluvionares.

As formas de relevo associadas a esta unidade são os 
Tabuleiros (Figura 8.5).

Características, Adequabilidades 
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Os terrenos do Domínio DC são caracterizados por um 
empilhamento de camadas horizontalizadas de materiais 
inconsolidados a semiconsolidados, com granulometrias 
variadas, que apresentam propriedades hidráulicas e geo-
mecânicas distintas.

A unidade DCa apresenta intercalações de camadas 
constituídas por areia, argila e cascalho, o que lhe confere 
características hidráulicas e geomecânicas variáveis na 

Figura 8.5 - Vista de tabuleiro da Formação Içá, 
no município de Caracaraí.
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vertical. Níveis de cascalhos são mais resistentes à execu-
ção de escavações, perfurações e sondagens, gerando um 
desgaste maior nos equipamentos.

Os terrenos deste domínio apresentam relevo plano 
ou quase plano, com declividades praticamente nulas, e 
possuem em geral uma boa capacidade de suporte para 
obras de pequeno a médio porte.

As áreas de ocorrência de solos argilosos possuem 
como características principais a grande compressibili-
dade, a baixa resistência, a pequena permeabilidade e a 
baixa consistência, o que atribui aos terrenos uma baixa 
capacidade de suporte para grandes obras de engenharia, 
deixando-os suscetíveis a adensamentos. Obras de enge-
nharia construídas nessas áreas estão sujeitas a recalques e 
mesmo rupturas em suas fundações. As escavações podem 
se desestabilizar facilmente.

Com solos mal drenados, com elevada suscetibilidade 
a alagamentos e lençóis freáticos muito próximos à super-
fície, esses terrenos possuem risco elevado de desestabili-
zação nas paredes de escavações de obras civis. É comum 
a presença de matéria orgânica no solo, que propicia a 
formação de ácidos corrosivos que, aliados à baixa pro-
fundidade do lençol freático, podem ocasionar corrosão 
de tubulações e de estruturas enterradas.

As áreas sujeitas a inundações periódicas precisam de 
zoneamento que contemple um conjunto de regras para 
a sua ocupação, com o objetivo de minimizar as perdas 
materiais e humanas resultantes de grandes cheias, como 
foi o caso da cheia recorde de 2011 do rio Branco, a maior 
dos últimos 35 anos, que deixou partes da capital Boa Vista 
e do município de Caracaraí completamente submersas 
(Figura 8.6).

Agricultura

Os sedimentos que integram o Domínio DC incidem 
em relevo plano ou quase plano, com declividades baixas 
que favorecem a mecanização agrícola na época mais 
seca, quando os riscos de inundação e alagamento são 
minimizados. A baixa suscetibilidade à erosão hídrica 
também é resultante das propriedades do relevo.

Os solos que ocorrem no Domínio DC são: Aluviais, 
Glei Pouco Húmico, Glei Húmico e Latossolo. Os três últimos 
tipos exibem baixa fertilidade natural, baixa capacidade de 
reter nutrientes nas áreas mais arenosas, mas com o uso de 
corretivos e fertilizantes oferecem boa potencialidade para 
culturas adaptadas ao encharcamento ou culturas de ciclo 
curto como é o caso da macaxeira e do feijão caupi, que 
está perfeitamente adaptado para a região. Os solos aluviais 
são pouco desenvolvidos, constituídos por depósitos de 
sedimentos fluviais recentes, periodicamente depositados 
durante as inundações nas margens de rios e lagoas. Suas 
características químicas e físicas são muito dependentes 
da textura e da mineralogia. Os solos aluviais arenosos são 
geralmente inférteis, enquanto aqueles de textura média a 
argilosa apresentam boa fertilidade natural.

Figura 8.6 - (a) Visão da rodovia BR-174 durante a cheia de 2011 
próximo à cidade de Caracaraí. A estrada ficou completamente 
intransitável, deixando isoladas as cidades de Caracaraí e Boa 
Vista. Fonte: CPRM - Alerta de cheia, imagens capturadas por 
Jean Flávio C. Oliveira; (b) Visão da cidade de Caracaraí durante a 
cheia de 2011. Fonte: CPRM - Alerta de cheia, imagem capturada  

por Jean Flávio C. Oliveira.

Recursos hídricos subterrâneos e fontes poluidoras

Domínio formado por aquíferos porosos rasos, os quais 
armazenam água subterrânea nos espaços entre os grãos 
que compõem os pacotes sedimentares. A capacidade de 
armazenar água é diretamente proporcional ao potencial do 
aquífero em fornecer água subterrânea. Aquíferos livres em 
terrenos constituídos predominantemente por sedimentos 
argilosos ou siltosos apresentam menor potencialidade 
que os arenosos.

A unidade DCa é composta por intercalações de sedi-
mentos de diferentes granulometrias, que variam da fração 
areia até silte. Os aquíferos desta unidade, que muitas vezes 
são descontínuos e com poucos metros de espessura, com 
vazões que variam de 1 a 10 m³/h, são importantes para 
a região por proporcionarem potencial para atendimento 
a pequenas demandas com baixo custo de explotação por 
meio de poços escavados e cacimbas.
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Apesar de essas águas serem muito vulneráveis à 
contaminação e por vezes apresentarem alto conteúdo de 
matéria orgânica e concentração de sólidos totais dissolvi-
dos, o que as tornam impróprias ao consumo humano, são 
bastante exploradas pelas populações ribeirinhas que fre-
quentemente não possuem outra fonte de abastecimento.

Principal fonte de abastecimento hídrico da cidade 
de Caracaraí, o aquífero Içá, um dos principais do estado, 
encontra-se na unidade DCfl. A água nele captada nor-
malmente é de boa qualidade, porém em alguns locais 
pode apresentar alteração no sabor e odor, adquirida por 
contaminantes naturais como matéria orgânica, ferro e 
manganês. De modo geral, os poços perfurados neste aquí-
fero possuem boas vazões, que podem chegar a 70m³/h.

Recursos minerais

Na unidade DCa ocorrem depósitos de areia e cas-
calho que são usados como agregados para a construção 

civil, além de argila para fabricação de cerâmica vermelha, 
principalmente tijolos. As maiores extrações desses bens 
minerais ocorrem às margens do rio Branco, na cidade de 
Boa Vista (Figuras 8.7 a 8.9). A unidade tem potencial para 
acumulação de ouro, diamante e cassiterita.

Na unidade DCfl é comum o desenvolvimento de cros-
tas lateríticas e nódulos ferruginosos sobre os sedimentos 
da Formação Içá. Os nódulos e crostas desmanteladas 
(piçarra) são amplamente utilizados como material de 
empréstimo no revestimento de estradas dos municípios 
do entorno destas ocorrências (Figura 8.10).

Aspectos ambientais e potencial turístico

O domínio é assinalado por ambientes dos arquipé-
lagos e rios de transição entre ecossistemas aquáticos e 
terrestres, tornando-se o habitat de vários animais como  
jacarés, tartarugas, tracajás, onças-pintadas etc. A presença 
de lagos, paranás e igarapés potencializa a beleza turística 

Figura 8.10 - Área utilizada como material de empréstimo 
(piçarreira) para a construção e recuperação de estradas nas 

proximidades do município de Caracaraí.

Figura 8.9 - Área de estocagem de areia e de cascalho para 
construção civil às margens do rio Branco, próximo à ponte dos 

Macuxis, na cidade de Boa Vista.

Figura 8.8 - Fabricação manual de tijolos às margens do rio 
Branco, próximo à ponte dos Macuxis, na cidade de Boa Vista.

Figura 8.7 - Extração de areia com dragas no leito do rio Branco 
próximo à ponte dos Macuxis, na cidade de Boa Vista.
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da região. Na época de verão formam-se belas praias e 
ilhas ao longo dos rios Branco e Cauamé, nas proximidades 
de Boa Vista, como o balneário do igarapé Água Boa. O 
domínio comporta importantes áreas protegidas federais, 
duas estações ecológicas e dois parques nacionais, como 
descritos a seguir:

- Estação Ecológica do Niquiá, localizada na região 
do baixo rio Branco, na bacia do rio Água Boa do Univini, 
com área de 286.600 hectares. Possui fauna e flora típicas 
da Amazônia Ocidental, com árvores altas de tronco fino 
e copas desenvolvidas, tendo como espécie característica o 
babaçu, além de outras espécies de palmeiras como inajá, 
bacaba, tucumã etc. (Figura 8.11). Fica no município de 
Caracaraí.

- Estação Ecológica de Caracaraí, nome indígena que 
significa “pequeno gavião”, ave comum na região. Criada 
em 1982, ocupa uma área de 80.560 hectares na bacia do 
rio Ajarani, município de Caracaraí. Representa região de 
áreas de tensão ecológica e contato de formações pioneiras 
com florestas (Figura 8.12).

- Parque Nacional do Viruá, situado à margem es-
querda do rio Branco, na bacia do rio Anauá, e vizinho 
das estações ecológicas de Caracaraí e Niquiá, é recor-
dista em espécies de animais silvestres que demarcam 

seu território na planície inundável cercada pela densa 
Floresta Amazônica e considerada como paraíso para a 
observação de aves. Foi criado em 1998 e é administrado 
pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio). O parque possui 
uma área de 227 mil hectares de florestas e campinara-
nas que, segundo especialistas, abriga uma das maiores 
biodiversidades registradas até hoje entre as mais de 300 
unidades de conservação do país (Fonte: Portal Amazônia 
com informações da Folha Web) (Figura 8.13). Também 
fica no município de Caracaraí.

Essa biodiversidade, aliada à facilidade de acesso, 
garante ao PARNA Viruá um enorme potencial turístico, 
tanto ecológico quanto científico, mas vale a pena ressaltar 
que a unidade não está aberta para visitação nem possui 
infraestrutura para estadia de visitantes.

- Parque Nacional Serra da Mocidade, localizado entre 
as bacias dos rios Jufari, Catrimâni e Água Boa do Univini, 
próximo à Terra Indígena Ianomâmi, criado em 29 de abril 
de 1998. Abrange dois domínios geológico-ambientais. A 
maior extensão do Parque está sobre este domínio (DC) 
e a menor no Domínio dos Complexos Granitoides Não 
Deformados (DCGR1), o qual será descrito adiante. A área 
total do parque abrange uma extensão de 372.700 hectares 
no município de Caracaraí (Figura 8.14).

Figura 8.11 - (a e b) Rio Água Boa do Univini; (c e d) Aspectos da Estação Ecológica do Niquiá. Região do baixo rio Branco, município de Caracaraí.
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Figura 8.12 - (a) Pequeno gavião, ave típica na região; (b) Vegetação característica da Estação Ecológica de Caracaraí, 
 no município homônimo.

Figura 8.13 - (a) Entrada do Parque Nacional do Viruá; (b) Áreas alagadas no interior do Parque; (c) Estrada de acesso às instalações 
do Parque; (d) Sede do Parque com dormitórios, escritório com acesso à internet, cozinha e sala de TV.

A vegetação é composta basicamente por Floresta 
Amazônica, com exemplares típicos, como a cuia ou coité 
(Crescentia cujete). O parque é um extenso habitat para 
animais de várias espécies, como onça-pintada, tartaruga-
de-rio e ariranha, além de aves migratórias provenientes 
do hemisfério Norte, como o gavião-real, gavião-preto, a 
choca-de-roraima, a garça-branca e o anacã entre outros.

Outro atrativo geoturístico deste domínio é o monu-
mento de pedra que marca a linha do Equador, às mar-
gens da rodovia BR-174, construído para sinalizar a linha 
imaginária do Equador (latitude 0º), que divide o globo 
terrestre nos hemisférios Norte e Sul. Está localizado entre 
as vilas Jundiá e Equador no município de Rorainópolis 
(Figura 8.15).
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Figura 8.14 -  Área do PARNA Serra da Mocidade às margens do rio Água Boa do Univini.

Figura 8.15 - Aspectos do marco zero da linha do Equador, município de Rorainópolis.

apenas uma unidade geológico-ambiental (Figura 8.16), 
denominada Sedimentos Retrabalhados de Outras Ro-
chas, que corresponde à unidade geológica Formação 
Areias Brancas. As formas de relevo associadas a esta 
unidade são as Superfícies Aplainadas Conservadas (a) 
e as Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas 
(b) (Figura 8.17).

Representa depósitos arenosos, pouco espessos, 
desenvolvidos diretamente sobre o substrato rochoso, 
com eventuais níveis de silte, argila e cascalho incon-
solidado.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS 
INDIFERENCIADOS CENOZOICOS 
RELACIONADOS A RETRABALHAMENTO 
DE OUTRAS ROCHAS, GERALMENTE 
ASSOCIADOS A SUPERFÍCIES DE 
APLAINAMENTO (DCSR)

Corresponde a depósitos ou campos de areia resi-
dual recente que sofreram pequeno transporte fluvial, 
originários da fase de retrabalhamento erosivo de ou-
tras rochas durante o Quaternário. Este domínio possui 
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Características, Adequabilidades  
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

A unidade sedimentar que compõe este domínio pos-
sui normalmente camadas horizontais, não deformadas, 
com boa homogeneidade geotécnica lateral, baixa resis-
tência ao corte e à penetração e que podem ser escavadas 
com facilidade. Por outro lado, as camadas horizontalizadas 
com baixo grau de coerência são muito instáveis em talu-
des de corte e aterro. Em geral, são pacotes sedimentares 
pouco espessos, com possibilidade de se encontrar rocha 
dura durante eventuais escavações.

A cobertura vegetal rala (savana) característica desta uni-
dade e o predomínio da textura arenosa nos solos são fatores 
que predispõem à ocorrência de sulcos e ravinas (Figura 8.18).

Agricultura

Os solos deste domínio são predominantemente 
arenosos e friáveis, de baixa fertilidade natural e sujeitos 
a inundação periódica, com textura média (Espodossolos, 
Neossolos Quartzarênico), ideais para o cultivo de melan-
cia desde que se evitem as áreas mais baixas e alagadas, 
as quais são favoráveis à plantação de arroz (Figura 8.19).

Nestes terrenos é comum a atividade de silvicultura, 
com o plantio de Acacia mangium, utilizada para extração 
de madeira e como forrageira.

Recursos hídricos subterrâneos e fontes poluidoras

O domínio possui baixo potencial hidrogeológico, com 
o aquífero podendo ser utilizado em localidades onde não 
existem alternativas de abastecimento. Apresenta baixa ca-
pacidade de retenção de água nas áreas mais arenosas, por 
serem bastante permeáveis; no entanto, é um importante 
local de recarga de aquíferos de unidades inferiores. Seus 
reservatórios hídricos subterrâneos são aquíferos livres, 
com lençol freático aflorante ou subaflorante.

O domínio apresenta baixa capacidade de reter, fixar 
e eliminar poluentes, tornando-o altamente vulnerável à 
contaminação dos aquíferos; portanto, cuidados especiais 
devem ser tomados com todas as fontes potencialmente 
poluidoras.

Recursos minerais

Por possuir extensas áreas de areais é um ambiente 
geológico favorável à prospecção de areia e cascalho para 
utilização na construção civil (Figura 8.20).

Aspectos ambientais e potencial turístico

O potencial geoturístico deste domínio é destacado 
por sua beleza singular nas superfícies aplainadas reco-

Figura 8.16 - Localização da única unidade geológico-ambiental 
do Domínio dos sedimentos inconsolidados cenozoicos 

relacionados a retrabalhamento de outras rochas geralmente 
associados a superfícies de aplainamento (DCSR).

Figura 8.17 - Formas de relevo do Domínio dos sedimentos 
inconsolidados cenozoicos relacionados a retrabalhamento 

de outras rochas geralmente associados a superfícies de 
aplainamento (DCSR).
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bertas por vegetação de savana e pela presença de belos 
lagos com águas cristalinas e fundo arenoso, como o 
lago Caracaranã, localizado no município de Normandia 
(Figuras 8.21 e 8.22). O lago, que forma praias de água 
límpida e transparente e areias brancas e finas e é cerca-
do por enormes cajueiros nativos, possui uma forma de 
círculo com cerca de 6 km de diâmetro e profundidade 
máxima de 5 metros.

O lago Caracaranã foi por muito tempo um dos prin-
cipais atrativos turísticos de Roraima, mas atualmente o 
acesso ao local é restrito, pois está localizado no interior 
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS (DCE)

O domínio é formado pela acumulação de sedimentos 
arenosos recentes da formação geológica denominada 
Campos de Dunas, resultantes da ação eólica que ocorreu 
no Quaternário, durante períodos de clima seco e presença 
de vegetação rasteira, o que favorecia a ação dos ventos. 

Os campos de dunas do estado de Roraima encontram-se 
recobertos por vegetação (dunas fixas); entretanto, exis-
tem lugares onde a vegetação foi removida, deixando os 
sedimentos expostos à ação dos ventos atuais, tornando-
-os vulneráveis à desestabilização e consequente remoção 
das dunas.

Apenas uma unidade geológico-ambiental foi carto-
grafada neste domínio: Dunas Fixas, tendo como padrão 
de relevo o Campo de Dunas (Figura 8.23).

Características, Adequabilidades  
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

O acúmulo de material arenoso, inconsolidado, com 
baixa resistência ao corte e à penetração, em áreas planas 
a onduladas, facilmente erodível e transportável, principal-
mente com a retirada da vegetação, torna o ecossistema 
frágil e impróprio para ocupação antrópica de qualquer 
tipo (Figura 8.24).

Figura 8.18 - Savana (vegetação característica desta unidade), 
no município de Normandia.

Figura 8.19 - Áreas de savana com solos arenosos 
(Neossolos Quartzarênicos), no município de Bonfim.

Figura 8.20 - Locais de extração de areia para a construção civil, 
município de Normandia.
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Figura 8.21 - Vista aérea do lago Caracaranã, município de 
Normandia (Fonte: Arquivo pessoal do geólogo Nelson Reis).

Figura 8.22 - Margens do lago Caracaranã, no município de 
Normandia.

Figura 8.24 - Solo arenoso onde a vegetação original foi 
removida. O aparecimento de erosão laminar já é evidenciado. 

Dunas da serra Grande, município de Boa Vista.

Agricultura

São terrenos que normalmente possuem uma fina 
camada de solo, apresentando-se inaptos para o uso 
agrícola devido sua dominante textura arenosa. Possuem 
baixa capacidade de reter umidade e nutrientes e, por-
tanto, baixa fertilidade natural (Espodossolos e Neossolos 
Quartzarênicos) (Figura 8.25).

Recursos hídricos subterrâneos  
e fontes poluidoras

Oferece alto potencial hidrogeológico, com aquífe-
ros superficiais de fácil explotação, e com águas de boa 
qualidade para o consumo humano. Com reservatórios do 
tipo livre, lençol freático aflorante ou subaflorante e baixa 
capacidade de reter, fixar e eliminar poluentes, a vulnera-
bilidade desses aquíferos é um fator preocupante e deve 
ser levada em consideração a cada construção de poços e 
explotação dos mesmos.

Figura 8.23 - Localização da única unidade geológico-ambiental 
no Domínio dos sedimentos cenozoicos eólicos (DCE).
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Configura-se como um importante local de arma-
zenamento e recarga dos aquíferos subjacentes, porém 
extremamente vulnerável à erosão e à contaminação.

Recursos minerais

Esta unidade é composta por depósitos de areias 
quartzosas bem selecionadas e arredondadas, com po-
tencial para emprego na indústria óptica, além de ser uma 
potencial fonte de areia para construção civil (Figura 8.26).

Aspectos ambientais e potencial turístico

A presença de dunas eólicas com cobertura vegetal 
típica configura um belo atrativo geoturístico. Exemplos: 
Dunas do Catrimâni, no parque nacional Serra da Mocida-
de; Campos de dunas da serra Grande, nas proximidades 
da cidade de Boa Vista.

DOMÍNIO DAS COBERTURAS CENOZOICAS 
DETRITO-LATERÍTICAS (DCDL)

O domínio possui camadas pouco a moderadamente 
fraturadas, com materiais rochosos de várias formas, com-
posição, mineralogia e espessura. A cobertura detrito- late-
rítica é muito heterogênea, decorrente da intensa lixiviação 
dos elementos mais solúveis das rochas (sódio, potássio, 
cálcio e magnésio), concentração dos mais resistentes (ferro 
e alumínio) e produção de minerais secundários do grupo 
das argilas. Existem níveis mais arenosos e outros mais 
argilosos e materiais com presença de blocos e matacões, 
o que confere um comportamento geotécnico muito con-
trastante. Em alguns lugares observa-se a presença de solos 
com horizontes argilosos e compactados, não erosivos, em 
contato com horizontes arenosos e camadas de cascalho 
areno-argiloso, o que provoca uma erosão diferencial entre 
os diferentes níveis dos solos.

A única unidade geológico-ambiental deste domínio 
é: Horizonte Laterítico In Situ - proveniente de processos 
de lateritização em rochas de composições diversas for-
mando crosta (Figura 8.27). Como padrão de relevo foram 

Figura 8.25 - A seta vermelha indica a fina camada de solo desta 
unidade geológico-ambiental (Dunas da serra Grande).

Figura 8.26 - Dunas da Serra Grande: depósitos arenosos com 
bom potencial para emprego na indústria óptica e na construção 

civil, no município de Boa Vista.
Figura 8.27 - Localização da única unidade geológico-ambiental 
do Domínio das coberturas cenozoicas detrito-lateríticas (DCDL).
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cartografadas as Superfícies Aplainadas Conservadas (a) 
e as Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas (b) 
(Figura 8.28).

Características, Adequabilidades  
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

As coberturas detrito-lateríticas podem apresentar 
características geomecânicas, espessura, grau de consoli-
dação e dureza variáveis. Podem ser bastante compactas, 
espessas e coesas, com alta resistência ao corte e à pene-
tração, como no caso das crostas lateríticas, ou de fácil à 
moderada desagregação, como o horizonte concrecionário 
e as linhas de pedras (Figura 8.29A).

São terrenos de baixa erodibilidade natural e boa es-
tabilidade em taludes de corte (Figura 8.29B). Ocorrência 
comum de crostas lateríticas como fator de proteção à 
instalação de processos erosivos. Por outro lado, as crostas 
lateríticas estão irregularmente distribuídas no terreno, o 
que dificulta operações de escavação.

Agricultura

Nestes terrenos os solos são muito ácidos, de baixa fer-
tilidade natural e normalmente mal drenados, identificados 
como: Latossolo (Figura 8.30A) e Plintossolo (Figura 8.30B). 

Apresentam frequentemente problemas de pedregosidade, 
tornando-os difíceis de serem mecanizáveis, porém nas 
áreas mais planas essa limitação é baixa e os solos são 
aptos para o uso agrícola condicionado à aplicação de 
corretivos e fertilizantes.

Recursos hídricos subterrâneos 
e fontes poluidoras

Os horizontes inferiores das coberturas lateríticas, 
de composição argilosa, geralmente apresentam boa ca-
pacidade de reter e depurar contaminantes, funcionando 
como filtro. O potencial hidrogeológico é baixo: aquíferos 
somente utilizados em locais onde não há alternativas de 
abastecimento. Produzem águas de baixa qualidade, geral-
mente enriquecidas em ferro e alumínio dissolvidos, o que 
confere alterações no sabor e riscos à saúde.

Recursos minerais

As concreções ferruginosas são amplamente utilizadas 
na construção civil e na pavimentação de estradas (piçar-
reiras), enquanto os horizontes argilosos (mosqueados) 
podem ser utilizados na confecção de tijolos. Representam 

Figura 8.28 - Formas de relevo do Domínio das coberturas 
cenozoicas detrito-lateríticas (DCDL).

Figura 8.29 - (a) Horizonte concrecionário com linhas de pedra; 
(b) Talude de corte com horizonte laterítico apresentando boa 

estabilidade. Ambos locais no município de Amajari.
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boa fonte de material de empréstimo, com potencial ainda 
para mineralizações de ouro, alumínio, manganês, níquel e 
nióbio associados aos processos de formação das crostas 
lateríticas (Figura 8.31).

Aspectos ambientais e potencial turístico

Esta unidade apresenta relevo em forma de platô, 
que se destaca na paisagem, mas não apresenta potencial 
turístico devido à pouca expressividade dos terrenos.

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
E/OU MESOZOICOS POUCO A 
MODERADAMENTE CONSOLIDADOS, 
ASSOCIADOS A PEQUENAS BACIAS 
CONTINENTAIS DO TIPO RIFT (DCMR)

As pequenas bacias do tipo rift deste domínio, pre-
enchidas pelos sedimentos da Formação Boa Vista e da 
Formação Serra do Tucano, estão localizadas na porção 
nordeste do estado de Roraima. O domínio é formado 
por substratos de camadas sedimentares horizontalizadas 
ou sub-horizontalizadas com intercalações irregulares de 

Figura 8.30 - (a) Extensão de terra com Latossolo pedregoso;  
(b) Plintossolo com blocos de laterita, município de Amajari.

Figura 8.31 - Elevações sustentadas por crostas lateríticas que se 
destacam na paisagem de relevo plano do município de Amajari.

silte, argila, areia e conglomerados com as mais diversas 
espessuras. A única unidade geológicoambiental deste 
domínio é: Predomínio de Sedimentos Arenosos (Figura 
8.32). Como padrão de relevo foram cartografadas as 
Superfícies Aplainadas Conservadas (a) e as Superfícies 
Aplainadas Retocadas ou Degradadas (b) (Figura 8.33).

Características, Adequabilidades e Limitações 
Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Empilhamento de camadas horizontais, não deforma-
das, com boa homogeneidade geotécnica e hidráulica lateral, 
de baixa resistência ao corte e à penetração. Em algumas áre-
as podem-se encontrar níveis alternados de areia e cascalho.

São sedimentos pouco consolidados, associados a 
bacias sedimentares de pequena profundidade. Em obras 
escavadas, o risco de encontrar rochas duras (basaltos ou 
rochas do embasamento das bacias) próximas à superfície 
é alto. São terrenos muito vulneráveis à instalação de sul-
cos, ravinas e voçorocas nas áreas pouco mais elevadas e 
cobertas por savanas (Figura 8.34).
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Agricultura

Terras mecanizáveis nas áreas planas, aptas para o 
uso agrícola condicionado à aplicação de corretivos e fer-
tilizantes. A fertilidade natural, porém, é baixa: solos com 
drenagem imperfeita e sujeitos a inundações periódicas 
nas áreas mais rebaixadas (Latossolos e Gleissolos que por 
vezes apresentam horizonte plíntico) e com baixa capaci-
dade de retenção de umidade e de nutrientes. A prática 
de queimadas nestas áreas é bastante comum e por vezes 
chega a cobrir grandes extensões, deixando o solo sem 
cobertura vegetal e ainda mais vulnerável (Figura 8.35).

Recursos hídricos subterrâneos e fontes poluidoras

Alta favorabilidade hidrogeológica: aquíferos pouco 
espessos, porém com grande expressão areal e com águas 
de boa qualidade que abastecem as cidades de Boa Vista 
e Bonfim (aquífero Boa Vista). As vazões específicas são 
variáveis, podendo alcançar valores em torno de 50 m³/h. 
São aquíferos porosos superficiais ou subaflorantes muito 
vulneráveis à contaminação.

Recursos minerais

Ambientes geológicos favoráveis à prospecção de 
areia e cascalho para uso na construção civil (Figura 8.36). 
Potencial para água potável de mesa e/ou mineral.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Domínio com bom potencial geoturístico devido à 
existência de igarapés e lagos de fundo arenoso, com águas 
cristalinas, em amplas áreas de superfície aplainadas co-
bertas por savanas, de grande beleza cênica (exs: lagoa do 
Tarumã e lagoa Grande no município de Normandia; lagos 
Azul e Chicola no município de Boa Vista), mas a existência 
de terras indígenas de grandes dimensões representa um 
fator limitante para o turismo, pois são áreas restritas que 
necessitam de autorização para visitas.

Figura 8.32 - Localização da única unidade geológico-ambiental 
mapeada no Domínio dos sedimentos cenozoicos e/ou mesozoicos 

pouco a moderadamente consolidados, associados a pequenas 
bacias continentais do tipo rift (DCMR).

Figura 8.33 - Formas de relevo do Domínio dos sedimentos 
cenozoicos e/ou mesozoicos pouco a moderadamente consolidados, 

associados a pequenas bacias continentais do tipo rift (DCMR).

Figura 8.34 - Área de savana em processo de instalação de 
voçoroca no município de Normandia.
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DOMÍNIO DO VULCANISMO FISSURAL  
DO TIPO PLATÔ (DVM)

Este domínio tem como substrato as rochas básicas da 
Formação Apoteri, que correspondem a terrenos extensos 
de pacotes vulcânicos com espessura relativamente cons-
tante, que indicam uma fase efusiva pré-rift na forma de 
fissuras que funcionavam como condutos para sucessivos 
derrames (diabásio e andesito basáltico) de idade mesozoi-
ca, e rochas da Formação Seringa, que representam exten-
sos derrames e diques de rochas básicas, com predomínio 
de quimismo básico alcalino de natureza sódica (diabásio) 
e idade proterozoica. A Formação Apoteri ocorre nas pro-
ximidades de Boa Vista (serra Nova Olinda) e a Formação 
Seringa no extremo sudeste do estado (Caroebe).

O domínio possui apenas uma unidade geológico- 
ambiental, denominada Predomínio de Rochas Básicas 
Intrusivas (Figura 8.37). As formas de relevo associadas a 
ela são: Superfícies Aplainadas Conservadas (a); Superfícies 
Aplainadas Retocadas ou Degradadas (b); Inselbergs e 
Outros Relevos Residuais (c); e Domínio de Morros e Serras 
Baixas (d) (Figura 8.38).

Características, Adequabilidades  
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Normalmente, os perfis de alteração são espessos, 
com alta capacidade de suporte e boa estabilidade em 
taludes de corte. É comum a ocorrência de pedregosidade 
e rochosidade nos terrenos com solos mais rasos. As exposi-
ções rochosas, com alta resistência ao corte e à penetração, 
que se alteram de forma heterogênea, deixando blocos e 

matacões em meio aos solos, ensejam a neces-
sidade de uso de explosivos e maquinário para a 
remoção. Recomenda-se a realização de estudos 
geotécnicos e de sondagens pouco espaçadas 
antes da execução de quaisquer obras civis.

A ocorrência de ravinas e voçorocas nos ter-
renos mais íngremes desprovidos de vegetação 
realça a vulnerabilidade dessas áreas.

Agricultura

Este domínio possui terrenos suportados 
por rochas vulcânicas ricas em minerais facilmen-
te alteráveis que contêm altos teores de cálcio, 
magnésio e potássio, transmitindo aos solos um 
bom potencial de nutrientes (terra roxa estru-
turada). A facilidade de alteração dos minerais 
constituintes das rochas básicas é responsável 
pela formação de grande quantidade de material 
fino (argila), o que também confere aos solos 
uma fertilidade natural média a alta, tornando-os 
aptos para o uso agrícola (Figura 8.39).

Figura 8.35 - (a) Gleissolo; (b) Latossolo, sem cobertura vegetal, após 
uma grande queimada. Ambos locais no município de Normandia.

Figura 8.36 - Local de explotação de areia da Formação Boa Vista no 
município de Normandia.
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Recursos hídricos subterrâneos  
e fontes poluidoras

Neste tipo de terreno a vulnerabilidade dos aquíferos 
à contaminação é baixa, pois as rochas possuem baixa 
permeabilidade e baixa taxa de infiltração, com predomi-
nância de solos argilosos espessos que funcionam como 
manto depurador dos aquíferos, que são do tipo fissural, de 
potencial muito irregular, vinculado à existência de sistemas 
de falhas e fraturas interligadas, e normalmente com águas 
de baixa qualidade. Localmente, as falhas e fraturas podem 
conduzir os contaminantes aos aquíferos mais profundos.

Recursos minerais

Ambiência geológica favorável a mineralizações de 
cobre, platina e ametista. As rochas deste domínio pos-
suem bom potencial de utilização como brita (ex: pedreira 
existente nos arredores de Boa Vista) e para rochagem (pó 
de rocha que serve como adubo químico para solos com 
poucos nutrientes) (Figura 8.40).

Aspectos ambientais e potencial turístico

O domínio não apresenta potencial turístico devido à 
pouca expressividade dos terrenos.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS 
INTRUSIVOS E EXTRUSIVOS, DIFERENCIADOS 
DO PALEÓGENO, MESOZOICO E 
PROTEROZOICO (DCA)

Os terrenos deste domínio são sustentados por com-
plexa associação de pequenos corpos alcalinos (sienitos 
e traquitos) da Suíte Intrusiva Apiaú e por outros corpos 
de composição mineralógica similar, a exemplo do Sienito 
Catrimâni e os lamprófiros da Serra do Cupim, de idade 
mesozoica.

Figura 8.37 - Localização da única unidade geológico-ambiental 
presente no Domínio do vulcanismo fissural do tipo platô (DVM).

Figura 8.38 - Formas de relevo do Domínio do Vulcanismo fissural 
do tipo platô (DVM).

Figura 8.39 - Solos provenientes de rochas vulcânicas, utilizados 
para plantio de hortaliças nas proximidades da serra Nova Olinda, 

no município de Boa Vista.



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADES/POTENCIALIDADES  
E LIMITAÇÕES FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

161

As áreas mais íngremes são desaconselháveis à ocu-
pação, pois necessitam de grandes intervenções para esta-
bilização dos taludes de corte, que são sujeitos à queda de 
blocos e ao deslizamento de terras. Nas áreas aplainadas é 
comum encontrar exposição rochosa com alta resistência 
ao corte e à penetração, aspecto limitante para a ocupação 
desses terrenos (Figura 8.42).

Agricultura

Normalmente, os solos são argilosos e apresentam 
boa capacidade de reter e fixar nutrientes e assimilar ma-
téria orgânica, além de armazenar água e potencializar a 
disponibilidade desta para as plantas, ou seja, têm boa 
fertilidade natural (Figura 8.43).

Localmente, os solos são rasos e pouco evoluídos 
(Neossolos Litólicos), fator que, associado à pedregosidade 
frequente na superfície, torna-os inadequados para o uso 
agrícola (Figura 8.44).

Recursos hídricos subterrâneos  
e fontes poluidoras

Aquífero fissural de potencial muito irregular, associa-
do a eventual ocorrência nas rochas de sistemas de falhas 
e fraturas interligadas, onde as águas subterrâneas podem 
se acumular de forma significativa. Porém, as águas deste 
tipo de aquífero normalmente possuem baixa qualidade.

Figura 8.40 - Pedreira de basalto Nova Olinda, nos arredores 
de Boa Vista. Testes preliminares realizados neste tipo de rocha 

indicaram favorabilidade para rochagem.

Apenas uma unidade geológico-ambiental compõe 
este domínio: Série Alcalina Saturada e Alcalina Subsatu-
rada (sienitos, quartzossienitos, traquitos, nefelina sienitos, 
sodalita sienitos etc.) (Figura 8.41). As formas de relevo 
associadas a ela são: Superfícies Aplainadas Retocadas ou 
Degradadas (a); Inselbergs e Outros Relevos Residuais (b); 
Domínio de Colinas Amplas e Suaves (c); Domínio de Morros 
e de Serras Baixas (d); Domínio Montanhoso (e).

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Nestes terrenos predominam litologias de alta re-
sistência à compressão e moderada a alta resistência 
ao intemperismo físico-químico, adequadas para o uso 
em fundação e como agregados para concreto e outras 
aplicações.

Figura 8.41 - Localização da única unidade geológico-ambiental 
mapeada no Domínio dos complexos alcalinos intrusivos e extrusivos, 

diferenciados do Paleógeno, Mesozoico e Proterozoico (DCA).
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Figura 8.42 - Exposições rochosas com alta resistência ao corte e à 
penetração, na região de Campos Novos, no município de Iracema.

Figura 8.43 - Solos argilosos na zona da mata, localidade de 
Campos Novos, município de Iracema.

Figura 8.44 - (a) Terreno sustentado por Neossolos Litólicos; (b) Área com exposição de matacões (pedregosidade),  
localidade de Campos Novos, município de Iracema.

Recursos minerais

As litologias deste domínio apresentam características 
físico-químicas e texturais favoráveis para serem usadas 
como rocha ornamental, brita e pedra de cantaria (sólidos 
geométricos, normalmente paralelepípedos, utilizados na 
construção de ruas, edifícios ou muros). Estes terrenos tam-
bém possuem ambiência geológica favorável para rochagem 
(pó de rocha que pode ser utilizado como fertilizante e cor-
retivo do solo) e mineralização primária de fosfatos e terras- 

raras. A rochagem é uma alternativa de redução de custos 
de produção da agricultura do estado de Roraima, que pode 
romper com a atual dependência de insumos provenientes 
de outros estados, sem comprometer a produtividade das 
lavouras. São citadas ocorrências de minerais de terras raras, 
nióbio, bário e fosfato no município de Iracema.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Não apresenta potencial turístico devido a pouca 
expressividade dos terrenos.
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DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS, NÃO OU MUITO 
POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS, 
CARACTERIZADAS POR UM EMPILHAMENTO 
DE CAMADAS HORIZONTALIZADAS E 
SUB-HORIZONTALIZADAS DE VÁRIAS 
ESPESSURAS, DE SEDIMENTOS 
CLASTOQUÍMICOS DE VÁRIAS COMPOSIÇÕES 
E ASSOCIADOS AOS MAIS DIFERENTES 
AMBIENTES TECTONODEPOSICIONAIS (DSP1)

Este domínio possui terrenos formados pelas unidades 
estratigráficas paleoproterozoicas da Formação Tepequém 
e do Supergrupo Roraima, que é subdividido, da base para 
o topo, na Formação Arai, Grupo Suapi, Formação Uailã 
e Formação Matauí, constituídos por quartzo-arenito, fo-
lhelho, arenito conglomerático, arenito arcoseano, siltito, 
argilito e conglomerado. Do entendimento paleoambiental, 
são reconhecidos no Supergrupo Roraima os ambientes de 
sedimentação fluvial entrelaçado, eólico e lacustre na base, 
sistemas flúvio-deltaicos a marinho raso na sua porção 
mediana e flúvio-deltaico no topo.

As unidades geológico-ambientais que representam 
este domínio são: Predomínio de Sedimentos Arenosos 
e Conglomeráticos, com Intercalações Subordinadas de 
Sedimentos Síltico-Argilosos (DSP1acgsa) e Predomínio de 
Sedimentos Síltico-Argilosos, com Intercalações de Arenitos 
(DSP1saa) (Figura 8.45). As formas de relevo associadas são: 
Vertentes Recobertas por Depósitos de Encosta (a); Baixos 

Figura 8.46 - Formas de relevo do Domínio das coberturas sedimentares proterozoicas, não ou muito pouco dobradas e metamorfizadas, 
caracterizadas por um empilhamento de camadas horizontalizadas e sub-horizontalizadas de várias espessuras, de sedimentos 

clastoquímicos de várias composições e associados aos mais diferentes ambientes tectonodeposicionais (DSP1).

Platôs (b); Planaltos (c); Chapadas e Platôs (d); Inselbergs e 
Outros Relevos Residuais (e); Domínio de Colinas Disseca-
das e de Morros Baixos (f); Domínio de Morros e de Serras 
Baixas (g); Domínio Montanhoso (h); Escarpas Serranas 
(i); Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos (j). As formas 
d, f, h, i ocorrem nas duas unidades geológico-ambientais 
mapeadas e as demais apenas na DSP1acgsa (Figura 8.46).

Figura 8.45 - Localização das unidades geológico-ambientais 
mapeadas no Domínio das coberturas sedimentares proterozoicas, 
não ou muito pouco dobradas e metamorfizadas, caracterizadas 

por um empilhamento de camadas horizontalizadas e sub- 
horizontalizadas de várias espessuras, de sedimentos clastoquímicos 
de várias composições e associados aos mais diferentes ambientes 

tectonodeposicionais (DSP1).
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Características, Adequabilidades  
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Terrenos com predomínio de sedimentos de mode-
rada a alta capacidade de suporte e resistência ao intem-
perismo físico-químico, mas o empilhamento sedimentar 
encontra grandes variações verticais nos litotipos, o que 
confere comportamento geotécnico heterogêneo com a 
profundidade, atribuindo um sistema de erosão diferencial 
(Figura 8.47).

As litologias, as declividades (áreas montanhosas) e 
os sistemas de drenagem são muito favoráveis à formação 
de sulcos, ravinas, voçorocas e movimento de massas (es-
corregamentos, desplacamentos, quedas de blocos). Os 
litotipos arenosos são muito friáveis e suscetíveis à erosão 
em taludes de cortes (Figura 8.48).

Figura 8.47 - Taludes de corte de estrada apresentando um sistema de erosão diferencial, município de Uiramutã.

Figura 8.48 - Largas e extensas voçorocas desenvolvidas em terrenos sustentados pelos arenitos friáveis do Supergrupo Roraima, 
município de Uiramutã.

A ocupação dos terrenos deste domínio deve ser 
precedida de um sério estudo detalhado do meio físico, 
onde todos esses dados devem ser considerados. Qualquer 
planejamento de obras deve contemplar estruturas de dis-
ciplinamento das águas das chuvas, de modo a minimizar 
a atuação dos fenômenos erosivos.

Agricultura

Terrenos com baixa fertilidade natural, com ocorrên-
cia comum de pedregosidade e rochosidade associadas a 
solos rasos (Neossolos Litólicos), normalmente ácidos e que 
necessitam de adição de calcário dolomítico e fertilizantes 
para o uso agrícola. Nas áreas mais planas, onde os solos 
são mais profundos, as terras são propícias à agricultura 
mecanizada condicionada à aplicação de corretivos e 
fertilizantes. Localmente, pode-se observar a presença de 
concreções lateríticas (Figura 8.49).
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Figura 8.49 - (a) Solos rasos (Neossolo Litólico) associados à pedregosidade; (b) Terrenos sustentados por Gleissolos, município de Uiramutã.

Recursos hídricos subterrâneos  
e fontes poluidoras

Terrenos muito importantes do ponto de vista hídrico e 
ambiental, pois representam regiões de nascentes que alimen-
tam a vazão de grandes rios, como Surumu, Maú e Cotingo. 
Este último apresenta bom potencial hidroelétrico (cachoeira 
Tamanduá). Apesar do bom potencial hídrico superficial, a 
região é bastante desfavorável à recarga de aquíferos, pois a 
maior parte das águas pluviais escorre pelos terrenos íngre-
mes enquanto a taxa de infiltração é pequena. Os aquíferos 
são limitados às zonas de fraturas e falhas interconectadas. 
Recomenda-se fortemente para esses terrenos medidas de 
preservação das áreas de cabeceiras de drenagem, as quais 
abrigam inúmeras nascentes vulneráveis à poluição.

Recursos minerais

As regiões da serra do Tepequém, no município 
de Amajari, e de Uiramutã possuem grande potencial 

para mineralização de ouro e diamante, bens minerais 
outrora explotados, principalmente por atividade ga-
rimpeira, nesses dois locais, que constituem duas Áreas 
de Relevante Interesse Mineral (ARIM) para Roraima 
(Figura 8.50).

Aspectos ambientais e potencial turístico

Este domínio apresenta alto potencial geoturístico, 
com diversas áreas de beleza cênica associadas principal-
mente à serra do Tepequém (refúgio ecológico de fácil 
acesso com cachoeiras, corredeiras, mirantes e patrimônio 
geomineiro) (Figura 8.51) e às regiões serranas do Mutum, 
Quinô, Suapi e Uiramutã, onde se situa o morro do Cruzeiro 
(Figura 8.52 e 8.53). Na região de Uiramutã, destacam-se 
as cachoeiras do Paiuá, Urucá, Sete Quedas, Andorinhas, 
da Moça, Orinduque e Buritizal, além do vale dos Cristais 
e belas elevações serranas como as serras Lilás e do Chico 
Magro (Caju), ambas situadas no contato entre este domí-
nio e o próximo a ser descrito.

Figura 8.50 - Depósitos de rejeito de cascalho mineralizado em diamante, serra do Tepequém.
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Figura 8.51 - Aspectos da serra do Tepequém, no município de Amajari: (a) Cachoeira do Paiva; (b) Final da trilha do avião caído.

Figura 8.52 - Regiões serranas do município de Uiramutã.

Figura 8.53- Trilha e vista panorâmica do morro do Cruzeiro, nas cercanias da cidade de Uiramutã.
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Outra alternativa de geoturismo para essa região são os 
atrativos geomineiros, representados por antigos garimpos 
de diamante, agora desativados, localizados nas áreas de Te-
pequém e Uiramutã (vila do Mutum e rio Maú) (Figura 8.54). 
Nesta última, um fator limitante para o turismo, assim como 
para a exploração de recursos minerais, é a existência da Terra 
Indígena Raposa-Serra do Sol, de acesso restrito.

Na serra do Tepequém já houve intensa exploração de 
diamantes. Mesmo desativada há mais de uma década, os 
impactos ambientais deixados pela atividade garimpeira 
ainda permanecem até hoje como pode ser observado na 
Figura 8.54A.

Nos tempos áureos da busca pelo diamante, a região 
fervilhava de garimpeiros. Essa atividade intensa alterou 
bastante a paisagem, pois a vegetação nativa foi removida 
e, consequentemente, o solo desprotegido ficou mais sus-
cetível à erosão (Figura 8.54). Os igarapés foram assoreados 
pelo rejeito da garimpagem. Para facilitar as atividades 
garimpeiras, os cursos de alguns igarapés foram alterados, 

Figura 8.54 - (a) Voçoroca induzida pela atividade garimpeira 
na serra do Tepequém; (b) Vila do Mutum, sede de garimpo 

desativado no município de Uiramutã (patrimônio geomineiro).

como é o caso do igarapé Cabo Sobral, que teve seu leito 
natural desviado por um canal artificial (“tilim”), com 300 
m de extensão, aberto em rocha dura com auxilio de di-
namite. A atividade garimpeira teve seu fim e a natureza, 
em busca de equilíbrio, lentamente remodela a paisagem.

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS VULCÂNICAS OU 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS, 
NÃO OU POUCO DOBRADAS E 
METAMORFIZADAS (DSVP1)

Este domínio é formado por rochas vulcânicas ácidas a 
intermediárias e um conjunto de termos piroclásticos do Gru-
po Iricoumé, pelas vulcânicas relacionadas ao Grupo Surumu, 
que correspondem a tipos intermediários a dominantemente 
ácidos (riolito e andesito), incluindo lavas e rochas piroclásticas 
(ignimbritos), com idades paleoproterozoicas, além das rochas 
sedimentares (arenito conglomerático, tufo cinerítico fino, 
conglomerado e quartzo arenito) da Formação Uaimapué 
do Supergrupo Roraima, que assentam sobre um importante 
pacote piroclástico que caracteriza o topo do Grupo Surumu.

Apenas uma unidade geológico-ambiental representa 
este domínio: Sequência Vulcanossedimentar (Figura 8.55). 
As formas de relevo associadas a ela são: Vertentes Reco-
bertas por Depósitos de Encosta (a); Chapadas e Platôs (b); 
Superfícies Aplainadas Conservadas (c); Superfícies Aplai-
nadas Retocadas ou Degradadas (d); Inselbergs e Outros 

Figura 8.55 - Localização da única unidade geológico-
ambiental mapeada no Domínio das sequências vulcânicas ou 
vulcanossedimentares proterozoicas, não ou pouco dobradas e 

metamorfizadas (DSVP1).
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Relevos Residuais (e); Domínio de Colinas Amplas e Suaves 
(f); Domínio de Colinas Dissecadas e de Morros Baixos (g); 
Domínio de Morros e de Serras Baixas (h); Domínio Mon-
tanhoso (i); Escarpas Serranas (j) (Figura 8.56).

Características, Adequabilidades  
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Terrenos com alta capacidade de suporte, alta resis-
tência à compressão e ao intemperismo físico-químico. 
Em poucas áreas os perfis de alteração são espessos, mas 
as exposições rochosas são frequentes e exibem campos 
de blocos e lajedos com alta resistência ao corte e à pene-
tração, ensejando a necessidade de uso de explosivos nas 
obras civis (Figura 8.57).

Figura 8.56 - Formas de relevo do Domínio das sequências 
vulcânicas ou vulcanossedimentares proterozoicas, não ou pouco 

dobradas e metamorfizadas (DSVP1).

Figura 8.57 - Extensas áreas de lajedos das rochas vulcânicas do 
Grupo Surumu apresentando desplacamentos, município de Amajari.

Nas áreas mais elevadas (formas de relevo h, i e j), os 
relevos são íngremes, sujeitos a movimentos de massas 
(quedas de blocos, desplacamentos e deslizamentos) com 
pouco ou nenhum manto de intemperismo, o que dificul-
ta obras de engenharia a serem realizadas nesses locais 
(Figura 8.58).

Outro fator limitante à implantação de obras é a 
alta densidade de canais de drenagem com escoamento 
superficial muito intenso, sujeito a formar enxurradas com 
grande potencial erosivo ao desenvolvimento de ravinas e 
voçorocas (Figura 8.59).

Agricultura

Nas áreas de encosta e relevos acidentados, os solos 
possuem baixa fertilidade natural (Neossolos Litólicos, La-
tossolos e Argissolos). Áreas com solos de boa qualidade 
são restritas, pois as rochas, quando alteradas, liberam 
poucos nutrientes. É um relevo em processo de dissecação, 
com solo pouco espesso e de distribuição irregular. Porém, 
nas áreas mais planas e de solo mais profundo (formas de 
relevo b, c e d), as terras podem ser mecanizadas e torna-
rem-se aptas para o uso agrícola condicionado à aplicação 
de corretivos e fertilizantes (Figura 8.60).
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Figura 8.58 - Relevos íngremes sujeitos a quedas de blocos (a) e deslizamentos (b). Ambos no município de Pacaraima.

Figura 8.59 - Exemplo de erosão hídrica provocada por enxurradas: (a) Voçoroca em desenvolvimento sobre solos argilo-arenosos derivados da 
alteração de rocha vulcânica piroclástica; (b) Voçoroca desenvolvida sobre solo pouco evoluído, próximo à cidade de Pacaraima.

Figura 8.60 - Áreas planas, desenvolvidas sobre solos derivados de rochas vulcânicas do Grupo Surumu, aptas para o uso agrícola 
condicionado à aplicação de corretivos e fertilizantes, no município de Amajari.
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Recursos hídricos subterrâneos 
e fontes poluidoras

A Usina Hidrelétrica do Alto Jatapu, localizada neste 
domínio, representa importante potencial energético para Ro-
raima, pois fornece energia às vilas e cidades do sul do estado.

Os terrenos apresentam um empilhamento irregular 
de camadas, com permeabilidade e porosidade variadas. 
O arcabouço morfolitoestrutural é favorável à existência de 
importantes armadilhas hidrogeológicas, apesar do solo, 
relevo e rochas revelarem-se desfavoráveis à recarga dos 
aquíferos, já que a taxa de escoamento superficial (run-off) 
das águas pluviais é bem maior do que a taxa de infiltração.

Recursos minerais

São citadas ocorrências de estanho no município de 
Caroebe e diamante e ouro nos municípios de Uiramutã 
e Amajari.

Aspectos ambientais e potencial turístico

É um domínio com alto potencial geoturístico em 
função da existência de inúmeras áreas de beleza paisagís-
tica dada pelo contraste das amplas superfícies aplainadas 
com os inselbergs (pontões de rocha que se destacam no 
relevo) e pela presença de corredeiras, cachoeiras, serras e 
registros arqueológicos. Na região de Pacaraima, destacam-
-se as cachoeiras do Macaco e do Miang, as corredeiras e 
os petroglifos do igarapé Samã e o mirante do marco de 
fronteira BV-07. Já no município de Uiramutã vale destacar 
as cachoeiras do Quinozinho e do Caranguejo, os petro-
glifos do rio Cailan, as corredeiras e o vale em “U” do rio 
Cotingo e a serra Lilás (Figura 8.61).

O Parque Nacional do Monte Roraima, no município 
de Uiramutã, é um atrativo geoturístico que ocupa uma 
área de 116.000 hectares no extremo norte do estado, 
na fronteira com a Guiana e a Venezuela. Constitui região 
de grande beleza cênica, com paisagens recortadas por 
rios de águas cristalinas, corredeiras e cachoeiras, onde se 
encontra o monte Roraima, com seu topo em forma de 
mesa (denominado tepuy na região) com altitude de quase 
3.000 metros (Figura 8.62).

Um fator limitante ao desenvolvimento do turismo, 
assim como de outras atividades econômicas na região, é 
a grande dimensão das terras indígenas existentes neste 
domínio.

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS 
DOBRADAS, METAMORFIZADAS  
DE BAIXO A ALTO GRAU (DSVP2)

Este domínio, totalmente inserido em áreas de flo-
resta tropical da Terra Indígena Ianomâmi, é composto 
por uma associação de rochas metassedimentares e 

Figura 8.61 - (a) Visão panorâmica da serra Lilás; (b) Vale em 
“U” do rio Cotingo. Ambos locais no município de Uiramutã.

Figura 8.62 - Visão panorâmica do monte Roraima, no extremo 
norte do estado.
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Figura 8.63 - Localização das unidades geológico-ambientais 
mapeadas no Domínio das sequências vulcanossedimentares 

proterozoicas dobradas, metamorfizadas de baixo  
a alto grau (DSVP2).

metavulcânicas de baixo a alto grau metamórfico do 
Grupo Parima (xisto, metabasalto komatiítico, quartzito 
ferruginoso, metachert e paragnaisse), com idade pale-
oproterozoica (1,97 a 1,94 bilhão de anos).

As três unidades geológico-ambientais que o repre-
sentam são assim denominadas: Indiferenciado (DSVP2in); 
Predomínio de Quartzitos (DSVP2q); Metarenitos, Meta-
cherts, Metavulcânicas Ácidas a Intermediárias, Formações 
Ferríferas e/ou Manganesíferas (DSVP2avf) (Figura 8.63). 
As formas de relevo associadas são: Vertentes Recobertas 
por Depósitos de Encosta (presente nas unidades DSVP2in 
e DSVP2q); Domínio de Colinas Dissecadas e de Morros 
Baixos (presente nas três unidades); Domínio de Morros e 
de Serras Baixas (DSVP2in e DSVP2q); Domínio Montanhoso 
(presente nas três unidades);  Chapadas e Platôs (somente 
na unidade DSVP2q) (Figura 8.64).

Características, Adequabilidades  
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Os solos residuais são bem desenvolvidos, pouco per-
meáveis, plásticos, com boa capacidade de compactação, 
com baixa erodibilidade natural e boa estabilidade em ta-
ludes de corte, mas a profundidade do substrato rochoso 
pode ser bastante irregular, exibindo blocos e matacões de 
rocha fresca que se desestabilizam em taludes de corte. 

Figura 8.64 - Formas de relevo do Domínio das sequências 
vulcanossedimentares proterozoicas dobradas, metamorfizadas  

de baixo a alto grau (DSVP2).

Ocorrências de metassedimentos sob a forma de camadas 
dobradas (DSVP2q), com pronunciada xistosidade, que 
soltam placas e desestabilizam com facilidade em taludes 
de corte (Figura 8.65). Localmente, ocorrências de rochas 

Figura 8.65 - Metassedimento (quartzito) dobrado do Grupo 
Parima. Região do rio Uatatás, oeste de Roraima. (Fonte: acervo 

pessoal do geólogo Nélson Reis).
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maciças de alta resistência ao corte e à penetração. Áreas 
de acesso extremamente difícil, limitando transportes de 
material a ser utilizado na construção civil.

Agricultura

Solos normalmente com média a alta fertilidade na-
tural, aptos ao uso agrícola (DSVP2in). Terras propícias à 
agricultura mecanizada nas áreas mais planas dos terrenos 
ondulados, aptas para o uso agrícola condicionado à apli-
cação de corretivos e fertilizantes, mas a qualidade agrícola 
dos solos residuais pode variar bastante de local para local, 
principalmente em áreas de relevo acidentado (DSVP2q). 
Na unidade geológico-ambiental DSVP2avf os solos nor-
malmente são ácidos, com baixa fertilidade natural.

Recursos hídricos subterrâneos e fontes poluidoras

Arcabouço morfolitoestrutural favorável à existência de 
armadilhas e barreiras hidrogeológicas relacionadas a falhas 
e fraturas, que podem constituir bons aquíferos fissurais. Nos 
locais onde as rochas afloram, geralmente são fraturadas e, 
portanto, percolativas, características que facilitam a condu-
ção dos contaminantes até os aquíferos fissurais.

Recursos minerais

Na unidade geológico-ambiental DSVP2in a ambiência 
geológica é favorável à mineralização de ouro, cromo, cobre 
e platina, sendo citadas inúmeras ocorrências de ouro nos 
municípios de Mucajaí e Iracema. Nas outras duas unidades 
geológico-ambientais, a ambiência é altamente favorável à 
mineralização de ouro, com registros de ocorrências desse 
bem mineral nos municípios de Alto Alegre e Iracema. Deve-
-se destacar que se trata de uma região com alto potencial 
metalogenético, a qual faz parte de uma Área de Relevante 
Interesse Mineral (ARIM) para o estado de Roraima.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Os ambientes serranos são favoráveis a que o lençol 
freático aflore em vários locais, formando corredeiras, 
cachoeiras e piscinas naturais. Como este domínio está 
totalmente inserido na Terra Indígena Ianomâmi e o acesso 
a todas as suas áreas é extremamente difícil, o desenvolvi-
mento de qualquer atividade econômica em seu interior, 
incluindo turismo, torna-se praticamente inviável.

DOMÍNIO DOS CORPOS MÁFICO-
ULTRAMÁFICOS (SUÍTES KOMATIÍTICAS, 
SUÍTES TOLEÍTICAS, COMPLEXOS 
BANDADOS) (DCMU)

Este domínio compreende inúmeros corpos ígneos 
máfico-ultramáficos de diferentes formas e dimensões, com 
progresso evolutivo contido no paleo e mesoproterozoico, 

Figura 8.66 - Localização da única unidade geológico-ambiental 
presente no Domínio dos corpos máfico-ultramáficos (suítes 
komatiíticas, suítes toleíticas, complexos bandados) (DCMU).

como: Anortosito Repartimento (anortosito, gabro); Gabro 
Caracaraí (gabro); Gabro Igarapé Tomás (hornblenda-gabro, 
hornblendito); Suítes máfico-ultramáficas Serra da Estru-
tura (gabronorito, hornblenda-gabro, olivina-gabronorito, 
metagabro) e Uraricaá (gabro, hornblendito), aflorantes 
principalmente nas regiões central e noroeste de Roraima.

Apenas uma unidade geológico-ambiental repre-
senta esse domínio: Série Básica-Ultrabásica (gabro, 
anortosito etc.), DCMUbu (Figura 8.66). As formas de 
relevo associadas a esta unidade são: Vertentes Recober-
tas por Depósitos de Encosta (a); Superfícies Aplainadas 
Conservadas (b); Superfícies Aplainadas Retocadas ou 
Degradadas (c); Inselbergs e Outros Relevos Residuais 
(d); Domínio de Colinas Amplas e Suaves (e); Domínio de 
Colinas Dissecadas e de Morros Baixos (f); Domínio de 
Morros e de Serras Baixas (g); Domínio Montanhoso (h).

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Rochas de textura granular com elevada resistência à 
compressão e boa homogeneidade textural e mineral. A 
alta resistência ao corte e à penetração dessas rochas es-
tabelece o uso de explosivos para realização de obras civis. 
Perfis de alteração geralmente espessos, com solos residuais 
bem evoluídos de permeabilidade moderada, erosividade 
natural baixa e estáveis em talude de corte, podendo ser 
utilizados como material de empréstimo em obras civis.
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Figura 8.67 - Solos rasos (Plintossolos Pétricos) associados à 
rochosidade, no município de Caracaraí.

Nas áreas onde os solos estão no início do processo de 
alteração intempérica (solos pouco evoluídos) são gerados 
argilominerais expansivos (montmorillonitas) que resultam 
em solos bastante erosivos (Neossolos Litólicos) e instáveis 
em talude de corte. Localmente, a ocorrência de pedrego-
sidade e rochosidade está associada aos solos rasos e às 
concreções lateríticas (Plintossolos Pétricos) (Figura 8.67).

DOMÍNIO DOS CORPOS BÁSICOS SOB A 
FORMA DE SOLEIRAS E DIQUES DE IDADES 
VARIADAS, NÃO METAMORFIZADOS (DCBSD)

Este domínio é composto por corpos máficos, com 
magmatismo básico de natureza toleítica, representados 
principalmente por extensos sills e diques de idade pa-
leoproterozoica que cortam principalmente a cobertura 
sedimentar do Supergrupo Roraima nos extremos nor-
deste e noroeste do estado.  Existem quatro níveis de 
soleiras básicas denominadas de: Sill Cotingo, Sill Pedra 
Preta, Básicas Cipó e Sill Monte Roraima, além do dique 
Avanavero.

A única unidade que representa este domínio é deno-
minada: Corpos Básicos na Forma de Diques e Sills (Figura 
8.69). As formas de relevo associadas a ela são: Vertentes 
Recobertas por Depósitos de Encosta (a); Baixos Platôs (b); 
Planaltos (c); Chapadas e Platôs (d); Domínio de Colinas 
Dissecadas e de Morros Baixos (e); Domínio de Morros e 
de Serras Baixas (f); Domínio Montanhoso (g); Escarpas 
Serranas (h).

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Moderada a alta capacidade de suporte e boa esta-
bilidade em taludes de corte onde o solo e os perfis de 
alteração são espessos, mas o difícil acesso aos terrenos 
deste domínio e a pouca expressividade são fatores limi-
tantes ao uso e ocupação antrópicos.

A ocorrência de ravinas e voçorocas nos terrenos 
mais íngremes desprovidos de vegetação aponta a alta 
vulnerabilidade dessas áreas (Figura 8.70). Recomenda-se 
a preservação da vegetação nativa das áreas íngremes.

Figura 8.68 - Afloramento de rochas do corpo geológico 
conhecido como Gabro Caracaraí. Testes preliminares realizados 
em campo indicaram favorabilidade deste gabro para rochagem.

Agricultura

Solos argilosos (Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico) 
normalmente com média a alta fertilidade natural, aptos 
para o uso agrícola, que apresentam boa capacidade de 
reter e fixar nutrientes e assimilar matéria orgânica, além de 
armazenar água e potencializar a disponibilidade desta para 
as plantas. Sugere-se a preservação das áreas mais declivosas.

Recursos hídricos subterrâneos e fontes poluidoras

Rochas com porosidade primária muito baixa, desfa-
vorável ao armazenamento de águas subterrâneas. Nesses 
terrenos a vulnerabilidade à contaminação é baixa, pois as 
rochas são coesas, de baixa permeabilidade e baixa taxa 
de infiltração. Os solos argilosos espessos funcionam como 
manto depurador, protegendo os aquíferos.

Recursos minerais

Ambiência geológica favorável a mineralização de 
ouro, cromo, níquel, cobre, cobalto, chumbo, platinoides e 
ametista, sendo citadas ocorrências de ouro no município 
de Mucajaí. Potencial para rochagem e para utilização como 
brita e rocha ornamental (Figura 8.68).

Aspectos ambientais e potencial turístico

Terreno fragmentado em dezenas de pequenos corpos 
de difícil acesso e, portanto, sem nenhum potencial turístico.
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Figura 8.70 - Solos argilosos com argila de alta atividade e relevo 
com alta densidade de drenagens favorecem o estabelecimento de 

processos erosivos desencadeados principalmente pela concentração 
das águas das chuvas, induzindo à formação de ravinas e voçorocas, 

como estas observadas nas proximidades da cidade de Uiramutã.
Figura 8.71 - Explotação de pedra de cantaria do Sill Pedra Preta 

para calçamento de ruas da cidade de Uiramutã.

Figura 8.69 - Localização da única unidade geológico-ambiental 
mapeada no Domínio dos corpos básicos sob a forma de soleiras  

e diques de idades variadas, não metamorfizados (DCBSD).

Agricultura

Solos com média a alta fertilidade natural devido à 
presença de rochas básicas, indicando boa aptidão para 
o uso agrícola; no entanto, em áreas mais íngremes, 
onde os terrenos apresentam solos mais rasos, existe 
uma exposição de pedregosidade e rochosidade que são 
desfavoráveis para agricultura.

Recursos hídricos subterrâneos e fontes poluidoras

A alta concentração de diques indica predomínio de 
tectônica distensiva, o que é um aspecto positivo para 
o acúmulo de águas subterrâneas, podendo aumentar 
o potencial do aquífero fissural que é, por outro lado, 
muito irregular e que normalmente armazena água de 
baixa qualidade. As rochas deste domínio apresentam 
permeabilidade e taxa de infiltração baixa e solos argi-
losos espessos que funcionam como manto depurador, 
tornando o aquífero pouco vulnerável a contaminantes.

Recursos minerais

Ambiência geológica favorável à mineralização de 
cobre, ouro, platina e ametista. As rochas deste domínio 
possuem bom potencial de utilização como brita e pedras 
de cantaria, a exemplo daquelas utilizadas no calçamento 
de ruas da cidade de Uiramutã (Figura 8.71).
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Aspectos ambientais e potencial turístico

Devido a pouca expressividade dos terrenos o 
potencial turístico é baixo, porém alguns diques ao 
cruzar cursos d’água de grande porte, pela sua maior 
resistência à erosão, constituem belas corredeiras, como 
a observada no rio Uailan na periferia da cidade de Ui-
ramutã, e a existente no rio Urariquera (corredeira do 
Tabaio) próximo a Maloca do Pium. Ressalta-se que o 
domínio está quase todo inserido em terras indígenas 
de difícil acesso.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
NÃO DEFORMADOS (DCGR1)

Este domínio geológico-ambiental é o segundo 
maior do estado de Roraima, com superfície de 47.388 
km² (21,3% do território estadual). Corresponde a terre-
nos assentados sobre corpos ígneos intrusivos de idades 
meso e paleoproterozoicas, não ou pouco deformados, 
compostos por rochas graníticas de diferentes com-
posições químicas e mineralógicas. Fazem parte desse 
complexo domínio as seguintes unidades geológicas: 
Charnoquito Tamandaré; Charnoquitoides Indiscrimina-
dos; Enderbito Santa Maria; Granito Amajari; Granito 
Curuxuim; Granito Mixiguana; Granito Morro do Bezerro; 
Suíte Aricamã; Suíte Igarapé Azul; e as Suítes Intrusivas 
Água Branca, Auaris, Ericó, Mapuera, Mucajaí, Pedra 
Pintada, Saracura, Serra da Prata, Surucucus, Tocobirém 
e Martins Pereira.

As unidades geológico-ambientais que o represen-
tam são: Associações Charnockíticas (DCGR1ch); Séries 
Graníticas Peralcalinas (DCGR1pal); Séries Graníticas 
Alcalinas (DCGR1alc) e Séries Graníticas Subalcalinas: 
Calcioalcalinas (baixo, médio e alto K) e Toleíticas 
(DCGR1salc), sendo que esta última é a segunda maior 
unidade geológico-ambiental do mapa de geodiversi-
dade, com 29.103 km² (13% do território de Roraima) 
(Figura 8.72).

As formas de relevo associadas a este domínio 
são: Vertentes Recobertas por Depósitos de Encosta 
(presente nas quatro unidades); Chapadas e Platôs 
(somente na unidade DCGR1ch); Superfícies Aplainadas 
Conservadas (presente nas quatro unidades); Superfícies 
Aplainadas Retocadas ou Degradadas (presente nas 
quatro unidades); Inselbergs e Outros Relevos Residuais 
(presente nas quatro unidades); Domínio de Colinas 
Dissecadas e de Morros Baixos (presente nas quatro 
unidades); Domínio de Morros e Serras Baixas (presente 
nas quatro unidades); Domínio Montanhoso (presente 
nas quatro unidades); Degraus Estruturais e Rebordos 
Erosivos (presente somente nas unidades DCGR1ch e 
DCGR1salc); Escarpas Serranas (presente somente nas 
unidades DCGR1ch e DCGR1salc); e Domínio de Colinas 
Amplas e Suaves (DCGR1pal, DCGR1alc e DCGR1salc) 
(Figura 8.73).

Características, Adequabilidades  
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Rochas com alto grau de coesão e alta resistência 
ao intemperismo físico-químico, adequadas para uso em 
fundação e agregados para concreto e outras aplicações. 
Possuem normalmente também uma alta capacidade de 
suporte e boa estabilidade em talude de corte.

Nos solos residuais pouco evoluídos ocorre facil-
mente desestabilização em taludes de corte (Figura 8.74). 
Localmente, observa-se a ocorrência de rochosidade e 
pedregosidade associadas a solos rasos (Neossolo Litólico). 
São solos com alto potencial de erosão induzida e baixo 
potencial de erosão natural. Nos relevos mais íngremes, 
como nas regiões das serras da Memória, do Norte e do 
Anauá, associados a solos rasos, existe alto potencial para 
rolamentos de blocos e movimentos de massa, além da 
formação de ravinas e voçorocas.

Possibilidade da existência de argilas expansivas, que 
se constituem em grave problema geotécnico, com poten-
cial de formar voçorocas tão grandes quanto as existentes 
em solos arenosos. Assim, a camada mais superficial do 
solo deve ser sempre preservada, pois dificulta que a área 
sofra erosão causada pela exposição de material rico em 
argila expansiva (Figura 8.75).

Figura 8.72 - Localização das unidades geológico-ambientais 
presentes no Domínio dos complexos granitoides  

não deformados (DCGR1).
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Figura 8.73 - Formas de relevo do Domínio dos complexos 
granitoides não deformados (DCGR1).

Figura 8.74 - Taludes de corte em solos provenientes da alteração 
de granitos da Suíte Intrusiva Mucajaí, com blocos residuais 

altamente instáveis, sujeitos a desplacamentos e quedas,  
no município de Mucajaí.

Neste domínio o manto de intemperismo apresenta 
espessura muito variável, com presença de lajedos, blocos 
e matacões, o que prejudica a instalação de obras escava-
das, fazendo com que seja necessário o uso de explosivos 
para remoção (Figura 8.76).

Agricultura

De modo geral, os terrenos possuem baixa fertilidade 
natural e os solos são sujeitos à compactação onde a tex-
tura é mais argilosa (Argissolo) e a alagamento periódico 
nas áreas mais baixas (zonas interserranas).

Na maior parte do domínio o relevo não favorece 
mecanização para áreas de cultivo, apenas nas áreas mais 
planas dos terrenos ondulados, que apresentam aptidão 
agrícola condicionada ao uso de corretivos e fertilizantes. 
Nessas áreas, os solos são argilosos com boa textura e 
alta capacidade de reter nutrientes.

Recursos hídricos subterrâneos  
e fontes poluidoras

Terrenos com baixa vulnerabilidade à contaminação 
das águas subterrâneas, com rochas coesas de baixa 
permeabilidade e baixa taxa de infiltração. Os solos 
argilosos espessos funcionam como manto depurador, 
protegendo os aquíferos, que são do tipo fissural, de 
potencial irregular, vinculados à existência de falhas e 
fraturas interconectadas, e com águas normalmente de 
baixa qualidade, enriquecidas em sais dissolvidos.



GEODIVERSIDADE: ADEQUABILIDADES/POTENCIALIDADES  
E LIMITAÇÕES FRENTE AO USO E À OCUPAÇÃO

177

Figura 8.75 - Solos provenientes da alteração das rochas da Suíte Intrusiva Saracura, que sofrem erosão causada por enxurradas, 
no município de Uiramutã.

Figura 8.76 - Lajedos de granitos da Suíte Intrusiva Moderna, na rodovia Perimetral Norte, município de São Luiz do Anauá.

Quando rochas muito fraturadas afloram ou quando 
o solo residual é raso, o risco de contaminação das águas 
subterrâneas é alto, pois os contaminantes podem percolar 
pelas fendas abertas e atingir facilmente o aquífero fissural.

Recursos minerais

Bom potencial para brita, com existência de pedreiras 
ativas nos municípios de Mucajaí e Rorainópolis (Figura 
8.77). Ocorrências de corpos graníticos pouco fraturados, 
com belos padrões texturais, com grande potencial para 
serem utilizados como rocha ornamental (CPRM, 2009), 
destacando-se que já há uma mina desse bem mineral em 
atividade no município de Mucajaí (Figura 8.78).

Ambiência geológica favorável a mineralizações de 
estanho (unidades DCGR1alc e DCGR1salc), columbita-
tantalita (DCGR1alc e DCGR1salc) e sulfetos metálicos 
(DCGR1pal e DCGR1salc).

A unidade DCGR1salc constitui, na região de Rorainó-
polis e Caroebe, uma Área de Relevante Interesse Mineral 
(ARIM)  para rocha ornamental, brita e tantalita-columbita. 
Já a unidade DCGR1alc faz parte, na região de Mucajaí, 
de uma ARIM para brita e rocha ornamental. As unidades 
DCGR1alc e DCGR1salc, na região da serra das Surucucus, 
fazem parte de uma ARIM para ouro, diamante, cassiterita, 
terras-raras, platinoides e sulfetos.

Ocorrências de ouro nos municípios de Iracema e 
Mucajaí, cobre em Iracema e Amajari, molibdênio em 
Pacaraima e Normandia, e ametista e pirita em Amajari.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Áreas de beleza paisagística vivificada pelo contraste 
das amplas superfícies aplainadas com os inselbergs e 
montanhas e pela existência de corredeiras, cachoeiras e 
serras (exs: serras do Mel e da Memória, serra Grande e sua 
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cachoeira Véu de Noiva, serras da Mocidade e das Surucu-
cus; cachoeiras Dourada, do Evandro e do Domingos, no 
município de Iracema; cachoeira do Jatapu em Caroebe, 
adjacente ao lago da usina hidrelétrica). Outro grande atra-
tivo geoturístico é o sítio arqueológico da Pedra Pintada, 
no município de Pacaraima (Figura 8.79). No entanto, a 
existência de terras indígenas de grandes dimensões, onde 
o acesso é restrito, limita a visitação de grande parte dessas 
belezas naturais.

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
DEFORMADOS (DCGR2)

Terrenos sustentados por corpos de rochas ígneas 
plutônicas félsicas. Granitos tectonicamente deformados 
encontram-se vinculados a este domínio, reiterado à presen-
ça de zonas de cisalhamento, foliação gnáissica e porções 
migmatíticas. As unidades geológicas presentes possuem 
idades entre o paleo e mesoproterozoico e são denomina-

das de: Complexo Cauaburi (monzogranito, granodiorito, 
metamonzogranito, metavulcânica félsica); Complexo Urari-
quera (ortognaisse, metagranitoide, meta-monzogranitoide, 
dioritoide, granitoide, granito e metatonalito); Granito Serra 
Dourada (biotita granito, granito) e Suíte Metamórfica Jaua-
peri (gnaisse). Localmente são encontrados afloramentos de 
gabros e anfibolitos, não representados no mapa de geodi-
versidade devido a pouca expressividade espacial.

O domínio é representado apenas por uma unidade 
geológico-ambiental denominada Séries Graníticas Subal-
calinas: Calcialcalinas (baixo, médio e alto K) e Toleíticas 
(Figura 8.80). As formas de relevo a ela associadas são: 
Vertentes Recobertas por Depósitos de Encosta (a); Cha-
padas e Platôs (b); Superfícies Aplainadas Conservadas (c); 
Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas (d); In-
selbergs e Outros Relevos Residuais (e); Domínio de Colinas 
Amplas e Suaves (f); Domínio de Colinas Dissecadas e de 
Morros Baixos (g); Domínio de Morros e de Serras Baixas 
(h); Domínio Montanhoso (i) (Figura 8.81).

Figura 8.77 - Pedreiras Mucajaí (a) e Martins Pereira (b). Explotação de rochas graníticas para fabricação de brita, respectivamente nos 
municípios de Mucajaí e Rorainópolis.

Figura 8.78 - (a) Ladrilho (peça cortada e polida) de granito e (b) frente de lavra para rocha ornamental da pedreira Mucajaí,  
no município homônimo.
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Características, Adequabilidades  
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Os terrenos deste domínio possuem alta capacidade 
de suporte e boa estabilidade em taludes de corte, porém, 
localmente, a existência de argila expansiva constitui grave 
problema geotécnico, com potencial de formar voçorocas 
tão grandes quanto as existentes em solos arenosos. São 
solos com alto potencial de erosão induzida e baixo poten-

Figura 8.79 - (a) Visão panorâmica da serra Grande em rochas da Suíte Intrusiva Mucajaí, município de Boa Vista; (b) Serra da 
Mocidade, município de Caracaraí; (c), (d), (e) Aspectos do Sítio Arqueológico da Pedra Pintada, município de Pacaraima.

cial de erosão natural. Nos relevos mais íngremes (formas h, 
i) e com solos mais rasos, existe potencial para rolamento 
de blocos e movimentos de massa, além de formação de 
ravinas e voçorocas. O manto de intemperismo nessas 
áreas possui espessura bastante variável, com presença 
de blocos e matacões, fator limitante para a instalação de 
obras escavadas (Figura 8.82). Localmente, observam-se 
ocorrências de rocha sã, intensamente fraturadas e foliadas, 
sob a forma de inselbergs, campos de blocos e lajedos, 
com alta resistência ao corte e à penetração, ensejando a 
necessidade de uso de explosivos nas obras civis.
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Agricultura

Nos terrenos mais planos, onde a morfologia é favorá-
vel para o uso agrícola, os solos (argilo-arenosos) possuem 
boa textura e alta capacidade de reter nutrientes. Nos solos 
com textura mais argilosa (Argissolos), a fertilidade natural 
é baixa, causada pela força de coesão entre as partículas, 
que dificulta a penetração, deixando-os com baixa perme-
abilidade, alta capacidade de retenção de água e sujeitos 
à compactação (Figura 8.83).

Recursos hídricos subterrâneos  
e fontes poluidoras

Constituem aquíferos do tipo fissural, condicionados 
à existência de sistema de falhas, fraturas e outras des-
continuidades estruturais, como foliação; portanto, com 
potencial irregular e com águas normalmente de baixa 
qualidade, enriquecidas em sais dissolvidos.

A vulnerabilidade à contaminação das águas subter-
râneas é baixa, devido à predominância de rochas coesas 
com baixa permeabilidade e baixa taxa de infiltração. Além 
disso, os solos argilosos espessos funcionam como manto 
depurador, protegendo os aquíferos.

Recursos minerais

Os corpos graníticos menos deformados podem apre-
sentar interessantes padrões texturais, atribuindo-lhes bom 

Figura 8.80 - Localização da única unidade geológico-ambiental 
mapeada no Domínio dos complexos granitoides deformados (DCGR2).

Figura 8.81 - Formas de relevo do Domínio dos complexos 
granitoides deformados (DCGR2).

potencial para serem utilizados como rocha ornamental. As 
rochas deste domínio também apresentam potencial para 
brita. A ambiência geológica é favorável para a minerali-
zação de estanho e columbita-tantalita.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Nas áreas montanhosas ou serranas, a beleza pai-
sagística é enriquecida com rios encachoeirados, mas o 
acesso à maior parte dessas áreas é difícil e limitado por 
encontrarem-se no interior das Terras Indígenas Ianomâmi 
e Waimiri-Atroari (Figura 8.84a). Em região livre de tal 
impedimento, destaca-se, no rio Mucajaí, a imponente 
cachoeira do Paredão e um complexo de ilhas e corredeiras 
de grande beleza cênica num trecho desse rio que marca 
a divisa entre os municípios de Mucajaí e Alto Alegre 
(Figura 8.84b).
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Figura 8.82 - (a) Afloramento de blocos e matacões de gabro; (b) Afloramento de anfibolito, estrada para a vila do Paredão,  
no município de Alto Alegre.

Figura 8.83 - Aspectos de locais com solo argiloso vermelho escuro, na estrada para a vila do Paredão, município de Alto Alegre.

Figura 8.84 - (a) Baixo curso do rio Jauaperi, na divisa dos estados de Roraima e Amazonas, próximo à Terra Indígena Waimiri-Atroari; 
(b) Cachoeira do Paredão no rio Mucajaí.
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Figura 8.85 - Localização da única unidade geológico-ambiental 
mapeada no Domínio dos complexos granitoides intensamente 

deformados: ortognaisses (DCGR3).

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: 
ORTOGNAISSES (DCGR3)

Este domínio é representado pelas rochas de elevado 
grau metamórfico da Suíte Metamórfica Rio Urubu (augen-
-gnaisses, gnaisses, metagranitoides, granulitos, leucog-
naisses), de idade paleoproterozoica e ampla distribuição 
na região central de Roraima, estendendo-se do extremo 
leste ao extremo oeste do estado.

Apenas uma unidade geológico-ambiental representa 
este domínio, assim denominada: Séries Graníticas Subal-
calinas: Calcialcalinas (baixo, médio e alto K) e Toleíticas 
(DCGR3salc). É a maior unidade geológico-ambiental do 
mapa de geodiversidade, com 36.677 km² (16,5% da 
superfície do estado) (Figura 8.85). As formas de relevo 
a ela associadas são: Vertentes Recobertas por Depósitos 
de Encosta (a); Superfícies Aplainadas Conservadas (b); 
Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas (c); Insel-
bergs e Outros Relevos Residuais (d); Domínio de Colinas 
Amplas e Suaves (e); Domínio de Colinas Dissecadas e de 
Morros Baixos (f); Domínio de Morros e de Serras Baixas (g); 
Domínio Montanhoso (h); Escarpas Serranas (i); Degraus 
Estruturais e Rebordos Erosivos (j) (Figura 8.86).

Características, Adequabilidades e 
Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Terrenos com baixa a moderada suscetibilidade à 
erosão, com ocorrência esporádica de processos de erosão 
linear (ravinas). Rochas coesas com alta capacidade de 
suporte, intensamente fraturadas, que afloram na forma 
de blocos e lajedos (Figura 8.87) e que podem apresentar 
alta resistência ao corte e à penetração. Na execução de 
obras de engenharia é necessário o uso de explosivos para 
a remoção dos blocos.

Agricultura

Quando o solo é bem evoluído e proveniente de 
rochas que liberam boa quantidade de nutrientes (rochas 
gnáissicas de composição básica), apresenta bom potencial 
agrícola desde que corretamente manejado, corrigido e o 
relevo seja adequado. Neste caso, trata-se de solos argi-
losos, com boa textura e alta capacidade de reter nutrien-
tes. Porém, a fertilidade natural dos solos deste domínio 
normalmente é baixa.

Recursos hídricos subterrâneos e fontes 
poluidoras

Aquífero fissural irregular, condicionado à existência 
de sistema de falhas, fraturas e outras descontinuidades 
estruturais, como foliação. Onde os solos são profundos e 

evoluídos, o risco de contaminação da água subterrânea é 
baixo. Já nas áreas de afloramentos de rocha com intenso 
fraturamento e/ou foliação, os poluentes podem chegar 
rapidamente até as águas subterrâneas.

Recursos minerais

Além da ambiência geológica favorável à mineraliza-
ção de ouro, as rochas deste domínio têm bom potencial 
para a fabricação de brita (Figura 8.88) Alguns corpos 
granítico-gnáissicos foram cadastrados, em projeto ante-
rior da CPRM (CPRM, 2009), como tendo potencial para 
serem utilizados como rocha ornamental (Figura 8.89). 
Parte deste domínio, a sul da cidade de Bonfim, na bacia 
do rio Tacutu, foi classificado como uma ARIM para brita 
e rochas ornamentais.

Aspectos ambientais e potencial turístico

Como atrativo geoturístico merecem ser mencionadas 
as corredeiras do Bem-Querer no rio Branco, 20 km a mon-
tante da cidade de Cararcaraí. Neste domínio também se  
insere parte da estação ecológica Ilha de Maracá, situada 
entre dois braços do rio Urariquera, no município de Ama-
jari. A maior extensão dessa unidade de conservação fica 
no próximo domínio (DCGMGL), descrito a seguir.
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Figura 8.86 - Formas de relevo do Domínio dos complexos 
granitoides intensamente deformados: ortognaisses (DCGR3).

Figura 8.87 - Afloramento de gnaisses  
da Suíte Metamórfica Rio Urubu no leito do igarapé do Cachorro, 

afluente esquerdo do rio Branco,  
município de Cantá.

Figura 8. 88 - Pedreira da CMT Engenharia. Lavra em rocha granítica para produção de brita, no município de Iracema.
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Figura 8.89 - (a) Ladrilho (peça cortada e polida) e (b) floramento  
de (meta) granitoide da Suíte Rio Urubu com potencial  

para ser utilizado como rocha ornamental.  
Região das Três Serrinhas, a sul da cidade de Bonfim.  

(Fonte: acervo pessoal do geólogo Nélson Reis).

Figura 8.90 - Localização das duas unidades geológico-
ambientais mapeadas no Domínio dos complexos  
gnáissico-migmatíticos e granulíticos (DCGMGL).

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GNÁISSICO-
MIGMATÍTICOS E GRANULÍTICOS (DCGMGL)

Este domínio é formado por diferentes associações 
magmáticas com idades, graus de metamorfismo, estilos 
de deformação e afinidades químicas distintos, com-
postas por remanescentes do embasamento cristalino 
com idades do período Orosiriano (1,8 - 2,05 bilhões de 
anos), representados por uma sucessão metavulcanosse-
dimentar (Grupo Cauarane), uma metassedimentar (Suíte 
Metamórfica Murupu) e uma associação granítica do tipo 
TTG (Complexo Anauá). Os metassedimentos do Grupo 
Uai-Uai, também pertencentes a este domínio, são mais 
jovens e possuem idades do período Statheriano (1,6 – 1,8 
bilhão de anos).

As duas unidades geológico-ambientais que repre-
sentam o domínio são assim denominadas: Predomínio 
de Paragnaisse com Elevada Incidência de Coberturas 

Detrito-Lateríticas (DCGMGLdl); Predomínio de Gnaisses 
Ortoderivados, que podem conter porções migmatíti-
cas (DCGMGLgno) (Figura 8.90). As formas de relevo 
associadas são: Vertentes Recobertas por Depósitos 
de Encosta (a); Superfícies Aplainadas Conservadas 
(b); Superfícies Aplainadas Retocadas ou Degradadas 
(c); Inselbergs e Outros Relevos Residuais (d); Domínio 
de Colinas Amplas e Suaves (e); Domínio de Colinas 
Dissecadas e de Morros Baixos (f); Domínio de Morros 
e de Serras Baixas (g); Domínio Montanhoso (h), sendo 
que apenas as formas c e g estão presentes na unidade 
DCGMGLgno (Figura 8.91).

Características, Adequabilidades  
e Limitações Frente ao Uso e à Ocupação

Obras de engenharia

Os terrenos deste domínio apresentam amplas áreas 
com boas características geotécnicas para implantação 
de assentamentos humanos, como alta capacidade de 
suporte, baixa a moderada resistência ao corte e à pe-
netração, abundância de material de empréstimo (perfis 
de alteração espessos) e solos com boa estabilidade em 
talude de corte nas áreas mais planas (Figura 8.92).
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Figura 8.91 - Formas de relevo do Domínio dos complexos gnáissico-migmatíticos e granulíticos (DCGMGL).

Figura 8.92 - Amplas áreas com boas características geotécnicas para implantação de assentamentos humanos, município de Bonfim.
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Figura 8.93 - Afloramento de matacões de rochas gnáissicas do Grupo Cauarane, município de Alto Alegre.

Localmente, apresenta exposições rochosas com 
alta resistência ao corte e à penetração, que se alteram 
de forma heterogênea, deixando blocos e matacões em 
meio ao solo (Figura 8.93). A remoção desse material 
exige o uso de explosivos e maquinário. A profundidade 
do estrato rochoso pode ser muito irregular, dificultando 
obras de escavação.

Agricultura

A textura argilosa dos solos espessos implica em boa 
capacidade de reter nutrientes, sendo que as terras são 
propícias à agricultura mecanizada nas áreas mais planas 
dos terrenos ondulados, aptas para o uso agrícola condi-
cionado ao uso de corretivos e fertilizantes.

Localmente, a fertilidade natural é baixa, associada à 
ocorrência de solos com drenagem imperfeita (Plintossolos) 
e sujeitos a inundações periódicas nas áreas mais rebaixadas 
(Neossolos Flúvicos e Gleissolos).

Recursos hídricos subterrâneos  
e fontes poluidoras

Aquíferos do tipo fissural, condicionado à exis-
tência de sistemas de falhas abertas, fraturas e outras 
descontinuidades estruturais, como foliações, porém 
seu potencial é irregular e as águas normalmente são de 
baixa qualidade. Nesses terrenos é comum a ocorrência 
de solos argilosos espessos, que funcionam como manto 
depurador, protegendo os aquíferos, mas localmente 
incidem exposições de rochas muito fraturadas, com 
planos de descontinuidade estrutural que propiciam a 
livre percolação de fluidos, com capacidade de conduzir 
rapidamente os contaminantes aos aquíferos fissurais. 
Recomenda-se adotar cuidados específicos para cada tipo 
de fonte potencialmente poluidora.

Recursos minerais

Potencialidade para fabricação de brita e para rochas 
ornamentais (Figura 8.94).

Aspectos ambientais e potencial turístico

Neste domínio se insere a maior parte da área da 
estação ecológica Ilha de Maracá, situada entre dois 
braços do rio Urariquera, no município de Amajari, com 
extensos afloramentos rochosos (Figura 8.95A). Seus 
101.300 hectares representam uma importante faixa 
de transição entre dois grandes ecossistemas: floresta 
amazônica e savana. No braço esquerdo do rio Urari-
quera (furo de Santa Rosa), limite norte desta unidade 
de conservação, observam-se as belas corredeiras do 
Tiporém (Figura 8.95B).
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Figura 8.94 - (a) Ladrilho (peça cortada e polida) e (b) de paragnaisse do Grupo Cauarane com potencial para ser utilizado como rocha 
ornamental. Região da vila Reislândia, município de Alto Alegre. (Fonte: acervo pessoal do geólogo Nélson Reis).

Figura 8.95 - (a) Estação Ecológica Ilha de Maracá, no município de Amajari; (b) Corredeiras do Tiporém no rio Urariquera,  
limite norte dessa unidade de conservação.
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IntROdUçãO

A técnica de adição de minerais e rochas finamente 
moídas com o objetivo de promover aumento na fertilida-
de dos solos, seja corrigindo a acidez excessiva, seja para 
elevar o teor de nutrientes, é uma prática ancestral, sendo 
a calagem e a fosfatagem natural casos particulares desta 
prática (Leonardos et al., 1976). Conhecida por rochagem 
(Rocks for Crops), ou remineralização de solos, a técnica é 
utilizada por nações desenvolvidas como Alemanha, Suíça 
e Noruega e por países africanos (Camarões, Uganda, Ro-
désia e Etiópia). No Brasil, a rochagem vem sendo objeto 
de estudos em várias instituições acadêmicas, como as 
universidades de Brasília e de Viçosa, e empresas estatais 
de pesquisa como Embrapa e CPRM. O alto custo das 
matérias-primas para a fabricação de fertilizantes, o grau 
de dependência do país na importação destes produtos, 
além da necessidade de insumos alternativos para o manejo 
ecológico do solo, que condiciona, por exemplo, a produ-
ção de alimentos orgânicos, justificam os investimentos e 
a pesquisa em rotas alternativas ou complementares ao 
uso dos fertilizantes solúveis.

Além disto, o uso empírico de pós de rocha na agricul-
tura já é relativamente comum em estados das regiões Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste. O país implementa neste momento 
a regulamentação dos produtos para rochagem, com proje-
to de lei a ser instruído por normas técnicas visando definir 
limites de elementos tóxicos ou potencialmente tóxicos, 
além de parâmetros mínimos de conteúdo de nutrientes 
favoráveis e máximos de compostos restritivos ao uso de 
minerais e rochas para este fim. Este é um passo essencial, 
uma vez que o Brasil não conta com legislação específica 
e adequada às peculiaridades dos pós de rocha, que não 
se enquadram nas normas estabelecidas para fertilizantes 
químicos sintéticos e corretivos de solos, devido a diferenças 
nos teores e na solubilidade dos nutrientes.

BReve cOnceItUaçãO  
daS técnIcaS de ROchageM

Como ciência, a rochagem está vinculada ao conceito 
de Agrogeologia na definição de Van Straaten (2007): “O 
ramo da geologia que trata dos materiais geológicos e 
processos usados para implementar a produtividade  física, 
química e biológica dos solos”.

A prática de rochagem consiste basicamente no 
emprego de rochas (geralmente de composição silicáti-
ca) e minerais aplicados nos solos de forma alternativa 
ou complementar aos fertilizantes solúveis. As rochas e 
minerais próprios para esta prática devem não somente 
conter, em níveis apropriados, os nutrientes necessários às 
plantas, como também é necessário que estes elementos 
e compostos estejam presentes em fases minerais capazes 
de disponibilizá-los em um período adequado ao ciclo de 
crescimento e produção das culturas a que se destinam. 
Neste sentido, os diferentes minerais que caracterizam 

determinada rocha têm propriedades específicas que 
respondem pelo seu comportamento no ciclo de intem-
perismo, e que afetam a abertura dos sistemas cristalinos, 
condição necessária para a liberação de elementos e com-
postos úteis à nutrição vegetal. A regra geral determina 
que minerais cristalizados a temperaturas e pressões mais 
altas são menos estáveis na superfície da crosta terrestre 
(ambiente exógeno), como definido no Ciclo de Bowen.

Ao se cogitar sobre o emprego de uma rocha como 
remineralizadora de solos estes processos devem ser ne-
cessariamente investigados pela petrografia, método que 
permite o reconhecimento de minerais, sua textura, ordem 
de cristalização, tamanho de grão e estado de sanidade. 
E os materiais adicionados ao solo devem obedecer a pa-
râmetros restritivos, entre eles o conteúdo de elementos 
nocivos ou potencialmente nocivos, como alguns metais 
pesados tóxicos, e componentes que podem promover 
a salinização de solos, ou agregar minerais inertes que 
possam comprometer a estrutura do solo, por exemplo, 
os compostos de sódio e o quartzo.

Como cada tipo de solo e de cultura agrícola apresen-
ta peculiaridades próprias, o uso de pós de rocha requer 
o conhecimento das carências nutricionais dos solos, de 
sua estrutura física e química, bem como das exigências 
nutricionais das plantas a serem cultivadas.

vantagenS dO USO de ROchaS MOídaS 
eM RelaçãO aOS feRtIlIzanteS SOlúveIS

Comparada ao uso dos fertilizantes solúveis conven-
cionais, de ampla utilização na agricultura, em geral a 
rochagem apresenta vantagens nos seguintes aspectos:

- Os pós de rocha, desde que selecionados de maneira 
correta, melhoram a estrutura física dos solos, incrementando 
a aeração e as taxas de infiltração e armazenamento de água.

- Enquanto nos fertilizantes tradicionais os nutrientes 
são solubilizados de forma rápida, que pode não corres-
ponder às taxas de absorção das plantas, na rochagem 
a disponibilização dos nutrientes é gradual, evitando as 
perdas por lixiviação, que podem alcançar os recursos hí-
dricos superficiais e subterrâneos, provocando problemas 
ambientais como eutrofização de águas e contaminação 
de aquíferos (Figura 9.1). A resposta agronômica dos pós 
de rocha pode demorar mais, no entanto seus efeitos são 
mais duradouros, podendo alcançar quatro anos ou mais.

- O fósforo (P) contido nos fertilizantes de alta solubi-
lidade acaba por combinar-se em grande parte às argilas 
aluminosas como as caulinitas, ficando fixado e indisponível 
para as plantas, o que representa grande fonte de desper-
dício deste elemento.

- Em relação ao potássio (K), as fontes mais utilizadas 
(cloreto de potássio e sulfato de potássio) são altamente 
concentradas neste nutriente e possuem elevada solubi-
lidade em água, o que acarreta em perdas elevadas por 
lixiviação nas condições edáficas e climáticas brasileiras 
(tropicais e/ou subtropicais).
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- O pó de rocha disponibiliza às plantas uma assembleia 
maior de elementos. Além dos macronutrientes P, K, cálcio 
(Ca), enxofre (S) e magnésio (Mg), a depender da rocha utili-
zada podem ser oferecidos micronutrientes essenciais, como 
zinco (Zn), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio 
(Mo), boro (B), cobalto (Co) e níquel (Ni). Nos fertilizantes 
monoelementares de elevada solubilidade, majoritariamente 
a oferta fica restrita aos macronutrientes nitrogênio (N), P 
e K, ainda que atualmente existam fórmulas de fertilizantes 
complexos que contenham Ca, Mg, S e micronutrientes (prin-
cipalmente B e Zn). Porém, o aspecto negativo diz respeito à 
elevada solubilidade dos nutrientes presentes nesse tipo de 
insumo para as condições climáticas brasileiras.

Assim, as técnicas de remineralização de solos são 
consideradas rotas alternativas na fertilização de solos 
empobrecidos por perda de nutrientes. Sua importância é 
grande em países como o Brasil, que importa cerca de 65% 
das matérias-primas necessárias à fabricação de fertilizantes 
e apresenta uma projeção preocupante de demanda sobre 
produção neste setor, que deverá atingir 83% em 2025  
(Figura 9.2). Para um país de grande geodiversidade, onde 

quase todos os estados contam com rochas próprias a este 
fim, é natural e oportuna a pesquisa em torno das alterna-
tivas ao modelo de importação de insumos, no momento 
em taxas extremamente elevadas. Normalmente, os países 
com maior produção agrícola são autossuficientes ou têm 
uma dependência de 10 a 20% na importação de insumos 
para agricultura.

aMBIenteS de aplIcaçãO e peSqUISa daS 
técnIcaS de ROchageM nO BRaSIl

No Brasil, os pós de rocha já vêm sendo empregados 
há algumas décadas por agricultores voltados à produção 
orgânica, e também em ambiente de produção familiar, 
ou seja, onde os fertilizantes convencionais ou não são 
permitidos pelas normas de produção ou não são acessíveis 
aos agricultores, devido aos seus custos crescentes.

Na agricultura familiar brasileira os pós de rocha são 
usados em consórcio com resíduos de origem orgânica (es-
terco animal e adubação verde), e o agricultor muitas vezes 
produz seus insumos pelo processo de compostagem (via-
bilizado por uma gama de microrganismos), possibilitando 
o aumento da eficiência da extração dos nutrientes. O apro-
veitamento conjunto de resíduos orgânicos e os consórcios 
variados com resíduos de fitomassa de diversas plantas de 
cobertura é também uma das práticas associadas comuns, 
observadas as restrições a elementos e compostos nocivos. 
O N geralmente é suprido pela prática de adubação verde, 
e ainda são usadas plantas como a Tithoniadiversifolia (flor 
do mel – Figura 9.3), capaz de agregar K na razão de até 
4,3% em folhas e caules moídos agregados à compostagem 
(Palm et al., 1997 apud Van Straaten, 2007). 

No Centro de Desenvolvimento Sustentável da Univer-
sidade de Brasília (CDS-UNB) os geólogos Othon H. Leonar-
dos (pioneiro no tema da rochagem no Brasil) e Suzi Huff 
Theodoro (Leonardos, 2000; Theodoro; Leonardos, 2006) 

figura 9.2 - Gráfico da produção e demanda de fertilizantes no 
Brasil. Adaptado de Martins (2013). Fonte: ANDA (2011).  

Projeção MBAgro.

figura 9.3 - Tithoniadiversifolia (flor do mel), usada como fonte 
de potássio, é capaz de fornecer entre 4 e 4,3%  de K nas folhas  

e flores trituradas.

figura 9.1 - Eutrofização em lagoa na Barra da Tijuca, RJ,  
possível efeito da poluição por compostos nitrogenados.  

Fonte: http://soumaisenem.com.br/biologia/ecologia-eutrofização.
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há décadas vêm divulgando a técnica e realizando estudos 
com pó de rochas de várias partes do Brasil. A Embrapa Clima 
Temperado (Pelotas-RS) e a Embrapa Cerrados (Planaltina-
-DF) desenvolvem pesquisas desde o ano de 2005 para 
obter fertilizantes alternativos com base em pó de rocha, 
com ou sem o acréscimo de materiais de origem orgânica 
(estercos e/ou tortas vegetais), para aplicação em culturas de 
clima temperado ou em culturas do bioma cerrado. Vários 
trabalhos publicados atestam os resultados já obtidos, e 
além da manutenção de níveis adequados de produtividade 
de diversos cultivos, os experimentos com pós de rocha têm 
possibilitado o aumento na qualidade dos grãos, folhas e 
frutos, com aumento dos teores de Ca, S, Fe, Si, aminoácidos 
e compostos antioxidantes. De maneira geral, os alimentos 
produzidos com esta técnica se diferenciam por ter uma 
constituição química mais completa, onde estão presentes 
micronutrientes importantes para a saúde humana, que na 
maioria das vezes não se encontram nos alimentos produ-
zidos com uso de fertilizantes monoelementares de elevada 
solubilidade. Mas para tal sucesso é importante considerar 
o uso dos pós de rocha dentro do sistema solo-planta, o 
que inclui toda a microbiota do solo e particularidades dos 
sistemas extratores das raízes das plantas (Mundstock, 2013).

Testes em colunas de lixiviação (Figura 9.4), onde os 
pós de rocha são misturados a diferentes solos, têm sido 
empregados com sucesso pela Embrapa Clima Temperado 
para estimar a dinâmica de liberação de nutrientes em água 
(Bamberg et al., 2011), enquanto que por meio de experi-
mentos agronômicos conduzidos em casas de vegetação 
e em campo pesquisadores da Embrapa Clima Temperado,  
Embrapa Cerrados, CDS-UNB, entre outros, indicam doses e 
granulometrias aplicáveis, buscando determinar os equiva-
lentes de pó de rocha necessários para suprir as exigências 
nutricionais de várias espécies cultivadas (Bamberg et al., 
2013; Martins, 2010; Silveira, 2012; Theodoro et al., 2012; 
Millech et al., 2013).

De acordo com os resultados indicativos das pesquisas, 
o pó de rocha pode ser aplicado em qualquer cultura, em 
granulometrias no intervalo de 0,105 a 4,0 mm, de forma 
similar ao calcário, a lanço ou com uso de máquinas (Figura 
9.5). As quantidades variam com o solo e a cultura em 
questão, girando em torno de 0,5 a 8 toneladas/hectare.

Pelo uso já consagrado e pelo desempenho em testes 
agronômicos, pode-se afirmar que no Brasil as rochas 
vulcânicas de composição básica da Formação Serra Geral 
(basaltos e diabásios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste) 
apresentam um bom potencial para rochagem aliado ao fato 
de, com frequência, encontrarem-se disponíveis como finos de 
britagem. Embora estas rochas possuam teores relativamente 
baixos de sílica, apresentam conteúdos elevados de Ca, Mg 
e Fe que se encontram associados a estruturas minerais de 
menor resistência à solubilização, sendo a rocha capaz de 
disponibilizá-los em curto prazo, quando adicionada ao solo 
na granulometria correta. Também os dacitos da Formação 
Serra Geral vêm sendo pesquisados (Grecco, 2012), e no 
Centro-Oeste têm destaque rochas como biotita-xistos 
(Ribeiro et al., 2013), clorita-muscovita xistos dolomíticos 
(Theodoro et al., 2012),  sedimentos carbonáticos da 
Formação Irati da Bacia do Paraná (Silveira et al., 2012), rochas 
ultramáficas em geral e fonolitos (Cortes et al., 2009) que 
podem apresentar bons resultados, com ressalvas para o 
conteúdo elevado de sódio (Na) nestes últimos.

figura 9.4 - Colunas de lixiviação, método empregado em testes 
preliminares de rochagem pela Embrapa Clima Temperado,  

de Pelotas-RS.

figura 9.5 - Experimentos em campo, com aplicação de pó de 
rocha a lanço e com uso de trator. Fotos: Carlos Augusto Posser 

Silveira (Embrapa Clima Temperado, Pelotas-RS).
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teRRItORIalIdade e agRIcUltURa  
eM RORaIMa

Segundo Neves Mourão et al. (2012) a situação da 
territorialidade do estado de Roraima é complexa, onde 
povos indígenas convivem e compartilham com os não 
indígenas as técnicas de cultivo agrícola, estabelecendo 
relações econômicas e sociais em função da produção 
agropecuária. O que também restringe a produtividade 
em Roraima é a falta de infraestrutura adequada, pois a 
malha viária é insuficiente para a chegada de insumos e 
para escoamento da produção, a mão de obra é pouco 
qualificada e existe ainda a falta de investimento do poder 
público e a sobrecarga de impostos. No entanto, como 
decorrência de sua posição equatorial, o estado está sob 
a influência de fatores climáticos muito favoráveis à agri-
cultura, e a maioria das culturas tem desempenho superior 
ao de outras regiões brasileiras.

A solução para os problemas citados é um desafio 
para o crescimento econômico, a inserção social das co-
munidades indígenas e a sustentabilidade, e a viabilidade 
e adequação de práticas agrícolas sustentáveis, como a 
rochagem, faz parte deste desafio.

pROdUçãO agRícOla eM RORaIMa

Em Roraima, a agricultura familiar representa boa 
parte da produção agrícola. O estado aparece na relação 
dos produtores de grãos como uma área de fronteira 
agrícola onde a produção de arroz é expressiva. O arroz 
irrigado é um dos produtos mais importantes do setor, 
com duas safras ao ano. Seu cultivo vem sendo realizado 
há quase 30 anos (Cordeiro et al., 2008; Cordeiro; Me-
deiros, 2010), enquanto o cultivo do arroz de terras altas 
é restrito a pequenos agricultores em áreas de assenta-
mento rural, mesmo assim com produção destinada a 
suprir uma parcela de 40% do consumo interno. O cultivo 
do arroz irrigado gera renda, emprego e PIB (Cordeiro; 
Medeiros, 2010). A produtividade obtida em 2012 para 
o arroz irrigado no estado (5.395 kg/ha) destaca-se no 
Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (IBGE 
2013) em relação às regiões Norte e Nordeste, sendo 
superior mesmo à média da região Centro-Oeste, e só 
superada pela média da região Sul.

O estado de Roraima é considerado também como 
área de fronteira agrícola para a soja, contando já com 1,2 
milhão de hectares plantados no bioma cerrado, onde o 
grão apresenta potencial elevado de produtividade, ciclo 
entre 100 e 110 dias e produção na entressafra brasileira 
(Smiderle et al., 2009). A posição estratégica de Roraima 
permite o escoamento da produção, por via rodoviária, 
para a Venezuela e pelo porto de Itacoatiara (AM), sendo 
que Smiderle et al. (2009) consideram a introdução da soja 
importante para agregar o aproveitamento de áreas de 
cerrado, além de alavancar outros processos produtivos, 
entre eles a pecuária, a piscicultura e a criação de animais 

médios e pequenos (IBGE, 2009). Outros produtos agrí-
colas são as frutas tropicais (banana, abacaxi, maracujá 
melancia, melão), cítricos, cacau, café e hortifrutigranjei-
ros. O cupuaçu é citado como fruta de alto potencial de 
cultura, devido ao fato de propiciar um rendimento duas 
vezes superior a de outros estados (IBGE, 2009). Dentre as 
culturas de subsistência da agricultura familiar destacam-
-se a mandioca, o milho e o feijão caupi, com excedentes 
comercializados dentro do estado (Duarte et al., 2009).

Ainda segundo os dados apresentados pelo levan-
tamento do IBGE (2009), as pastagens têm importância 
crucial para a pecuária bovina, centrada no gado Girolanda 
e destinada ao corte. Também a silvicultura é destacada 
pelo mesmo trabalho, que cita culturas de essências flores-
tais como acácia, eucalipto e teca. Madeiras como acácia e 
eucalipto são ainda destinadas à combustão, e têm cultivo 
às margens de rodovias na região do “lavrado” (savanas). 
Por fim, o extrativismo vegetal tem lugar com a colheita 
de frutos, folhas e tronco do buriti, palmeira que fornece 
material para cobertura e vigas de edificações rurais.

SOlOS agRIcUltURÁveIS eM RORaIMa

A agricultura em Roraima é praticada em sua maior 
parte nos domínios de savana. Segundo Vale Júnior e 
Schaefer (2010) neste ambiente predominam variedades 
de Latossolos (Latossolo Amarelo, Vermelho-Amarelo e 
Vermelho), Argissolos (Argissolo Vermelho e Vermelho- 
Amarelo) e Neossolos (Neossolos Quartzarênicos Hidro-
mórficos e Órticos, Flúvicos e Litólicos rasos). Estes tipos 
de solos compartilham o caráter distrófico, com a inerente 
baixa saturação por bases e baixa capacidade de troca ca-
tiônica além, da acidez elevada. Em especial os teores de 
P trocáveis são muito baixos, e a correção do pH é sempre 
necessária (Figura 9.6).

figura 9.6 - Teste em campo com feijão caupi no bioma savana 
em Latossolo Amarelo distrófico. Observa-se que na parcela sem 

correção de acidez do solo as plantas apresentam desenvolvimento 
e germinação muito deficientes. Estação Agronômica Experimental 

da Água Boa, Embrapa Roraima.
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As exceções são os solos férteis desenvolvidos sobre 
rochas básicas, como o Vertissolo Hidromórfico Órtico 
da região de Nova Olinda, evoluído sobre os basaltos da 
Formação Apoteri, e os Cambissolos, Chernossolos e Ni-
tossolos de savana de alta altitude, típicos do sill da Pedra 
Preta, na região de Uiramutã (Vale Júnior; Schaefer, 2010).

É unanimidade entre os autores consultados o fato de 
que a deficiência na oferta de insumos agrícolas, em espe-
cial de corretivos de solos, é um dos principais problemas a 
serem solucionados na expansão das práticas agropecuárias 
no estado. O suprimento de insumos tem sido objeto de ne-
gociações junto às autoridades venezuelanas, especialmente 
quanto ao fornecimento de calcário agrícola, ureia e fontes 
de P e K, como maneira de minimizar o ônus do transporte.

cRItéRIOS paRa SeleçãO de ROchaS 
favORÁveIS à ReMIneRalIzaçãO de 
SOlOS eM RORaIMa

Os critérios para seleção de rochas para emprego em 
rochagem encontram-se em vias de normatização no Brasil, 
e o presente trabalho empregou os condicionantes que 
vêm tomando consenso no grupo de discussão do tema, 
basicamente expressos no trabalho de Martinazzo et al. 
(2013), que necessitam de estudos mais aprofundados, os 
quais se encontram em curso em várias instituições.

Os limites máximos dos teores de metais pesados tó-
xicos ou potencialmente tóxicos adotados correspondem 
aos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA: instrução IN 27/2006 anexo II), que 
constam na Tabela 9.1. Quanto aos teores permitidos para o 
Cr, cabe observar que a instrução não discrimina separada-
mente as formas trivalente (Cr+3) e hexavalente (Cr+6), sendo 
que a forma do elemento tóxico altamente restritivo vem 
a ser o Cr+6+, ausente nos minerais formadores de rocha, 
mas que pode ser extraído dos minerais portadores de Cr+3, 
como a cromita e o diopsídio em condições de pH muito 
elevado, como em aquíferos subterrâneos alcalinos (Bertolo 
et al., 2009). Os demais critérios consistiram na Soma de 
Bases (SB) na forma de óxidos (CaO, MgO, Na2O e K2O) ≥ 
10%; teor limítrofe de Na2O ≤ 10% e teores máximos de 
sílica “livre” (quartzo) em torno de 15%, como forma de 
não agregar materiais inertes em demasia aos solos e/ou 
comprometer sua estrutura.

MetOdOlOgIa da peSqUISa de lItOtIpOS 
favORÁveIS paRa ReMIneRalIzaçãO  
de SOlOS

O trabalho de prospecção de rochas para remineraliza-
ção de solos ocorreu em oito dos 16 domínios geoambien-
tais definidos no Mapa de Geodiversidade de Roraima (vide 
capítulo 8). Optou-se por centrar o trabalho nas regiões 
agrícolas com acesso por estradas praticáveis, excluindo-se 
as terras indígenas. Isto impossibilitou a caracterização, 
por exemplo, das rochas ultramáficas da região do Parima 
(Terra Indígena Ianomâmi), bem como dos corpos intrusivos 
básicos da suíte Serra da Estrutura, de caráter magnesiano, 
que têm bom potencial para uso como corretivos de solos. 
A maior parte dos afloramentos visitados fica no Domínio 
Litoestrutural Guiana Central, com alguns pontos descritos 
na parte norte do estado, no domínio Urariquera, que 
detém a zona de rizicultura.

Com as restrições já expostas, procurou-se viabilizar o 
uso de produtos para remineralização de solos apontando 
e caracterizando lavras mineiras onde as rochas estivessem 
disponíveis como finos de britagem ou rejeito, o que é raro 
de ocorrer no estado. Em função disto, foram pesquisadas 
até as rochas graníticas, que têm como fator restritivo a pre-
sença de quartzo, eventualmente em percentuais elevados. 
Mesmo assim, na maioria dos locais pesquisados as rochas 
ocorrem inexploradas, e para seu uso como pó de rocha 
seria necessária a montagem de um empreendimento, com 
todo o ônus de processos minerários e ambientais que isto 
implica. Como o presente trabalho tem o caráter de aborda-
gem preliminar do potencial do estado de Roraima para a 
rochagem, estas indicações ficam para serem consideradas 
em um planejamento de ações futuras.

Nos diferentes locais visitados efetuou-se a descrição 
dos afloramentos e das rochas, com reconhecimento 
macroscópico da mineralogia, coleta de amostras para 
petrografia e litoquímica e teste do fosfomolibdato para 
ocorrência de minerais da família dos fosfatos (Quarantotti; 
Vanacker, 1975). Cabe observar que este teste foi desenvol-
vido para a pesquisa de fosfatos em rochas carbonáticas e 
que seu uso em outras litologias pode não oferecer resul-
tados seguros, sendo apenas um indicativo. Seu emprego 
pode ser conferido em Bergmann (2009b), e de acordo 
com as reações obtidas no teste em campo pela aplicação 
direta nas rochas estabeleceram-se as categorias negativa 
(-) e positiva: (+), (++) ou (+++). O teste dá resultados mais 
próprios em fragmentos de rocha pulverizados, embora no 
caso de rochas máficas os teores de óxidos e hidróxidos de 
Fe possam mascarar os resultados. Recomenda-se como 
bom parâmetro de uma reação fortemente positiva o uso 
do reagente em um osso fresco de gado vacum, que con-
tém até 27% de hidroxiapatita.

Em alguns dos afloramentos, e em todas as pedreiras 
visitadas, foram coletadas amostras para testes agronô-
micos com volumes de 20 litros de finos de britagem ou 
de rochas, e dentre as amostras coletadas, seis foram en-

elemento teores Máximos (ppm)

As 10

Cd 20

Cr 200

Hg 0,2

Pb 100

tabela 9.1 - Elementos tóxicos ou potencialmente tóxicos  
em fertilizantes(Mapa IN 27/2006 Anexo II).
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caminhadas para litoquímica de óxidos maiores, menores 
e elementos traço no laboratório ACMELAB, do Canadá. 
É importante ressaltar que, para este passo, a escolha do 
laboratório deve observar os limites de detecção de ele-
mentos restritivos, de maneira compatível com a ordem 
de grandeza dos teores máximos que constam na Tabela 
9.1, ou seja, os limites de detecção devem ser da ordem 
daqueles oferecidos pelo laboratório citado: 0,5 ppm para 
As; 0,1 ppm para Cd; 0,002% para Cr; 0,01 ppm para Hg 
e 0,1 ppm para Pb.

SeRRa nOva OlInda, MORRO RedOndO e 
IgaRapé aRRaIa: cOMplexO vUlcânIcO 
apOteRI

levantamento de campo:  
lavra da Bv Mineração

Os basaltos Apoteri, na região da serra Nova Olinda, 
município de Boa Vista, constituem um conjunto de três 
a quatro derrames com espessura individual de poucas 
dezenas de metros, e mergulho entre 10 e 20º para NE 
(Figura 9.7). São rochas de cor cinza média a escura com 
tom azul, com fenocristais tabulares de plagioclásio. O teste 
do fosfomolibdato, observadas as ressalvas ao método, 
não obteve resultados positivos nos basaltos, o que indica 
baixos teores de P2O5.

A faixa lavrada pela BV Mineração (Figura 9.8) cor-
responde a uma zona central de derrame, com disjunção 
colunar decimétrica, e colunas e planos de falhas revestidos 
por filmes contendo os minerais calcita e zeólitas. No piso 
da lavra observou-se parte do contato com a zona de topo 
do derrame inferior, com vesículas e drusas contendo zeó-
litas (estilbita, heulandita e zeólita fibrosa) e argilominerais 
(Figuras 9.9 e 9.10), enquanto a zona de topo do derrame 
lavrado foi localmente erodida.

figura 9.7 - Aspecto de conjunto dos derrames basálticos Apoteri, 
inclinados para NE, na região da serra Nova Olinda. Notar quebras 

de relevo em patamares que balizam limites de derrames.

figura 9.9 - Blocos de basalto e basalto amigdalóide com 
cavidades com argilominerais verdes e zeólitas.

figura 9.8 - Aspecto da lavra da BV Mineração. Notar disjunção 
colunar típica de zona central de derrame basáltico.

figura 9.10 - Aspecto de cavidades preenchidas por argilominerais 
em zona amigdalóide de topo de derrame da lavra  

da BV Mineração.
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A possibilidade de níveis significativos à zeólita em 
topos dos derrames de Nova Olinda merece ser investiga-
da, mas a partir do que se observou também no Morro 
Redondo e no igarapé Arraia, os derrames Apoteri são 
pouco espessos e como tal espera-se que tenham zonas 
de topo delgadas. No entanto, devido ao mergulho dos 
derrames, mais acentuado nas regiões de Nova Olinda e 
do igarapé Arraia, os níveis de topo, se expressivos, seriam 
facilmente lavráveis.

Dados físicos, de produção e de custos dos 
produtos da Pedreira BV Mineração

A praça de lavra da BV Mineração tem raio aproximado 
de 80 m e duas bancadas de altura em torno de 10 m, 
sendo um empreendimento de porte pequeno. A produção 
declarada em outubro de 2011 foi entre 9x103 a 10,5x103 m3 
de brita e finos de britagem, estes na granulometria 3,5 
mm  a tamanho argila. Os rejeitos envolvidos na lavra são o 
solo de cobertura e blocos maiores de rocha. Os produtos 
ficam disponíveis para carregamento de caminhões em 
pilhas na praça de estocagem. Segundo o contato do 
departamento de vendas, o “pó de brita”, comercializado 
à época por R$ 30,00/t, pode ainda ser peneirado para 
frações mais adequadas.

Dados de Petrografia

Em lâminas petrográficas, o basalto explorado pela 
BV mineração mostra textura afanítica com eventuais mi-
crofenocristais de plagioclásio de 0,5-0,8 mm de bordas 
irregulares, mostrando alteração a filossilicatos e carbonato 
(Figura 9.11). A matriz é composta por ripas de plagioclásio 
(45%), grãos euédricos de piroxênio (provável augita, 40%) 
em textura intergranular, alterada a clorita e epidoto, e 
apresenta domínios de produtos de devitrificação e cavi-

figura 9.13 - Vênulas carbonáticas descontínuas no basalto, 
atestando hidrotermalismo em espaços gerados pelo resfriamento 

da rocha. LP Nova Olinda.

figura 9.12 - Cavidades diktitaxíticas a argilominerais verdes  
entre ripas de plagioclásio e grãos de piroxênio. As áreas de cor 

escura são grãos de opacos ou domínios devitrificados.  
Luz natural (LN).

figura 9.11 - Fenocristal de plagioclásio com palhetas de 
filossilicato, que ocorrem também nas ripas da matriz. Luz 

Polarizada (LP). Basalto da Pedreira BV Mineração.

dades diktitaxíticas preenchidas por argilominerais verdes 
em luz natural (LN), prováveis celadonitas (Figura 9.12). Os 
plagioclásios da matriz da rocha encontram-se igualmente 
em processo de argilização e têm aspecto oxidado. Ocor-
rem ainda opacos (magnetita-ilmenita), apatita e minerais 
secundários (celadonita e clorita).

Vênulas carbonáticas ocorrem seccionando parte das 
lâminas, atestando hidrotermalismo em espaços gerados 
pelo resfriamento do magma basáltico (Figura 9.13). As 
cavidades do tipo amígdalas mostradas na Figura 9.10 
revelam-se preenchidas por argilominerais de cor verde 
maçã em LN com birrefringência em tons de verde-
amarelo, e devem ser argilas do grupo das esmectitas 
(Figura 9.14).
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levantamento de campo: Morro Redondo  
e Igarapé arraia

Na localidade de Morro Redondo (município de Bon-
fim) foi efetuado um perfil geológico que discriminou ao 
menos três derrames basálticos com mergulho para NE, os 
dois inferiores com espessuras entre 30 e 40 m e o superior 
mais delgado. Neste ocorre a zona de topo com melhores 
afloramentos e mais desenvolvida, em torno de 5 m, com 
amígdalas e vesículas subcentimétricas a centimétricas 
com percentual de até 25%, preenchidas por celadonita, 
zeólita, estilbita, pumpeliita, epidoto, calcita e óxidos de Mn 
(Figuras 9.15 e 9.16). Cobre nativo foi encontrado em raras 
pintas no segundo derrame, e os testes do fosfomolibdato 
obtiveram reação (++). Os derrames são constituídos por 
basaltos afaníticos a faneríticos finos, de cor cinza média 
com tom verde-escuro, com eventuais microfenocristais de 
piroxênio e plagioclásio.

No igarapé Arraia (município de Bonfim) foram consta-
tados ao menos dois derrames de espessura indeterminada, 
constituídos por rochas afaníticas de cor cinza média com 
tom verde. Embora a zona de topo do derrame inferior este-
ja encoberta por solo, foram encontrados blocos de basalto 
amigdalóide com cavidades à zeólita (escolecita), ágata e 
mineral fibroso de cor verde maçã, provável pumpeliita. 
Pintas de azurita indicam a presença de cobre ou sulfeto de 
cobre oxidado. O derrame superior teve sua zona de topo 
erodida. De maneira geral, os testes de fosfomolibdato nas 
rochas do Morro Redondo e do igarapé Arraia mostraram 
resultados positivos (+) a (++), indicando talvez um maior 
percentual de apatita nestas rochas.

Dados de petrografia

A mineralogia encontrada na amostra do primeiro 
derrame do Morro Redondo foi plagioclásio sericititado 
(40%), clinopiroxênio (34%), argilo-mineral verde-oliva 

(esmectita?) (15%), opacos (4%), argilomineral acasta-
nhado (3%), calcita (1%), traços de tremolita-actinolita e 
leucoxênio. A textura microporfirítica é mais comum dos 
clinopiroxênios, em fenocristais de 1 mm, e tanto estes 
como os grãos de piroxênio da matriz intergranular muito 
fina mostram leve alteração, geralmente nas bordas, para 
um argilomineral turvo, de cor acastanhada em luz natural 
(LN). Os plagioclásios da matriz conservam ainda a forma 
de ripas e estão intensamente alterados à sericita e provável 
pumpeliita verde-azulada. Tanto os fenocristais como os 
grãos xeno-subidiomórficos de clinopiroxênio que ocorrem 
pela matriz mostram alteração a argilominerais castanhos 
(Figura 9.17). Espaços intergranulares e pequenas cavidades 
irregulares encontradas pela rocha são ocupadas por agre-
gados de argilomineral verde-oliva, em geral criptocristalino 
a esferulítico (talvez do grupo das esmectitas) envoltos por 
uma fina franja incolor, possivelmente de zeólita (Figuras 
9.17 e 9.18); ou monocristais de calcita; ou agregados de 

figura 9.14 - Amígdalas preenchidas por argilominerais de cor 
verde maçã, prováveis argilas do grupo das esmectitas.

figura 9.15 - Aspecto da zona de topo do terceiro derrame 
basáltico de Morro Redondo, com espessura de 5 m.

figura 9.16 - Basalto com cavidades à zeólita, calcita e mineral 
fibroso de cor verde-maçã, provável pumpeliita, zona de topo do 

segundo derrame do Morro Redondo.
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provável pumpeliita com a característica cor verde-azulada; 
ou, mais raramente, por agregados de anfibólio incolor a 
verde pálido, do grupo da tremolita-actinolita.

Em amostra de zona central do derrame inferior do 
igarapé Arraia, foram encontradas proporções semelhantes 
de plagioclásio, clinopiroxênio e opacos, mas a argilização 
é mais avançada, com argilomineral acastanhado na pro-
porção de 12% e argilomineral verde-azulado, provável 
pumpeliita, por volta de 7%. Os fenocristais de plagioclásio 
mostram bordas arredondadas por corrosão e apresentam 
alteração intensa à sericita e pumpeliita (?) verde-azulada 
(Figura 9.19). Os fenocristais de clinopiroxênio constituem 
prismas alongados e estão mais bem preservados, com 
alteração apenas leve nas bordas para argilominerais 
acastanhados.

Na matriz o plagioclásio é ripiforme e também for-
temente alterado para sericita e pumpeliita (?) enquanto 
o clinopiroxênio é subédrico e levemente argilizado. Em 
interstícios da matriz, além de opacos muito finos, de 
aspecto dendrítico, há agregados de argilominerais de cor 
acastanhada substituindo antigas partes vítreas da matriz 
e agregados de pumpeliita (?).

Já na zona central do derrame superior, a assembleia 
mineral é semelhante, exceto por argilominerais de cor 
verde-amarelada em LN, prováveis esmectitas, que perfa-
zem 18% da rocha, como alteração dos plagioclásios, que 
nesta rocha é mais severa, e em agregados microcristali-
nos que ocupam interstícios angulares por toda a rocha, 
talvez substituindo antigas porções vítreas (cavidades ? 
diktitaxíticas). Ocorre também argilomineral incolor (5%), 
além de amígdalas esparsas perfeitamente circulares, de 
até 4 mm de diâmetro, preenchidas por argilomineral 
verde-amarelado, além de calcita, raro epidoto, provável 
pumpeliita e outros filossilicatos não identificados (Figuras 
9.20 e 9.21).

O diferente grau de alteração hidrotermal observado 
nos diferentes derrames é evidência de processos ineren-
tes a cada derrame, como composição ou percolação de 
fluidos hidrotermais, que pode ser mais ativa em rochas 
com maior permeabilidade, talvez aquelas com maior 
percentual primário de domínios vítreos. A presença de 
epidoto e pumpeliita, se confirmada, assegura paragêneses 
hidrotermais de temperatura mais alta (acima de 200 ºC). 
Já que não se relata metamorfismo de grau baixo para os 
basaltos Apoteri, as paragêneses observadas em  lâminas 
podem refletir o intenso campo geotermal à época da 
colocação dos derrames. Ainda a ocorrência de zeólitas 
na matriz dos basaltos e a quantidade de argilominerais 
2:1 podem indicar um material com capacidade de troca 
de cátions promissora.

figura 9.18 - Agregados de argilomineral verde em basalto. A fina 
borda em alguns deles é de provável zeólita. Morro Redondo. LN. 

Escala 0,5 mm.

figura 9.17 - Agregado de argilomineral castanho junto a 
fenocristal de clinopiroxênio em rocha basáltica. Notar aspecto 
alterado de todos minerais. Morro Redondo. LN. Escala 0,5 mm.

figura 9.19 - Fenocristal de plagioclásio alterado a sericita 
(incolor) e mineral verde-azulado, possível pumpeliita.  

Igarapé Arraia. LN. Escala 0,5 mm.
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Análise dos dados litoquímicos

O trabalho de Riker et al. (1999b) apresenta dados de 
litoquímica para 23 rochas do Complexo Vulcânico Apoteri, 
das quais apenas duas  são provenientes de derrames de 
lavas, e as demais de corpos intrusivos.

O tratamento dos dados com os critérios adotados 
pelo presente trabalho revela que 10 dessas rochas apresen-
tam Soma de Bases (SB) > 20, enquanto as outras 13 têm 
SB > 17, o que se constitui em bons índices de nutrientes. 
O fato destes nutrientes se encontrarem em minerais como 
o plagioclásio e o piroxênio aponta favoravelmente para 
sua disponibilização.

Os teores de Na2O não ultrapassam 4,42% e estão na 
grande maioria por volta de 2%, e os teores de P2O5, embora 
não muito expressivos, podem atingir em algumas amostras 
valores entre 0,3 e 0,45%. Quanto aos elementos-traço, 
não se dispõe de análises para As, Cd e Hg, este último 

de difícil ocorrência neste tipo de rocha. Os teores de Cr 
são disponíveis para 8 das 23 amostras, e em três  delas 
superam o limite  informado na Tabela 9.1 (200 ppm), o que 
aponta uma limitação ao uso agronômico, com as ressalvas 
expressas no item “Critérios para seleção de rochas favoráveis 
à remineralização de solos em Roraima”. Já os teores de Pb, 
disponíveis também para oito  amostras, ficam em torno de 
15 ppm, exceto para uma delas (52 ppm), ainda assim abaixo 
do limite estabelecido, que é de 100 ppm.

Conclusões

As assembleias minerais presentes e o grau de argili-
zação dos basaltos estudados, que vai conferir argilas 2:1 
ao solo; as paragêneses de alteração encontradas em clino-
piroxênios e plagioclásios, e os argilominerais presentes em 
cavidades diktitaxíticas, além de calcita, veios carbonáticos 
e da provável pumpeliita; a presença de vidro na rocha ori-
ginal; as somas de bases obtidas nos dados de bibliografia, 
sempre superiores a 15%, algumas superiores a 20%; e os 
teores adequados de micronutrientes como Mn, Cu, Zn, 
Ni, V e Co tornam os basaltos e diabásios Apoteri rochas 
interessantes para emprego em remineralização de solos. 

No entanto, os condicionantes para utilização destas 
rochas incluem a complementação de análises para elemen-
tos nocivos ou potencialmente nocivos e a continuidade 
dos testes agronômicos, para os quais ficam sugeridos 
testes em casa de vegetação para diferentes espécies de 
ciclo curto, bem como a introdução de doses maiores de 
materiais de origem orgânica.

A disponibilidade das rochas basálticas na forma 
de finos de britagem ocorre em uma região onde foram 
constatadas hortas de produção de legumes e folhas, além 
de frutíferas, para abastecimento da cidade de Boa Vista. 
Além das hortas no entorno da pedreira da BV Mineração, 
as localidades de Monte Cristo e Santa Fé poderiam se 
beneficiar com o uso dos pós de rocha (Figura 9.22).

figura 9.20 - Argilomineral de hábito fibro-radiado em amígdala. 
Igarapé Arraia. LP. Escala 1 mm.

figura 9.21 - Mineral de hábito acicular a placóide fibro-radiado, 
provável pumpeliita, em amígdalas do basalto do igarapé Arraia. 

Foto Andréa Sander.

figura 9.22 - Horta nas proximidades da pedreira BV Mineração, 
município de Boa Vista. Notar solo avermelhado desenvolvido 

sobre os derrames basálticos Apoteri.
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(20%) e ortopiroxênio hiperstênio (13%), em textura ofítica. 
O opaco é a magnetita e o anfibólio ocorre como uralitização 
dos piroxênios, além de traços de biotita e quartzo.

Análise dos dados litoquímicos

Duas amostras encaminhadas para litoquímica acusam 
somas de bases em índice excelente, nos valores 31,2 e 
29,5%. O Na2O apresenta valor máximo de 3,07%, os dados 
de elementos tóxicos estão dentro dos padrões permitidos 
para fertilizantes e o conteúdo dos micronutrientes Mn, Zn, 
Cu, Mo e Ni é bastante favorável.

Conclusões

Em concordância com os dados de litoquímica já dis-
poníveis para o Complexo Apoteri, as análises dos diabásios 
do dique do Taiano revelam valores adequados de soma 
de bases e de micronutrientes, além de aportar informa-
ções sobre teores de elementos tóxicos ou potencialmente 
tóxicos, isentando as rochas amostradas de limitações ao 
uso. A uralitização dos piroxênios é indicativa de um ajuste 
mineralógico tardimagmático a condições de temperatura 
mais baixa, e consequentemente pode implicar em menor 
suscetibilidade ao intemperismo. De maneira geral, em 
relação aos basaltos, os diabásios não apresentaram mui-
tas evidências de  hidrotermalismo e de abertura de fases 
minerais. No entanto, a maior conveniência do uso dos dia-
básios Apoteri como remineralizadores de solo prende-se 
ao seu quimismo e à sua ocorrência na forma de diques que 
seccionam extensas áreas do estado de Roraima, enquanto 
os basaltos afloram de maneira localizada.

gabro avanavero

Levantamento de campo: Gabro da Fazenda  
Bom Jardim, Terra Indígena Raposa Serra do Sol

Na fazenda Bom Jardim, município de Uiramutã, o 
trabalho de campo registrou gabros de granulação grossa 
aflorando em blocos com crostas negras que se destacam 
na paisagem. As rochas têm cor cinza média com tom 
verde-escuro, e são constituídas por plagioclásio subédrico 
esverdeado em massas de 0,5 cm, piroxênio euédrico negro, 
magnetitas esqueléticas em agregados e grãos individuais 
de até 0,8 cm, e pintas de pirita branca. O teste do fosfo-
molibdato acusou reação fortemente positiva (Figura 9.25).

Análise dos dados litoquímicos

Da análise de 17 resultados de óxidos maiores e me-
nores disponibilizados por Riker et al. (1999) para rochas 
Avanavero (sills Pedra Preta, Cotingo, Monte Roraima e 
Básicas Cipó), depreende-se que apenas duas amostras têm 
soma de bases inferior a 18,0%, o que se constitui em um 
bom índice para este parâmetro.

figura 9.24 - Amostras do diabásio Taiano com teste do 
fosfomolibdato fortemente positivo.

figura 9.23 - Afloramento do dique de diabásio Taiano  
na forma de blocos dispersos em solo avermelhado.

diabásio taiano

Levantamento de campo

Foram visitados dois afloramentos do extenso dique 
de diabásio Taiano, nas proximidades da vila de mesmo 
nome, município de Alto Alegre. Trata-se de rochas de cor 
cinza-escura a média, com tom verde, granulação média a 
grossa, contendo plagioclásio, piroxênio, magnetita e com 
pirita como acessório, que afloram em matacões e blocos 
em meio a solo argiloso vermelho, em cristas pouco eleva-
das (Figura 9.23). As rochas forneceram uma boa resposta 
ao teste do fosfomolibdato (Figura 9.24).

Dados de petrografia

Em lâmina petrográfica do diabásio Taiano foram deter-
minados plagioclásio labradorita (60%) clinopiroxênio augita 
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Para nove amostras de rocha analisadas por Reis et al. 
(2013), seis apresentam soma de bases superior a 18,0%, 
sendo o mínimo valor para este parâmetro superior a 16,0%. 
Estas rochas contam com dados para elementos-traço, e 
em uma delas constatou-se teor de Cr um pouco acima 
do permitido pela legislação. Os teores de Pb não inspiram 
cuidados e os demais elementos nocivos (As, Hg e Cd) 
não foram analisados. Os micronutrientes Zn, Ni, Cu e Mn 
ocorrem em teores favoráveis. No conjunto das amostras 
constata-se que, em oito, os teores de P2O5 estão acima de 
0,3%, sendo que em uma delas o teor atinge 0,66%.

Conclusões

Os gabros da suíte Avanavero apresentam bons índices 
para soma de bases, teores favoráveis de micronutrientes, 
afloram ao longo de grandes áreas na região norte de 
Roraima e têm alteração hidrotermal relatada na litera-
tura geológica, sendo que a sílica presente encontra-se 
em minerais com potencial para sua disponibilização. Seu 
uso como remineralizador de solos é recomendável, com 
a condicionante de uma caracterização mais intensiva dos 
teores de elementos nocivos ou potencialmente nocivos.

tufos vítreos e tufos cineríticos finos  
do grupo Surumu

Levantamento de campo: Tufos Lapíli da 
cachoeira do Paiuá na Fazenda Bom Jardim

Os tufos lapíli de uma cachoeira do igarapé Paiuá, 
município de Uiramutã, são rochas de cor cinza-escura, 
com feições de devitrificação em estruturas concêntricas 
subcentimétricas a 1 cm (Figura 9.26) e constituem um 
pacote de espessura mínima aflorante em torno de 20m 
(Figura 9.27). Esses tufos foram amostrados com o objetivo 
de averiguar seu potencial para perlitas.

figura 9.27 - Panorâmica dos sedimentos do Supergrupo 
Roraima, ao fundo, sobrepondo pacote de tufos lapíli  
e tufos cineríticos do Grupo Surumu, com mergulho  

do conjunto para norte.  
Igarapé Paiuá, fazenda Bom Jardim.

figura 9.26 - Aspecto dos tufos lapíli do Grupo Surumu. Notar 
estruturas concêntricas circulares a subcirculares típicas destas 

rochas. Foto Nelson Reis.

figura 9.25 - Amostra do gabro Avanavero, na fazenda Bom 
Jardim, com reação positiva ao teste do fosfomolibdato.

As perlitas são materiais de densidade muito baixa, 
provenientes de rochas vulcânicas vítreas de caráter ácido 
(silicosas ácidas) e podem ser naturais ou obtidas por 
expansão com aquecimento instantâneo a temperaturas 
da ordem de 900-1.100 ºC. O processo de hidratação do 
vidro vulcânico em condições superficiais ou de pequena 
profundidade implica em grande aumento de volume 
e fraturamento concêntrico gerando “cascas” de vidro 
vulcânico com bolhas e poros microscópicos em seu 
interior. O aquecimento rápido de perlitas submetidas a 
moagem provoca a perda da água interporos e leva o 
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material a se comportar como pipoca, aumentando seu 
volume na ordem de 10 a 20 vezes, e para maiores detalhes 
o processo encontra-se descrito em Van Straaten (2007).

A porosidade, que implica em grande capacidade de 
absorção, a aeração que promovem no solo, o pH neutro, 
o comportamento inerte, e ainda a capacidade de diminuir 
consideravelmente a temperatura em solos tropicais  são 
características que levam ao uso da perlita e também do 
púmice (a “pedra pomes”), em técnicas conhecidas como 
multching, que utilizam materiais deste tipo para cobertura 
do solo em plantios em estufa ou irrigado.

Dados de Petrografia

Em lâmina petrográfica, os tufos mostram-se muito 
devitrificados, sendo que o vidro, material de alta insta-
bilidade pelo fato de ser amorfo, encontra-se alterado 
hidrotermalmente a agregados de granulação finíssima 
de produtos argilosos e zeólitas, típicos de rochas desta 
natureza. Por si só isto pode trazer algum grau de interesse 
aos tufos, que merecem ser mais investigados quanto ao 
grau de reatividade destes produtos em solos.

Análise dos dados litoquímicos

Dados de análises de óxidos maiores e menores ob-
tidos pelo Laboratório Geosol para 15 amostras de tufos 
cineríticos e ignimbritos do Grupo Surumu (Riker et al., 
1999) indicam somas de bases superiores a 10% para ape-
nas duas  delas. Os teores de sílica ficam entre 70 e 78%, 

e os teores de K2O ultrapassam 4% em ao menos quatro 
amostras. Não se dispõe de análises para elementos-traço.

vulcânicas Ácidas do grupo Surumu

Foram identificados dacitos (rochas vulcânicas ácidas) 
do Grupo Surumu em dois afloramentos visitados durante 
os trabalhos de campo. Na rodovia RR-202, próximo à vila 
Surumu, afloram dacitos miloníticos (Figura 9.28), rochas 
de cor cinza média, com granulação média a grossa, textura 
porfiroclástica do plagioclásio e do feldspato potássico e 
anfibólios cloritizados. O teste do fosfomolibdato nesta 
rocha forneceu reação fraca, mas positiva.

Já entre as vilas Surumu e Mutum foram registradas 
rochas vulcânicas ácidas de provável composição dacítica 
e com estruturas piroclásticas reliquiares como indícios de 
estrutura fluidal e de fragmentos de púmice. Sua petrografia 
acusou 56% de plagioclásio, 15% de quartzo e 8% de hor-
nblenda, além de epidoto (6%), opacos, feldspato alcalino, 
clorita, apatita e titanita, caracterizando um metadacito. Os 
porfiroclastos de plagioclásio apresentam-se com palhetas 
de sericita e grãos de epidoto, e a matriz é formada em 
grande parte por um agregado microcristalino de feldspato, 
biotita, quartzo, opacos, hornblenda e epidoto, sendo a 
rocha de grau metamórfico baixo.

Análise dos dados litoquímicos

As análises de óxidos maiores e menores obtidas por 
Riker et al. (1999) para dez amostras de vulcânicas do Grupo 

figura 9.28 - Afloramento de rochas vulcânicas miloníticas do Grupo Surumu em igarapé que cruza a rodovia RR-102  
próximo à vila Surumu. Notar blocos com aspecto de fatias.
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Surumu  mostram  que sete  delas têm soma de bases supe-
rior a 10%, enquanto as outras são apenas ligeiramente me-
nores. Os valores de sílica são na grande maioria superiores a 
60%, podendo atingir 72,5%. O Na2O não ultrapassa 4,3% 
e ao menos um dos riolitos mostra valor de K2O de 6,2%, 
enquanto em várias rochas o K2O ultrapassa 4%. Dentre os 
elementos-traço disponíveis, em uma das amostras o valor 
de Cr atinge o exato limite determinado pelo MAPA (Tabela 
9.1), sendo este teor pouco usual em rochas riolíticas. As 
quantidades dos micronutrientes Ni, Cu, Zn, Mn, Co e V 
são adequadas.

Conclusões

Embora não apresentem valores altos 
para a soma de bases, as vulcânicas Surumu 
são interessantes para emprego como remi-
neralizadores de solos em função de sua pro-
vável disponibilidade de sílica e de K ligada às 
texturas metavulcânicas e miloníticas. Se esta 
disponibilidade for confirmada, e a depender 
do teor de quartzo e da melhor caracterização 
dos elementos-traços nocivos, estas rochas 
podem ser interessantes como insumos para 
as culturas do arroz, milho e gramíneas de 
pastagens, inclusive porque a unidade Surumu 
ocorre em zonas agrícolas do estado.

gabro caracaraí

Levantamento de campo  
no Gabro Caracaraí

Foi visitado um afloramento do gabro 
Caracaraí às margens da rodovia BR-210 (Figura 
9.29), no município de Caracaraí, onde foram 
observadas rochas de cor cinza média a escura, 
de granulação grossa a média, com plagioclásio 
em cristais tabulares e grãos de piroxênio, além 
de olivina, pirita e magnetita como acessórios. 
Veios pegmatoides com plagioclásio e piroxê-
nio, de espessura centimétrica, ocorrem com 
frequência nos blocos aflorantes. O teste do 
fosfomolibdato deu resultado inconclusivo 
nestas rochas, com reação a produtos de 
aparência leitosa.

Dados de petrografia

A rocha foi determinada como olivina-
gabro metamorfizado na fácies granulito, 
com 45% de plagioclásio, 35% de piroxênio, 
15% de olivina e 5% de opacos, além de 
minerais acessórios como quartzo e feldspato 
potássico, e clorita, biotita, sericita, serpentina 
e carbonato como secundários (Figura 9.30).

A textura metamórfica (granoblástica poligonal) 
é definida pelos grãos recristalizados de piroxênio que 
ocorrem com bordas retas e junções tríplices e os minerais 
opacos incluem magnetita bem formada e grãos prove-
nientes de oxidação dos máficos. Também se observa um 
domínio da lâmina com textura cataclástica, onde vênula 
com fragmentos de minerais triturados e recristalizados 
dinamicamente mostra fraturas associadas preenchidas 
pelos minerais secundários ou de alteração, principal-
mente carbonatos.

figura 9.30 - Cristal de olivina (à direita) em meio a grãos recristalizados de 
plagioclásio e piroxênio. Gabro Caracaraí. LP.

figura 9.29 - Afloramento de gabro nas margens da rodovia  
BR-210, próximo à cidade de Caracaraí.
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figura 9.32 - Manchas de provável charnoquitização nas rochas lavradas  
pela CMT Engenharia.

figura 9.31 - Aspecto do granito lavrado pela CMT Engenharia, com minerais 
claros intercalados por filmes de máficos orientados segundo a foliação.  

Notar teste positivo (++) do fosfomolibdato.

Análise dos dados litoquímicos da 
Unidade Anortosito Repartimento

Em oito amostras disponibilizadas em 
Riker et al.(1999), os gabros mostram soma de 
bases entre 14 e 18%, os teores de Na2O não 
ultrapassam 5,2% e não se conta com dados 
para elementos nocivos ou micronutrientes. Os 
teores de MgO são muito variados e ocasio-
nalmente baixos, talvez porque predominem 
amostras de anortosito, enquanto os teores de 
CaO são consistentes e tem-se CaO > 8% em 
seis  das amostras.

Conclusões

As somas de bases acima de 10%, os teo-
res de Ca, a presença de olivina, mineral muito 
suscetível ao intemperismo, e de piroxênios 
de alta temperatura, além do metamorfismo 
de alto grau e das paragêneses de alteração 
descritas pela petrografia, podem tornar esta 
rocha própria para remineralização de solos. 
Apesar dos baixos teores de K, a sílica (> 50%) 
está contida em minerais com potencial de 
disponibilização e as rochas têm teores rela-
tivamente altos de CaO, podendo se tornar 
adequadas para cultivo de hortaliças entre 
outras plantas.

Suíte Intrusiva Serra da prata

Levantamento de campo: Lavra da 
CMT Engenharia

Ao norte da cidade de Caracaraí foi visita-
da uma lavra de rochas graníticas para produ-
ção de brita, pertencente à CMT Engenharia. 
Na mina foi descrito um granito gnáissico de 
cor cinza-clara com tom azul, com alternân-
cia de lâminas de minerais claros (feldspatos 
brancos e um pouco de quartzo, ambos de 
granulação média) e filmes à biotita e anfibólio, este em 
agregados de cristais de 2 a 3 mm (Figura 9.31). Bandas de 
feldspatos estão presentes. Neste litotipo ocorrem porções 
irregulares com aspectos de manchas, com dimensão de 
poucos centímetros a metros quadrados, de rocha foliada 
de cor cinza-escura com tom verde oliva com cristais pris-
máticos a tabulares de feldspato potássico verde, biotita 
em agregados de palhetas de poucos mm e pouco quartzo. 
São prováveis manchas de charnoquitização, um processo 
de metamorfismo extremo, próximo da fusão da rocha em 
ambiente anídrico, que leva à formação de granitos com 
hiperstênio. (Figura 9.32). Ocorrem também pegmatitos de 
espessura centimétrica, com quartzo, feldspato potássico 
branco e grandes cristais de anfibólio.

Dados de produção e custos de finos  
de britagem da CMT Engenharia

A praça de lavra da CMT Engenharia tem diâmetro 
aproximado de 80 m e vários taludes irregulares, com altura 
acumulada de 25 m (Figura 9.33). Em 2012, a produção de 
brita alcançava 9.600 m3/mês, dos quais 30% eram finos 
de britagem resultantes de processamento primário (Figura 
9.34). Como o objetivo maior da empresa é a produção de 
finos para filler de asfalto, empregados pelo próprio em-
preendimento, estes não vêm sendo comercializados para 
terceiros. No entanto, obteve-se a informação de que no 
comércio local a base de preços para este tipo de material 
alcança R$ 70,00/m3.
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figura 9.34 - Parte da praça da britagem da CMT Engenharia com pilhas de finos.

figura 9.33 - Aspecto parcial da frente de lavra da CMT Engenharia em rochas graníticas.

Análise dos dados litoquímicos

A partir dos dados litoquímicos obtidos por Riker et 
al. (1999) para dez amostras desta unidade geológica, a 
soma de bases é ligeiramente superior a 10% para as rochas 
da Suíte Intrusiva Serra da Prata, sendo superior a 12% em 
quatro das amostras. O trabalho não disponibiliza dados 
de elementos-traço nocivos ou micronutrientes.

Já na litoquímica deste estudo obteve-se para os finos 
de britagem, ou seja, para o conjunto das rochas lavradas, 
valor de 35,48% para a soma de bases. Os valores para 
os elementos potencialmente nocivos (As, Cd, Hg e Cd) 
encontram-se em níveis que não inspiram preocupação, e 
os teores dos micronutrientes Mo, Cu, Co e Zn são muito 
interessantes para remineralização de solos.

Conclusões

As texturas ígneas sujeitas a eventos de deformação 
e metamorfismo de alto grau, inclusive com a possibili-
dade e formação de charnockitos, o retrometamorfismo 
na fácies xisto verde, relatados na bibliografia, além da 
soma de bases obtida em valor relativamente alto, dos 
testes do fosfomolibdato, e também do fato das rochas 
estarem disponíveis na forma de finos de britagem e 
portarem características reológicas que induzem à pro-
dução não usual de finos em britagem primária, tornam 
as rochas da lavra da CMT Engenharia interessantes para 
remineralização de solos. Recomenda-se a caracterização 
petrográfica detalhada de todos os litotipos presentes na 
lavra, e também análises adicionais de litoquímica que 
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incluam elementos-traço para averiguar teores 
de micronutrientes e de elementos potencial-
mente nocivos, que se encontram em teores 
altamente favoráveis na amostra dos finos 
de britagem. A se confirmar o baixo teor em 
quartzo do conjunto do material, estas rochas 
podem se constituir em algumas das mais 
promissoras encontradas neste estudo.

Ortognaisses de Mucajaí

Levantamento de campo nos gnaisses 
de Mucajaí

Na mina Raio de Luz (Figura 9.35), nos 
arredores da cidade de Mucajaí, foram descri-
tos biotita-hornblenda gnaisses bandados de 
cor rosada com manchas pretas, que alternam 
bandas leucocráticas grossas com feldspato 
potássico, quartzo, plagioclásio, biotita e anfibólio, e 
bandas mesocráticas decimétricas de granulação média, 
com mineralogia semelhante exceto pela quantidade de 
máficos. O teste do fosfomolibdato mostrou reação mais 
intensa (++) nas bandas mesocráticas.

Na pedreira Raimundão foi observado um gnaisse de 
cor cinza média rico em quartzo, com foliação definida 
por estiramento mineral de feldspato e quartzo e lamelas 
orientadas de biotita. A rocha apresentou reação fraca-
mente positiva para fosfato.

Dados de petrografia

A rocha da lavra Raio de Luz apresenta microclínio 
(44%), quartzo (22%), biotita (10%), hornblenda (10%) e 
piroxênio (10%, possível hiperstênio), tendo como acessó-
rios apatita, titanita, opacos e zircão. O piroxênio ocorre 
parcialmente substituído por hornblenda verde, biotita, 
clorita, mineral opaco e titanita amorfa. A rocha foi classifi-
cada como hiperstênio-anfibólio-biotita-quartzo-feldspato 
potássico gnaisse, da fácies granulito (gnaisse charnockíti-
co) (Figura 9.36). A rocha da pedreira Raimundão revelou-se 
um milonito com percentual de quartzo de 30%.

Análise dos dados litoquímicos

Dentre as análises químicas disponíveis para as rochas 
da Suíte Rio Urubu (Riker et al., 1999), são apresentados 
resultados de óxidos maiores e menores, além de alguns 
elementos-traço para 12 amostras de gnaisses à biotita e 
biotita-hornblenda e para duas de hiperstênio-gnaisse. 
Apesar do número reduzido, nota-se uma tendência de 
soma de bases (14,7 e 13,7%), CaO e MgO maiores para 
estas últimas rochas.

De maneira geral, as somas de base são ligeiramente 
superiores a 10% em quatro das 12 amostras. O teor má-
ximo de Na2O é 4,4%, e destacam-se os teores de CaO, 

superiores a 4,0% em ao menos quatro amostras. Dentre 
os elementos-traço nocivos, os dados disponibilizam valo-
res para o Cr e o Pb, que estão muito abaixo do limite de 
exclusão. Os micronutrientes listados são o Ni e o Zn, em 
valores adequados.

Conclusões

Pelo critério da soma de bases, bem como pelos teores 
de CaO e a variedade de minerais acessórios que devem 
agregar micronutrientes, as rochas desta unidade seriam 
apropriadas para uso em remineralização de solos. No en-
tanto, deve-se considerar que o K2O nestas litologias está 
vinculado ao microclínio, um silicato de grande resistência 
ao intemperismo, e que em tese não libera K facilmente, 
além dos altos teores de quartzo, mineral inerte já presen-

figura 9.36 - Cristais maiores de feldspato em posição de 
extinção (à direita) e piroxênio (à esquerda) e menores  

de quartzo e piroxênio ao centro. LP. Gnaisse da mina Raio de Luz.

figura 9.35 - Lavra de paralelepípedos Raio de Luz, em gnaisse  
da Suíte Rio Urubu, próximo à cidade de Mucajaí.
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te em quantidades consideráveis em boa parte dos solos 
agriculturáveis e que não deve ser adicionado de maneira 
indiscriminada.

Embora estas considerações sejam restritivas ao em-
prego de rochas quartzo-feldspáticas em remineralização 
de solos, cabe comentar mais detalhadamente os resultados 
que vêm sendo obtidos pela Embrapa Clima Temperado, 
a partir de experimentos em colunas de lixiviação e com 
plantas, para os finos de britagem de um biotita-hornblenda 
granodiorito da região de Pelotas (RS), disponível na Pedreira 
Silveira (Bamberg et al., 2011, 2012). Nesses experimentos foi 
testada a dinâmica de liberação de Ca, K e Mg em dois tipos 
de solos a partir do emprego de pós de várias rochas, entre 
elas o granodiorito, que foi considerado uma rocha aceitável 
para fonte de K. Complementando este experimento, outros 
dois, incluindo as culturas do milho (Ribes et al., 2012) e da 
amora-preta (Milech et al., 2013) mostraram desempenho 
favorável desta rocha.

A rocha granodiorítica da pedreira Silveira é parte de 
uma zona de cúpula de intrusão granítica mais jovem e 
apresenta mineralogia em parte semelhante aos biotita- 
hornblenda gnaisses da pedreira Raio de Luz, sendo a 
mineralogia acessória quase idêntica.

Fica a curiosidade sobre o desempenho do gnaisse da 
lavra Raio de Luz, talvez um equivalente metamórfico de 
alto grau de granitoides como o da pedreira Silveira, e que 
por suas texturas relatadas na bibliografia sugere potencial 
para disponibilização de nutrientes. A limitação é o teor 
de quartzo, que invalida as rochas da pedreira Raimundão. 

Concluindo, são recomendados testes agronômicos 
para as rochas do tipo biotita, biotita-hornblenda e hipers-
tênio-gnaisses da Suíte Urubu, bem como a caracterização 
de elementos-traço micronutrientes e nocivos, além da 
avaliação da propriedade ou impropriedade 
dos teores de quartzo a serem adicionados, 
a depender dos solos a que se destinam as 
rochas.

alcalinas de campos novos 
(complexo alcalino apiaú)

Levantamento de campo

O trabalho de campo levantou cinco 
afloramentos de rochas alcalinas ao longo das 
estradas vicinais Campos Novos 6 e 1, que se 
constituem em linhas viárias interconectadas  
de orientação E-W onde foram delimitadas 
glebas de assentamentos rurais. Na região, 
municípios de Mucajaí e Iracema, pratica-se 
agricultura e pecuária em pequena escala e 
plantação de banana em escala semi-intensiva. 
Esta última cultura é altamente demandante de 
K, e a produção aumenta consideravelmente 
com a disponibilidade deste elemento no solo, 
sendo um exemplo clássico os cultivos de ba-

nana do Complexo alcalino de Bukusu, em Uganda, país 
africano grande produtor desta fruta (Van Straaten, 2007).

Na vicinal 6 foram descritas rochas maciças de cor 
cinza-clara com tom verde e cinza- clara com tom azul ou 
azul-esverdeado, com crosta de alteração de cor laranja, 
com fenocristais de feldspato alcalino de até 1,5 cm e 
fenocristais de piroxênio com 1 cm e menores, em matriz 
afanítica (Figura 9.37). Também foi encontrado um sienito 
alcalino, com biotita de granulação média, em contato com 
rochas granitoides com foliação milonítica.

As rochas afloram em blocos em pastagens ou em ba-
nanais, e sua continuidade lateral não pôde ser determinada 
pelo fato de a cobertura de solo ser bem desenvolvida na 
região, como é comum em toda a Amazônia. Nos locais 
onde se encontram os afloramentos de rochas alcalinas, os 
solos são particularmente argilosos e muito escorregadios, 
apresentando cor alaranjada típica (Figuras 9.37 e 9.38).

figura 9.38 - Aspecto de bananal às margens da vicinal 6, tronco Campos 
Novos. Ao fundo, mudança da cor do solo na passagem para rochas alcalinas.

figura 9.37 - Blocos centimétricos de rocha alcalina com fenocristais de 
K-feldspato, com bordas pouco nítidas, em matriz afanítica.  

Notar solo de cor laranja.
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figura 9.39 - Fenocristais de nefelina (seções hexagonais), 
sanidina (longos) e anfibólio em matriz microcristalina de mesma 

composição. LP. Rochas alcalinas de Campos Novos.

figura 9.40 - Fenocristais de nefelina em matriz microcristalina a 
anfibólio, sanidina, nefelina, biotita e opacos. LN. Rochas alcalinas 

de Campos Novos.

Já na vicinal 3 do tronco Campos Novos foi observado um 
corpo alcalino com maior continuidade, onde se encontraram 
afloramentos por ao menos 70 m ao longo da estrada. A rocha 
alcalina porfirítica apresenta cristais de K-feldspato de tama-
nho milimétrico a 1,5 cm, orientados por fluxo magmático 
em matriz afanítica. Os testes do fosfomolibdato forneceram 
resultados entre (+) e (++) para estas rochas.

Dados de petrografia

As rochas foram descritas como biotita-anfibólio fo-
nolitos, com sanidina (feldspato potássico) entre 50 e 55%, 
anfibólio entre 20 e 30%, nefelina entre 10 e 20%, biotita 
(0,5-0,7%), opacos como acessório, e epidoto, clorita e 
sericita como minerais secundários (Figuras 9.39 e 9.40). A 
sanidina ocorre parcialmente substituída por mica branca 
(sericita), enquanto o anfibólio ocorre parcial a quase to-
talmente substituído por biotita, clorita, epidoto e opacos.

Análise dos dados litoquímicos  
do Complexo Alcalino Apiaú

Pelos dados disponíveis para oito amostras analisadas 
por Riker et al. (1999), as somas de bases para as rochas do 
Complexo Alcalino Apiaú ficam em sua maioria entre 14 e 
19%. Os teores de K2O, entre 5,1 e 6,4%, são extremamente 
favoráveis considerando que estas são rochas capazes de 
disponibilizá-los em função de suas texturas vulcânicas 
microcristalinas. Também a sílica, entre 54,40 e 66,77%, 
é em tese disponível por se encontrar em minerais de fácil 
alteração no solo. O limitante ao aproveitamento destas 
rochas pode ser o Na2O, que em pelo menos duas das ro-
chas ultrapassa 7%. Os autores não apresentam conteúdo 
de elementos nocivos ou de micronutrientes.

Conclusões

As rochas alcalinas, por serem ricas em K, além de 
apresentarem termos vulcânicos com matriz microcristalina, 
são muito apropriadas para uso em remineralização de solos. 
No Brasil, um fonolito de Poços de Caldas é a única rocha até 
o momento licenciada para comercialização como apta ao 
emprego em alternativa ao cloreto de potássio (KCl), fertili-
zante solúvel importado e amplamente usado na agricultura 
brasileira (Cortes et al., 2009). Quanto à restrição aos teores 
de Na, cabe alertar que as rochas com menor quantidade de 
nefelina normalmente são menos sódicas. De resto, a adição 
de materiais rochosos sódicos a solos, com a ressalva de limi-
tes, pode vir a não ser tão restritiva em ambientes com alta 
pluviosidade, mas isto deve ser objeto de avaliação cuidadosa. 
Também é importante alertar que o uso destas rochas não 
prescinde de análises para elementos-traço, para quantificar 
micronutrientes e elementos potencialmente nocivos.

Súmula das conclusões 
e recomendações adicionais

Muitas outras rochas que não foram alcançadas pelos 
trabalhos de campo mostram potencial para uso em rocha-
gem em Roraima, como os litotipos máficos e ultramáficos 
do Grupo Carauane e aqueles da Suíte Máfico-Ultramáfica 
Uraricaá.

Dentre as rochas pesquisadas para uso como remine-
ralizadoras de solos no estado, destacam-se os basaltos 
e diabásios Apoteri, pelas suas características químicas e 
petrográficas e pelo fato de os basaltos estarem disponíveis 
como finos de britagem. Os gabros Avanavero e Caracaraí, 
pela extensão de território aflorante e pela proximidade de 
zonas agrícolas, também são rochas muito propícias. Os 
tufos do Grupo Surumu, pela provável disponibilidade de 
sílica, são rochas a serem testadas no cultivo do arroz e de 
gramíneas de pastagens, entre outras culturas. As rochas 
quartzo-feldspáticas mencionadas neste trabalho sempre 
terão restrição ao uso em função dos teores de quartzo. 
As rochas alcalinas do Complexo Apiaú destacam-se por 



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE RORAIMA

210

ocorrerem no mesmo território onde se dá o cultivo de 
banana, que por ser uma cultura demandante de potássio 
pode empregar as rochas alcalinas como fonte deste nu-
triente. Estas alcalinas vêm sendo objeto de estudo pela 
CPRM para minerais do grupo das terras-raras, e toda a 
informação decorrente desse estudo pode beneficiar tam-
bém a pesquisa para rochagem. É recomendável um estudo 
que avalie diferenças entre áreas cultivadas para banana 
dentro e fora dos limites de corpos alcalinos.

Uma das grandes limitações constatadas por este 
trabalho é a ausência de fontes do nutriente fósforo, de 
resto uma limitação comum a muitas outras regiões no 
Brasil. A possibilidade de consórcio com fontes alternativas 
de fósforo, como resíduos da atividade de piscicultura e 
beneficiamento de pescados, deve ser avaliada, mesmo 
que represente uma alternativa ainda de pequena escala.

Também merece comentário um consenso que vem se 
esboçando entre os pesquisadores na área de remineraliza-
ção de solos, que constatam a dificuldade de se encontrar 
em uma mesma região rochas capazes de suprir todas as 
necessidades nutricionais das plantas. A mistura de pós de 
diferentes rochas, ou mesmo a adição de fertilizantes so-
lúveis para suprir uma determinada carência de nutrientes, 
pode e deve ser uma das opções a ser considerada.

Por fim, toda e qualquer indicação de uso das rochas 
aqui pesquisadas deve ser precedida de caracterização quí-
mica mais intensiva e específica, além de testes agronômicos 
e de adequação a culturas e a solos onde deverão ser empre-
gadas. A admirável diversidade geológica da região e as difi-
culdades para seu suprimento de fertilizantes convencionais 
tornam Roraima um estado que se beneficiaria muito das 
técnicas alternativas de fertilização, entre elas a rochagem.

RefeRêncIaS

ASSAD, Maria Leonor Lopes et al. Solubilização de pó-
de-rocha por Aspergillus Niger. espaço & geografia, 
Brasília, v. 9, n. 1. 2006.

BARBOSA, G.F.; MATTIONI, J.A.M. cultivo de soja 
no cerrado de Roraima. Boa Vista: EMBRAPA, 2009. 
(Sistemas de Produção. EMBRAPA Roraima, n.1).

BAMBERG, A.L. et al. Uso de colunas de lixiviação para 
a determinação da dinâmica de liberação de nutrientes 
a partir de rochas moídas. In: WORKSHOP INSUMOS 
PARA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL,1., palestras... 
Pelotas: EMBRAPA, 2012. Disponível em: <http://www.
cpact.embrapa.br/eventos/2012/workshop_insumos/
RESUMOS%20EM%20PDF/AG/2AG%20Bamberg.pdf>.

______ et al. Desempenho agronômico de fontes 
minerais e orgânicas de nutrientes para as culturas 
de milho e trigo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ROCHAGEM, 2., 2013, Poços de Caldas. Resumos... 
Poços de Caldas: PETROBRAS; EMBRAPA, 2013.

BERGMANN, Magda; BAMBERG, Adilson; SILVEIRA, 
Carlos Augusto Posser. Granodiorito gnáissico da 
pedreira Silveira-Pelotas, RS: uma rocha granítica 
com potencial para remineralizacão de solos. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 46, 2012, 
Santos, SP. anais... Santos: SBG, 2012. 1 CD-ROM . 
Simultaneamento ao I Congresso de Geologia dos Países 
de língua portuguesa.

______ et al. Basaltos amigdalóides à zeolitas da 
formação Serra Geral da bacia do Paraná: potencial 
para uso agronômico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ROCHAGEM, 2., 2013, Poços de Caldas. anais... Poços 
de Caldas: PETROBRAS; EMBRAPA, 2013.

______; HOFF, R.; THEODORO, S.M.C.H. Rochagem: 
viabilizando o uso sustentável dos descartes de 
mineração no distrito mineiro de Ametista do Sul 
(DMAS), RS, Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ROCHAGEM, 1., 2009. Brasília. anais... Planaltina: 
EMBRAPA Cerrados, 2010. 321p.

______; PROVENZANO, C.A. geologia e recursos 
minerais da folha três passos - Sg.22-Y-c-I, estado 
do Rio grande do Sul, escala 1:100.000. Porto 
Alegre: CPRM, 2012. Programa Geologia do Brasil.

______ et al. Representação de dados litoquímicos em 
rochas vulcânicas da formação Serra Geral da bacia do 
Paraná: uma ferramenta para investigação do potencial 
de uso agronômico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ROCHAGEM, 2., 2013, Poços de Caldas. Resumos... 
Poços de Caldas: PETROBRAS; EMBRAPA, 2013.

BERTOLO, R.A.; MARCOLAN, L.N.O.; BOUROTTE, C.L.M. 
Relações água-rocha e a hidrogeoquímica do cromo 
na água subterrânea de poços de monitoramento 
multiníveis de Urânia, SP, Brasil. geologia USp. Série 
científica, São Paulo, v. 9, n.2, p. 47-62, jun. 2009.

CARVALHO, A.M.X. et al. Plantas, micorrizas e 
microbiota do solo na disponibilização de nutrientes 
de pós de rocha. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ROCHAGEM, 2., 2013, Poços de Caldas. Resumos... 
Poços de Caldas: PETROBRAS; EMBRAPA, 2013.

CORDEIRO, A.C.C.; MEDEIROS, R.D. de. Desempenho 
produtivo da Cultivar de Arroz de Terras Altas 
BRS Sertaneja em Roraima no período de 2002 a 
2006. Boletim de pesquisa e desenvolvimento 
[eMBRapa], Boa Vista, n. 25, dez. 2010.

______; MOURÃO JR., M.C.; MEDEIROS, R.D.de. 
Evolução de área, produção e produtividade do 
arroz irrigado em Roraima. comunicado técnico 
[eMBRapa], Boa Vista, n. 7, dez. 2008.



ROCHAGEM

211

CORTES, G.P. et al. Fonolito como substituto do cloreto 
de potássio e/ou outras fontes de potássio na agricultura 
e pecuária no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ROCHAGEM, 1., 2009.  Brasília. Anais... Planaltina: 
EMBRAPA Cerrados, 2010. 321p.

DUARTE, O.R. et al. Compatibilização de demandas 
para a agricultura familiar no estado de Roraima. 
Documentos [EMBRAPA], Boa Vista, n. 30, dez. 2009.

FERREIRA, L.H.G. et al. Do efeito da combinação de 
calcário de xisto e calcário dolomítico com diferentes 
fontes de fósforo sobre a produtividade da cultura da soja. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM,1., 2009, 
Brasilia. Anais... Brasília: PETROBRAS; EMBRAPA, 2009.

GRECCO, M.F. Potencial da rocha dacítica da pedreira 
Brita Pinhal, Itaara-Rs, Brasil, para remineralização de 
solos. In: WORKSHOP INSUMOS PARA AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL,1., 2012, Pelotas. Palestras... Pelotas: 
EMBRAPA, 2012. Disponível em: <http://www.
cpact.embrapa.br/eventos/2012/workshop_insumos/
RESUMOS%20EM%20PDF/AG/4AG%20Grecco.pdf> 
Acesso em: 06/Set.

IBGE. Levantamento sistemático da produção 
agrícola 2013. Rio de Janeiro, 2013

______. Relatório Técnico: uso da terra e gestão do 
território no estado de Roraima 2009. Rio de Janeiro, 2009.

IRVINE, T.N.; BARAGAR, W.R.A. A guide to the chemical 
classification of the common volcanic rocks. Canadian 
Journal of Earth Sciences, Ottawa, v. 8, n.5, p. 523-
548, May 1971.

KNAPIK, B.; SILVA, F.J.P.; KNAPIK, J.G. Pó de basalto: 
experimentos no médio Iguaçu. União da Vitória, PR: 
FAFIUV, 2007. 90p.

LEONARDOS, O.H.; THEODORO, S.H.; ASSAD, M.L. 
Remineralization for sustainable agriculture: a tropical 
perspective from a Brazilian viewpoint. Nutrient Cycling 
in Agroecosystems, [Berlin], v.56, p.3–9, 2000.

LE MAITRE. R.W. et al. A classification of igneous 
rocks and glossary of terms: recommendations 
of the International Union of Geological Sciences 
Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks. 
Oxford, U.K. : Blackwell, 1989.

MARTINS, Éder. Uso de recursos minerais regionais como 
fontes de nutrientes e condicionadores de solo: uma 
questão de sustentabilidade da agricultura brasileira. In: 
SIMPÓSIO SULBRASILEIRO DE GEOLOGIA, 8., 21-24 jul. 
2013, Porto Alegre. [Palestra. S.l.: s.n.], 2013.

MARTINAZZO, R. et al. Critérios para normatização de 
rochas moídas para remineralização de solos: análise 
crítica a partir de banco de dados da CPRM-Porto Alegre. 
In: SIMPÓSIO SULBRASILEIRO DE GEOLOGIA, 8., 2013, 
Porto Alegre. Atas... Porto Alegre: SBG, 2013.

MELO, V.F. et al. Doses de basalto moído nas 
propriedades químicas de um latossolo amarelo 
distrófico da savana de Roraima. Acta Amazonica, 
Manaus, v. 42, n. 4, p. 471 – 476, 2012.

MESSIAS, R. DA S. et al. Caracterização físico-química 
da água de xisto visando seu uso como insumo para a 
agricultura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 
2., 2013, Poços de Caldas. Anais... Poços de Caldas: 
PETROBRAS; EMBRAPA, 2013.

______ et al. Uso da água de xisto como matéria-
prima de fertilizantes foliares para a cultura da alface. 
In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 2., 2013, 
Poços de Caldas. Anais... Poços de Caldas: PETROBRAS; 
EMBRAPA, 2013.

MOURÃO, G.M.N.; MORAGA, D.E.V.M.; SILVA, Janderson 
A.N. Produção agropecuária e territorialidades no estado 
de Roraima. In: REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 64., São 
Luís. Resumos de comunicações livres... São Luís: 
UFMA, 2012.Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.
br/livro/64ra/resumos/resumos/9531.htm>. Acesso em: 
18 jun. 2013.

QUARANTOTTI, G.; VANACKER, J.C. Méthode rapide 
semi-quantitative de dosage du phosphate dans 
les roches: mélioration du test au phosphomolibdate. 
Orleans, France: Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières, 1975.

REIS, N.J. et al. Avanavero mafic magmatism, a late 
paleoproterozoic LIP in the Guiana shield, Amazonian 
craton: U–Pb ID-TIMS baddeleyite, geochemical and 
paleomagnetic evidence. Lithos, Amsterdam, v.174, p. 
175-195, Aug. 2013.

______; ARAÚJO, R.V. de. Complexo vulcânico Apoteri. 
In: CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. Roraima 
Central: folhas NA.20-X-B e NA.20-X-C, NA.21-V-A 
e NA.21-V-C (parciais). estado de Roraima. Brasília: 
CPRM, 1999. 1 CD-ROM. Escala 1:500.000. Programa 
Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil - PLGB. 
Disponivel em: <http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/
cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=562&sid=26>. Acesso:03 
set. 2013.

RESENDE, A. . et al. Suprimento de potássio e pesquisa 
de uso de rochas “in natura” na agricultura brasileira.  
Espaço & Geografia, Brasília, v. 9, n. 1. 2006.



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE RORAIMA

212

RIBES, R.P. et al. Efeito de rochas moídas sobre a 
concentração de macronutrientes na parte áerea de 
plantas de milho. In: WORKSHOP INSUMOS PARA 
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL,1., Palestras... Pelotas: 
EMBRAPA, 2012. Disponível em:<http://www.cpact.
embrapa.br/eventos/2012/workshop_insumos/
RESUMOS%20EM%20PDF/AG/5AG%20Ribes.pdf> 
Acesso em: 10 set. 2013.

RIKER S.R.L., MIGGLIOTI C., REIS N.J. Suíte máfica-
ultramáfica Uraricaá. In: CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO 
DO BRASIL. Roraima Central: folhas NA.20-X-B e 
NA.20-X-C, NA.21-V-A e NA.21-V-C (parciais). estado 
de Roraima. Brasília: CPRM, 1999. 1 CD-ROM. Escala 
1:500.000. Programa Levantamentos Geológicos 
Básicos do Brasil - PLGB. Disponivelem:<http://
www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.
htm?infoid=562&sid=26>. Acesso:03 set. 2013.

RONDON, N.D.V.F. Caracterização geoquímica e 
petrográfica dos produtos da hidropirólise (rocha 
hidropirolisada, betume e óleo expulso) em rochas 
geradas de petróleo das bacias do Paraná  
(Fm. Irati), Brasil e Puertollano, Espanha. 2007. 
167f. Tese (Doutorado) – Instituto de Geociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  
Porto Alegre, 2007. 

SILVEIRA, C.A.P. et al. Efeito da combinação de calcário 
de xisto e calcário dolomítico sobre a produtividade 

de grãos de dois sistemas de rotação de culturas. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 2., 2013, 
Poços de Caldas. Anais... Poços de Caldas: PETROBRAS; 
EMBRAPA, 2013.

______. Experiências da EMBRAPA Clima Temperado 
com agrominerais em diferentes sistemas de produção. 
In: WORKSHOP INSUMOS PARA AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL,1., Pelotas. Palestras... Pelotas: 
EMBRAPA, 2012. Disponível em: <http://www.
cpact.embrapa.br/eventos/2012/workshop_insumos/
PALESTRAS%20PDF/Guto.pdf>. Acesso em: 18 jun. 
2013.

SOUZA FILHO, L.F.S. et al. Eficiência de um flogopitito 
como fonte de potássio para o desenvolvimento inicial 
do mamoeiro. Espaço & Geografia, Brasília, 
v. 9, n. 2, p. 215-229, 2006.

STRAATEN, P.V. Agrogeology: the use of rocks for cops. 
Ontario. Enviroquest, 2007. 440p.

SMIDERLE. O.J. et al. Cultivo de soja no cerrado de 
Roraima. Embrapa Roraima. Sistemas de Produção, 
1, Boa Vista, n.1, set. 2009.

VALE JÚNIOR, J.F. do.; SCHAEFER, C.E.G.R. Solos 
sob savanas de Roraima: gênese , classificação 
e relações ambientais. Boa Vista, RR: Gráfica Ioris, 
2010.



APÊNDICE I
UNIDADES  
GEOLÓGICO-AMBIENTAIS  
DO TERRITÓRIO BRASILEIRO





APÊNDICE I - UNIDADES GEOLÓGICO-AMBIENTAIS DO TERRITÓRIO BRASILEIRO

3

DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
INCONSOLIDADOS OU POUCO CONSOLIDADOS, 
DEPOSITADOS EM MEIO AQUOSO.

DC

Ambiente de planícies aluvionares recentes – 
Material inconsolidado e de espessura variável.  
Da base para o topo, é formado por cascalho,  
areia e argila.

DCa

Ambiente de terraços aluvionares – Material 
inconsolidado a semiconsolidado, de espessura 
variável. Da base para o topo, é formado por 
cascalho, areia e argila.

DCta

Ambiente fluviolacustre – Predomínio de 
sedimentos arenosos, intercalados com camadas 
argilosas, ocasionalmente com presença de turfa.
Ex.: Fm. Içá. 

DCfl

Ambiente lagunar – Predomínio de sedimentos 
argilosos.

DCl

Ambiente paludal – Predomínio de argilas 
orgânicas e camadas de turfa.

DCp

Ambiente marinho costeiro – Predomínio 
de sedimentos arenosos.

DCmc

Ambiente misto (Marinho/Continental) – 
Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
argilosos, em geral ricos em matéria orgânica 
(mangues).

DCm

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
INCONSOLIDADOS DO TIPO COLUVIÃO E TÁLUS.

DCICT
Colúvio e tálus – Materiais inconsolidados,  
de granulometria e composição diversa 
proveniente do transporte gravitacional.

DCICT

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS INDIFERENCIADOS 
CENOZOICOS RELACIONADOS  
A RETRABALHAMENTO DE OUTRAS ROCHAS, 
GERALMENTE ASSOCIADOS A SUPERFÍCIES 
DE APLAINAMENTO.

Obs.: Engloba as coberturas que existem na 
zona continental e representam uma fase de 
retrabalhamento de outras rochas que sofreram 
pequeno transporte em meio não aquoso ou 
pouco aquoso.

DCSR

Relacionado a sedimentos retrabalhados  
de outras rochas – Coberturas 
arenoconglomeráticas e/ou síltico-argilosas 
associadas a superfícies de aplainamento.

DCSR

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
PROVENIENTES DA ALTERAÇÃO DE ROCHA 
IN SITU COM GRAU DE ALTERAÇÃO VARIANDO 
DE SAPRÓLITO A SOLO RESIDUAL, EXCETO AS 
LATERITAS.

DCEL Sedimentos eluviais. DCEL

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
BIOCLÁSTICOS.

DCB Plataforma continental – recifes. DCBr

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS.

DCE Dunas móveis – Material arenoso inconsolidado. DCEm
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
EÓLICOS.

DCE Dunas fixas – Material arenoso fixado 
pela vegetação.

DCEf

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
SEMICONSOLIDADOS FLUVIAIS.

DCF

Depósitos fluviais antigos – Intercalações 
de níveis arenosos, argilosos, siltosos 
e cascalhos semiconsolidados.
Ex.: Formação Pariquera-Açu.

DCFa

DOMÍNIO DAS COBERTURAS CENOZOICAS 
DETRITO-LATERÍTICAS.

DCDL

Depósitos detrito-lateríticos – Provenientes de 
processos de lateritização em rochas  
de composições diversas sem a presença de 
crosta.

DCDL

Horizonte laterítico in situ – Proveniente  
de processos de lateritização em rochas  
de composições diversas formando crosta.
Ex.: Crostas ferruginosas.

DCDLi

DOMÍNIO DAS COBERTURAS CENOZOICAS 
DETRITO-CARBONÁTICAS.

DCDC

Depósitos detrito-carbonáticos – Provenientes  
de processos de lateritização em rochas 
carbonáticas.
Ex.: Formação Caatinga.

DCDC

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS  
E/OU MESOZOICOS POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A PEQUENAS 
BACIAS CONTINENTAIS DO TIPO RIFT.

DCMR

Predomínio de sedimentos arenosos.
Ex.: Sedimentos associados a pequenas bacias 
continentais do tipo rift, como as bacias de 
Curitiba, São Paulo, Taubaté, Resende, dentre 
outras.

DCMRa

Predomínio dos sedimentos síltico-argilosos. DCMRsa

Calcários com intercalações síltico-argilosas.
Ex.: Formação Tremembé.

DCMRcsa

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS 
POUCO A MODERADAMENTE CONSOLIDADOS, 
ASSOCIADOS A TABULEIROS.

DCT

Alternância irregular entre camadas de 
sedimentos de composição diversa (arenito,  
siltito, argilito e cascalho).
Ex.: Formação Barreiras.

DCT

DOMÍNIO DOS SEDIMENTOS CENOZOICOS  
E/OU MESOZOICOS POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADOS, ASSOCIADOS A PROFUNDAS E 
EXTENSAS BACIAS CONTINENTAIS.

DCM

Predomínio de sedimentos arenoargilosos  
e/ou síltico-argilosos de deposição continental 
lacustrina deltaica, ocasionalmente com presença 
de linhito.
Ex.: Formação Solimões.

DCMld

Predomínio de sedimentos arenosos de deposição 
continental, lacustre, fluvial ou eólica – arenitos. 
Ex.: Formação Urucuia.

DCMa

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS CLASTOCARBONÁTICAS 
CONSOLIDADAS EM BACIAS DE MARGENS 
CONTINENTAIS (RIFT).

DSM

Predomínio de calcário e sedimentos  
síltico-argilosos.

DSMc

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos e 
conglomeráticos, com intercalações  
de sedimentos síltico-argilosos e/ou calcíferos.

DSMqcg

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, com 
alternância de sedimentos arenosos  
e conglomeráticos.

DSMsa
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS CLASTOCARBONÁTICAS 
CONSOLIDADAS EM BACIAS DE MARGENS 
CONTINENTAIS (RIFT).

DSM

Intercalações de sedimentos síltico-argilosos  
e quartzoarenosos.

DSMsaq 

Intercalação de sedimentos síltico-argilosos  
e camadas de carvão.

DSMscv

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
MESOZOICAS (CRETÁCEAS), POUCO  
A MODERADAMENTE CONSOLIDADAS

Ex.: Grupo Bauru (formações Vale do Rio do Peixe, 
Marília, Rio Paraná, São José do Rio Preto) e Grupo 
Caiuá (formações Santo Anastácio e Goio-Erê).

DSMC

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos finos, 
com cimentação carbonática e intercalações 
subordinadas síltico-argilosas (ambientes 
deposicionais: eólico e/ou eólico/fluvial).
Ex.: Formações Goio-Erê, Araçatuba, Presidente 
Prudente.

DSMCef

Predomínio de sedimentos quartzoarenosos finos 
(ambiente deposicional eólico).
Ex.: Formações Vale do Rio do Peixe, Rio Paraná  
e São José do Rio Preto.

DSMCe

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES  
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS  
E PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES 
E PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO 
TIPO SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, GLACIAL  
E VULCÂNICO).

DSVMP

Predomínio de sedimentos arenosos 
malselecionados.

DSVMPa

Predomínio de espessos pacotes de arenitos  
de deposição eólica.
Ex.: Arenito Botucatu.

DSVMPae

Predomínio de espessos pacotes de arenitos  
de deposição mista (eólica e fluvial).
Ex.: Fm. Rio do Peixe, Fm. Caiuá.

DSVMPaef

Predomínio de arenitos e conglomerados. DSVMPacg

Predomínio de arenitos a arenitos cauliníticos.
Ex.: Fm. Alter do Chão.

DSVMPac

Intercalações de sedimentos arenosos,  
síltico-argilosos e folhelhos.
Ex: Formação Itararé.

DSVMPasaf

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
com intercalações arenosas.

DSVMPsaa

Predomínio de arenitos vulcanoclásticos  
(tufos cineríticos).

DSVMPav

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos  
e arenosos, contendo camadas de carvão.

DSVMPsaacv

Intercalações de paraconglomerados (tilitos)  
e folhelhos.

DSVMPcgf
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES  
E VULCANOSSEDIMENTARES MESOZOICAS  
E PALEOZOICAS, POUCO A MODERADAMENTE 
CONSOLIDADAS, ASSOCIADAS A GRANDES 
E PROFUNDAS BACIAS SEDIMENTARES DO 
TIPO SINÉCLISE (AMBIENTES DEPOSICIONAIS: 
CONTINENTAL, MARINHO, DESÉRTICO, GLACIAL  
E VULCÂNICO).

DSVMP

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
e calcários com intercalações arenosas 
subordinadas.

DSVMPsaca

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
síltico-argilosos e calcários.

DSVMPasac

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos  
e síltico-argilosos com finas camadas  
de evaporitos e calcários.

DSVMPasaec

Predomínio de rochas calcárias intercaladas  
com finas camadas síltico-argilosas.

DSVMPcsa

Arenitos, conglomerados, tilitos e folhelhos.
Ex.: Grupo Curuá.

DSVMPactf

Arenitos, conglomerados, siltitos, folhelhos  
e calcário.
Ex.: Grupo Alto Tapajós.

DSVMPacsfc

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos 
intercalados de folhelhos betuminosos e calcários.
Ex.: Formação Irati.

DSVMPsabc

Predomínio de arenitos e intercalações de pelitos.
Ex.: Formação Utiariti.

DSVMPap

DOMÍNIO DO VULCANISMO FISSURAL  
DO TIPO PLATÔ

Ex.: Basaltos das bacias do Paraná e Maranhão, 
Diques Básicos; Basalto Penetecaua, Kumdku 
do Mesozoico; Formação Seringa, de idade 
mesoproterozoica.

DVM

Predomínio de rochas básicas intrusivas. DVMgd

Predomínio de rochas básicas extrusivas (basaltos). DVMb

Predomínio de basalto com intertraps 
subordinados de arenito.

DVMba

Predomínio de rochas ácidas (riolitos  
e/ou riodacitos).

DVMrrd

Predomínio de rochas intermediárias (dacitos, 
andesitos e/ou basaltos andesíticos).

DVMdaba

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS 
INTRUSIVOS E EXTRUSIVOS, DIFERENCIADOS  
DO PALEÓGENO, MESOZOICO E PROTEROZOICO.

Ex.: Alcalinas do Lineamento de Cabo Frio, Lajes.

DCA Indeterminado. DCAin
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS ALCALINOS 
INTRUSIVOS E EXTRUSIVOS, DIFERENCIADOS  
DO PALEÓGENO, MESOZOICO E PROTEROZOICO.

Ex.: Alcalinas do Lineamento de Cabo Frio, Lajes.

DCA

Tufo, brecha e demais materiais piroclásticos. DCAtbr

Série subalcalina (monzonitos, 
quartzomonzonitos, mangeritos etc.).

DCAsbalc

Série alcalina saturada e alcalina subsaturada 
(sienito, quartzossienitos, traquitos, nefelina 
sienito, sodalita sienito etc.).

DCAalc

Gabro, anortosito, carbonatito, dique  
de lamprófiro.

DCAganc

Série alcalina saturada e/ou subsaturada,  
com rochas básicas e/ou ultrabásicas associadas.

DCAalcubu

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES  
E VULCANOSSEDIMENTARES DO EOPALEOZOICO, 
ASSOCIADAS A RIFTS, NÃO OU POUCO 
DEFORMADAS E METAMORFIZADAS.

Ex.: Grupo Camaquã, Fm. Campo Alegre

DSVE

Predomínio de rochas sedimentares. DSVEs

Sequência vulcanossedimentar. DSVEvs

Predomínio de vulcânicas. DSVEv

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DO TIPO MOLASSA, NÃO  
OU POUCO DEFORMADAS E METAMORFIZADAS

Ex.: Formação Camarinha

DSPM
Predomínio de metaconglomerados intercalados 
de metarenitos arcoseanos, metarcóseos  
e metassiltitos.

DSPMcgas

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS, NÃO OU MUITO 
POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS. 
CARACTERIZADAS POR UM EMPILHAMENTO  
DE CAMADAS HORIZONTALIZADAS E  
SUB-HORIZONTALIZADAS DE VÁRIAS ESPESSURAS, 
DE SEDIMENTOS CLASTOQUÍMICOS DE VÁRIAS 
COMPOSIÇÕES E ASSOCIADOS AOS MAIS 
DIFERENTES AMBIENTES TECTONODEPOSICIONAIS.

Ex.: Fms. Palmeiral, Aguapeí, Dardanelos, 
Prosperança, Ricardo Franco, Roraima, Beneficente, 
Jacadigo e Cuiabá.

DSP1

Indiferenciado DSP1in

Predomínio de sedimentos arenosos  
e conglomeráticos, com intercalações 
subordinadas de sedimentos síltico-argilosos.

DSP1acgsa

Intercalações irregulares de sedimentos arenosos, 
síltico-argilosos e formações ferríferas  
e manganesíferas.

DSP1asafmg

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos, com 
intercalações subordinadas de arenitos  
e metarenito feldspático.

DSP1saagr

Rochas calcárias com intercalações subordinadas 
de sedimentos síltico-argilosos e arenosos.

DSP1csaa
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS COBERTURAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS, NÃO OU MUITO 
POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS. 
CARACTERIZADAS POR UM EMPILHAMENTO  
DE CAMADAS HORIZONTALIZADAS E  
SUB-HORIZONTALIZADAS DE VÁRIAS ESPESSURAS, 
DE SEDIMENTOS CLASTOQUÍMICOS DE VÁRIAS 
COMPOSIÇÕES E ASSOCIADOS AOS MAIS 
DIFERENTES AMBIENTES TECTONODEPOSICIONAIS.

Ex.: Fms. Palmeiral, Aguapeí, Dardanelos, 
Prosperança, Ricardo Franco, Roraima, Beneficente, 
Jacadigo e Cuiabá.

DSP1

Diamictitos, metarenitos feldspáticos, sedimentos 
arenosos e síltico-argilosos.

DSP1dgrsa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos  
com intercalações subordinadas de rochas 
calcárias.

DSP1sac

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos,  
com intercalações de arenitos.
Ex.: Formação Suapi e Supergrupo Roraima.

DSP1saa

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS VULCÂNICAS  
OU VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS, 
NÃO OU POUCO DOBRADAS E METAMORFIZADAS

Ex.: Formações Uatumã, Uailã, Iriri, Surumu, 
Iricomé e Cachoeira da Ilha.

DSVP1

Predomínio de vulcanismo ácido a intermediário. DSVP1va

Predomínio de vulcanismo básico. DSVP1vb

Sequência vulcanossedimentar. DSVP1vs

Vulcanismo ácido a intermediário e intercalações 
de sedimentos arenosos e síltico-argilosos, 
podendo conter formações ferríferas e/ou 
manganesíferas.

DSVP1vaa

Predomínio de ortoconglomerados. DSVP1ocg

Predomínio de sedimentos arenosos  
e conglomerados, com intercalações  
de sedimentos síltico-argilosos.
Ex.: Bacias de Campo Alegre e de Itajaí; Orógeno 
Pelotas.

DSVP1sacg

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
DE BAIXO A ALTO GRAU

DSP2

Metarenitos, quartzitos e metaconglomerados. DSP2mqmtc

Predomínio de metarenitos e quartzitos,  
com intercalações irregulares de metassedimentos 
síltico-argilosos e formações ferríferas  
ou manganesíferas.

DSP2mqsafmg

Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos e síltico-argilosos.

DSP2msa

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
com intercalações de metarenitos feldspáticos.

DSP2sag

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos, com intercalações  
de metassedimentos arenosos, metacalcários  
e calssilicáticas.

DSP2mxaccal
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS SEDIMENTARES 
PROTEROZOICAS DOBRADAS, METAMORFIZADAS 
DE BAIXO A ALTO GRAU

DSP2

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos, com níveis de quartzitos 
(milinotizados ou não).

DSP2xq

Intercalações irregulares de metassedimentos 
arenosos, metacalcários, calcossilicáticas e xistos 
calcíferos.

DSP2mcx

Predomínio de metacalcários, com intercalações 
subordinadas de metassedimentos síltico-argilosos 
e arenosos.

DSP2mcsaa

Predomínio de sedimentos síltico-argilosos  
com intercalações subordinadas de arenitos.

DSP2saa

Predomínio de quartzitos. DSP2q

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos.

DSP2x

Metagrauvacas e metaconglomerados 
predominantes.

DSP2mgccg

Metavulcânicas ácidas a intermediárias 
xistificadas, intercaladas com sedimentos 
psamíticos e pelíticos.

DSP2mvx

Predomínio de metadiamictitos e filitos, 
localmente com lentes de quartzitos.

DSP2mdmf

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS 
DOBRADAS METAMORFIZADAS DE BAIXO  
A ALTO GRAU.

DSVP2

Indiferenciado. DSVP2in

Predomínio de quartzitos. DSVP2q

Predomínio de metassedimentos síltico-argilosos, 
representados por xistos.

DSVP2x

Predomínio de rochas metacalcárias,  
com intercalações de finas camadas  
de metassedimentos síltico-argilosos.

DSVP2csa

Metacherts, metavulcânicas, formações ferríferas 
e/ou formações manganesíferas, metacalcários, 
metassedimentos arenosos e síltico-argilosos.

DSVP2vfc
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES PROTEROZOICAS 
DOBRADAS METAMORFIZADAS DE BAIXO  
A ALTO GRAU.

DSVP2

Metarenitos feldspáticos, metarenitos, tufos  
e metavulcânicas básicas a intermediárias.

DSVP2gratv

Metassedimentos síltico-argilosos e vulcânicas 
ácidas.

DSVP2mva

Predomínio de rochas metabásicas  
e metaultramáficas.

DSVP2bu

Metacherts, metarenitos, metapelitos, vulcânicas 
básicas, formações ferríferas e formações 
manganesíferas.

DSVP2af

Metarenitos, metachert, metavulcânicas ácidas  
a intermediárias, formações ferríferas  
e/ou manganesíferas.

DSVP2avf

Predomínio de vulcânicas ácidas. DSVP2va

Predomínio de metapelitos, com intercalações  
de rochas metabásicas e/ou metaultramáficas.

DSVP2pbu

Metacherts, metarenitos e/ou metapelitos. DSVP2cap

Predomínio de metaconglomerados milonitizados, 
intercalados com metavulcânicas. 

DSVP2mcv

Metassedimentos pelíticos intercalados  
com metavulcânicas.

DSVP2msmv

Metapelitos, metacarbonatos e quartzitos 
intercalados com metavulcânicas.

DSVP2pcqv

Metavulcânicas, metacalcários, metacherts, 
metassedimentos arenosos, calcissilicáticas, xistos 
e ultramafitos.

DSVP2vscu

Predomínio de metarenitos e quartzitos com 
intercalações irregulares de metassedimentos 
síltico-argilosos e formações ferríferas  
ou manganesíferas.

DSVP2mqsafmg

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO GREENSTONE 
BELT, ARQUEANO ATÉ O MESOPROTEROZOICO.

Ex.: Crixás, Araci, Rio das Velhas, Natividade e Rio 
Maria.

DGB
Sequência vulcânica komatiitica associada a talco-
xistos, anfibolitos, cherts, formações ferríferas e 
metaultrabasitos.

DGBko
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DAS SEQUÊNCIAS 
VULCANOSSEDIMENTARES TIPO GREENSTONE 
BELT, ARQUEANO ATÉ O MESOPROTEROZOICO.

Ex.: Crixás, Araci, Rio das Velhas, Natividade  
e Rio Maria.

DGB

Predomínio de sequência sedimentar. DGBss

Sequência vulcanossedimentar, com alta 
participação de metavulcânicas ácidas  
e intermediárias.

DGBvai

Sequência vulcanossedimentar. DGBvs

DOMÍNIO DOS CORPOS MÁFICO-ULTRAMÁFICOS 
(SUÍTES KOMATIITICAS, SUÍTES TOLEÍTICAS, 
COMPLEXOS BANDADOS).

Ex.: Cana Brava, Barro Alto e Niquelândia.
Básicas e Ultrabásicas Alcalinas e Vulcanismo 
Associado.

DCMU

Série máfico-ultramáfica (dunito, peridotito etc.). DCMUmu

Série básica e ultrabásica (gabro, anortosito etc.). DCMUbu

Vulcânicas básicas. DCMUvb

Metamáficas, anfibolitos e gnaisses 
calcissilicáticos.

DCMUmg

DOMÍNIO DOS CORPOS BÁSICOS SOB A FORMA 
DE SOLEIRAS E DIQUES DE IDADES VARIADAS, 
NÃO METAMORFIZADOS

DCBSD Corpos básicos na forma de diques e sills.
Ex.: Corpo de Diabásio Avanavero e Taiano.

DCBSDds

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES  
NÃO DEFORMADOS.

DCGR1

Associações charnockíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio.

DCGR1ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebckita e arfvedsonita.

DCGR1palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR1alc

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES  
NÃO DEFORMADOS.

DCGR1

Séries graníticas subalcalinas:
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K)
e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, dioritos, quartzomonzonitos, 
monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, biotita, 
titanita, epidoto.

DCGR1salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR1pal
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DESCRIÇÃO DO DOMÍNIO
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES  
NÃO DEFORMADOS.

DCGR1

Série shoshonítica.
Ex.: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR1sho

Indeterminado. DCGR1in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
DEFORMADOS.

DCGR2

Associações charnoquíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio.

DCGR2ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebequita e arfvedsonita.

DCGR2palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR2alc

Séries graníticas subalcalinas:
calcialcalinas (baixo, médio e alto-K) 
e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, quartzomonzodioritos, dioritos 
quartzomonzonitos, monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, biotita, 
titanita, epidoto.

DCGR2salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR2pal

Série shoshonítica.
Ex.: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR2sho

Indeterminado. DCGR2in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: ORTOGNAISSES

DCGR3

Associações charnoquíticas.
Ex.: Piroxênio granitoides etc.
Minerais diagnósticos: hiperstênio, diopsídio. 

DCGR3ch

Séries graníticas peralcalinas.
Ex.: Granitos alcalinos a riebequita e arfvedsonita.

DCGR3palc

Séries graníticas alcalinas.
Ex.: Alcalifeldspato granitos, sienogranitos, 
monzogranitos, quartzomonzonitos, monzonitos, 
quartzossienitos, sienitos, quartzo-alcalissienitos, 
alcalissienitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: fluorita, alanita.

DCGR3alc
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GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
DOMÍNIO
UNIGEO

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE
GEOLÓGICO-AMBIENTAL

CÓD.
UNIGEO

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GRANITOIDES 
INTENSAMENTE DEFORMADOS: ORTOGNAISSES

DCGR3

Séries graníticas subalcalinas: calcialcalinas (baixo, 
médio e alto-K)  e toleíticas.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos, 
tonalitos, dioritos, quartzomonzonitos, 
monzonitos etc.
Alguns minerais diagnósticos: hornblenda, biotita, 
titanita, epidoto.

DCGR3salc

Granitoides peraluminosos.
Ex.: Sienogranitos, monzogranitos, granodioritos 
etc.
Minerais diagnósticos: muscovita, granada, 
cordierita, silimanita, monazita, xenotima.

DCGR3pal

Série Shoshonítica.
Ex: Gabrodiorito a quartzomonzonito etc.
Minerais diagnósticos: augita, diopsídio e/ou 
hiperstênio, anfibólio e plagioclásio.

DCGR3sho

Indeterminado. DCGR3in

DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GNÁISSICO-
MIGMATÍTICOS E GRANULÍTICOS.

DCGMGL

Predominam migmatitos ortoderivados. DCGMGLmo

Predominam migmatitos paraderivados. DCGMGLmp

Predomínio de gnaisses paraderivados. Podem 
conter porções migmatíticas.

DCGMGLgnp

Migmatitos indiferenciados. DCGMGLmgi

Gnaisse-granulito paraderivado. Podem conter 
porções migmatíticas.

DCGMGLglp

Predomínio de paragnaisses com elevada 
incidência de cobertura detrito-laterítica.

DCGMGLdl

Gnaisses granulíticos ortoderivados. Podem conter 
porções migmatíticas.

DCGMGLglo

Granulitos indiferenciados. DCGMGLgli
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DOMÍNIO DOS COMPLEXOS GNÁISSICO-
MIGMATÍTICOS E GRANULÍTICOS.

DCGMGL

Predomínio de gnaisses ortoderivados. Podem 
conter porções migmatíticas.

DCGMGLgno

Gnaisses indiferenciados. DCGMGLgni

Metacarbonatos. DCGMGLcar

Anfibolitos. DCGMGLaf

Gnaisses, migmatitos e/ou granulitos, com 
alta incidência de corpos de metamáficas e/ou 
metaultramáficas.

DCGMGLmu

Gnaisses, migmatitos e/ou granulitos, associados 
a rochas metamáficas e/ou metaultramáficas, 
incluindo formações ferríferas bandadas.

DCGMGLmufb

Predomínio de quartzito. DCGMGLqt
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A ANÁLISE DE PADRÕES DE RELEVO 
COMO UM INSTRUMENTO APLICADO
AO MAPEAMENTO DA GEODIVERSIDADE

Ab’Saber, em seu artigo “Um conceito de geomorfolo-
gia a serviço das pesquisas sobre o quaternário” [Geomor-
fologia, São Paulo, n. 18, 1969], já propunha uma análise 
dinâmica da Geomorfologia aplicada aos estudos ambien-
tais, com base na pesquisa de três fatores interligados: 
identificação de uma compartimentação morfológica 
dos terrenos; levantamento da estrutura superficial das 
paisagens e estudo da fisiologia da paisagem (Figura II.1). 

A compartimentação morfológica dos terrenos 
é obtida a partir da avaliação empírica dos diversos con-
juntos de formas e padrões de relevo posicionados em 
diferentes níveis topográficos, por meio de observações de 
campo e análise de sensores remotos (fotografias aéreas, 
imagens de satélite e Modelo Digital de Terreno (MDT)). 
Essa avaliação é diretamente aplicada aos estudos de 
ordenamento do uso do solo e planejamento territorial, 

constituindo-se em uma primeira e fundamental contri-
buição da Geomorfologia.

A estrutura superficial das paisagens consiste no es-
tudo dos mantos de alteração in situ (formações superficiais 
autóctones) e coberturas inconsolidadas (formações superfi-
ciais alóctones) que jazem sob a superfície dos terrenos. É de 
grande relevância para a compreensão da gênese e evolução 
das formas de relevo e, em aliança com a compartimenta-
ção morfológica dos terrenos, constitui-se em importante 
ferramenta para se avaliar o grau de fragilidade natural dos 
terrenos frente aos processos erosivodeposicionais.

A fisiologia da paisagem, por sua vez, consiste na 
análise integrada das diversas variáveis ambientais em sua 
interface com a Geomorfologia. Ou seja, a influência de 
condicionantes litológico-estruturais, padrões climáticos e 
tipos de solos na configuração física das paisagens. Com 
essa terceira avaliação objetiva-se, também, compreender 
a ação dos processos erosivodeposicionais atuais, incluindo 
todos os impactos decorrentes da ação antropogênica sobre 
a paisagem natural. Dessa forma, embute-se na análise ge-

omorfológica o estudo da morfodinâmica, 
privilegiando-se a análise de processos.

A Biblioteca de Padrões de Relevo 
do Território Brasileiro foi elaborada para 
atender à compartimentação geológico-
-geomorfológica proposta pela metodo-
logia de mapeamento da geodiversidade 
do território brasileiro em escalas de aná-
lise reduzidas (1:500.000 a 1:2.500.000). 
Nesse sentido, sua abordagem restringe-
-se a avaliar o primeiro dos pressupostos 
elencados por Ab’Saber: a compartimen-
tação morfológica dos terrenos. Portanto, 
a compartimentação de relevo efetuada 
nos mapeamentos de geodiversidade 
elaborados pela Companhia de Pesquisa 
de Recursos Minerais/Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM/SGB) não representa um 
mapeamento geomorfológico, tendo em 
vista que não são considerados os aspec-
tos de gênese, evolução e morfodinâmica. 
Com a Biblioteca de Padrões de Relevo 
do Território Brasileiro, a CPRM/SGB tem 
como objetivo precípuo inserir informa-
ções de relevo-paisagem-geomorfologia, 
em uma análise integrada do meio físico 
aplicada ao planejamento territorial, 
empreendida nos mapeamentos de geo-
diversidade. O mapeamento de padrões 
de relevo representa, em linhas gerais, o 
3º táxon hierárquico da metodologia de 
mapeamento geomorfológico proposta 
por Ross (1990). Em todos os Sistemas de 
Informação Geográfica (SIGs) de Geodi-
versidade desenvolvidos pela CPRM/SGB, 
o mapa de padrões de relevo correspon-

Demonstração dos níveis de abordagem geomorfológica,  
seguindo a metodologia de análise de Ab’Saber (1969). 
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dente pode ser visualizado, bastando acessar, na shape, 
o campo de atributos “COD_REL”.

REfERêNCIAS:

AB’SABER, A.N. (1969). Um conceito de geomorfologia a 
serviço das pesquisas sobre o Quaternário. (Geomorfologia, 
18). FFCHL, USP São Paulo, 23p.
ROSS, J. L. S. (1990). Geomorfologia ambiente e planeja-
mento. Ed. Contexto. São Paulo. 85p.

I – DOMÍNIO DAS UNIDADES AGRADACIONAIS

R1a – Planícies Fluviais ou Fluviolacustres 
(planícies de inundação, baixadas inundáveis 
e abaciamentos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenoargilosos a argiloarenosos, apresentando gradientes 
extremamente suaves e convergentes em direção aos cursos 
d’água principais. Terrenos imperfeitamente drenados nas 
planícies de inundação, sendo periodicamente inundáveis; 
bem drenados nos terraços. Os abaciamentos (ou suaves 
depressões em solos arenosos) em áreas planas ou em 

baixos interflúvios, denominados Áreas de Acumulação 
Inundáveis (Aai), frequentes na Amazônia, estão inseridos 
nessa unidade.

Amplitude de relevo: zero. 

Inclinação das vertentes: 0º-3º.

R1b1 – Terraços Fluviais (paleoplanícies 
de inundação em fundos de vales)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies bem drenadas, de relevo plano a levemente 
ondulado, constituído de depósitos arenosos a argilosos de 
origem fluvial. Consistem de paleoplanícies de inundação 
que se encontram em nível mais elevado que o das vár-
zeas atuais e acima do nível das cheias sazonais. Devido 
à reduzida escala de mapeamento, essa unidade só pôde 

R1a – Médio vale do rio Juruá (sudeste do estado  
do Amazonas).

R1a – Planície fluvial do alto curso do rio São João (Rio de Janeiro). 
Zona de Baixada Litorânea.

R1a – Planície fluvial da bacia do rio Paquequer (Rio de Janeiro). 
Zona montanhosa.

R1a

R4d

R4a1

R1a

R4b

R1a

R1a
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R1b1 – Médio vale do rio Juruá (sudeste  
do estado do Amazonas).

R1b2 – Terraços Lagunares (paleoplanícies  
de inundação no rebordo de lagunas costeiras)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies bem drenadas, de relevo plano a levemente 
ondulado constituído de depósitos arenosos a argilosos de 
origem lagunar. Consistem de paleoplanícies de inundação 
que se encontram em nível mais elevado que o das planícies 
lagunares ou fluviolagunares atuais e acima do nível das 
cheias sazonais. Essa unidade encontra-se restrita ao esta-
do do Rio Grande do Sul, mais especificamente na borda 
continental da Laguna dos Patos.

Amplitude de relevo: 2 a 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-3o (localmente, 
ressaltam-se rebordos abruptos no contato com 
a planície lagunar).

R1b3 – Terraços Marinhos (paleoplanícies 
marinhas à retaguarda dos atuais cordões 
arenosos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação subatual.

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenosos, apresentando microrrelevo ondulado, geradas por 
processos de sedimentação marinha e/ou eólica. Terrenos 
bem drenados e não inundáveis.

Amplitude de relevo: até 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

R1c – Vertentes recobertas por depósitos  
de encosta (leques aluviais, rampas de colúvio 
e de tálus)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.

Os cones de tálus consistem de superfícies deposicionais 
fortemente inclinadas, constituídas por depósitos de encosta, 
de matriz arenoargilosa a argiloarenosa, rica em blocos, muito 
malselecionados. Ocorrem, de forma disseminada, nos sopés 
das vertentes íngremes de terrenos montanhosos. Apresentam 
baixa capacidade de suporte.

As rampas de colúvio consistem de superfícies depo-
sicionais inclinadas, constituídas por depósitos de encosta 
arenoargilosos a argiloarenosos, malselecionados, em 
interdigitação com depósitos praticamente planos das pla-
nícies aluviais. Ocorrem, de forma disseminada, nas baixas 
encostas de ambientes colinosos ou de morros.

R1b1 – Planície e terraço fluviais do médio curso do rio Barreiro de 
Baixo (médio vale do rio Paraíba do Sul – SP/RJ).

ser mapeada em vales de grandes dimensões, em especial, 
nos rios amazônicos.

Amplitude de relevo: 2 a 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-3o (localmente, 
ressaltam-se rebordos abruptos no contato com 
a planície fluvial).

R1b1

R1b1

R4a2

R1a
R1b1
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Amplitude de relevo: variável, dependendo da extensão 
do depósito na encosta.

Inclinação das vertentes: 5º-20o (associados às 
rampas de colúvio). 

Inclinação das vertentes: 20º-45o (associados aos 
cones de tálus).

R1c2 – Leques Aluviais

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual  
ou subatual.

Os leques aluviais consistem de superfícies deposi-
cionais inclinadas, constituídas por depósitos aluvionares 
de enxurrada, espraiados em forma de leque em uma 
morfologia ligeiramente convexa em planta. São depósitos 
malselecionados, variando entre areia fina e seixos suban-
gulosos a subarredondados, gerados no sopé de escarpas 
montanhosas ou cordilheiras. Em sua porção proximal, os 
leques aluviais caracterizam-se por superfícies fortemente 
inclinadas e dissecadas por canais efêmeros que drenam a 
cordilheira. Em sua porção distal, os leques aluviais caracte-
rizam-se por superfícies muito suavemente inclinadas, com 
deposição de sedimentos finos, em processo de coalescência 
com as planícies aluviais ou fluviolacustres, reproduzindo 
um ambiente playa-bajada de clima árido.

Amplitude de relevo: 2 a 10 m.

Inclinação das vertentes: 0º-3o (exceto nas por-
ções proximais dos leques).

R1d – Planícies Fluviomarinhas (mangues 
e brejos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual. 

Superfícies planas, de interface com os sistemas depo-
sicionais continentais e marinhos, constituídas de depósitos 
argiloarenosos a argilosos. Terrenos muito maldrenados, 
prolongadamente inundáveis, com padrão de canais bas-
tante meandrantes e divagantes, sob influência de refluxo 

R1c – Planície borda norte da Chapada do Araripe (Ceará).

R1c – Rampas de colúvio que se espraiam a partir da borda oeste do platô sinclinal (Moeda – Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais). 

R1c1

R1c1

R1c1
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R1d – Delta do rio Jequitinhonha (Bahia).

de marés; ou resultantes da colmatação de paleolagunas. 
Baixa capacidade de suporte dos terrenos. 

Amplitude de relevo: zero. 

Inclinação das vertentes: plano (0o).

R1e – Planícies Costeiras (terraços marinhos 
e cordões arenosos)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.
 

Superfícies sub-horizontais, constituídas de depósitos 
arenosos, apresentando microrrelevo ondulado, geradas por 
processos de sedimentação marinha e/ou eólica. Terrenos 
bem drenados e não inundáveis. 

Amplitude de relevo: até 20 m. 

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

R1f1 – Campos de Dunas (dunas fixas; dunas 
móveis)

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual  
ou subatual.

Superfícies de relevo ondulado constituído de depó-
sitos arenoquartzosos, bem selecionados, depositados por 
ação eólica longitudinalmente à linha de costa. Por vezes, 
encontram-se desprovidos de vegetação e apresentam 
expressiva mobilidade (dunas móveis); ora encontram-se 
recobertos por vegetação pioneira (dunas fixas).

R1d – Ampla superfície embrejada de uma planície lagunar costeira 
(litoral norte do estado da Bahia, município de Conde).

R1d – Planície fluviomarinha do baixo curso do rio Cunhaú, 
originalmente ocupado por mangues e atualmente desfigurado  

para implantação de tanques de carcinucultura (litoral sul-oriental 
do estado do Rio Grande do Norte).

R1d

R1d

R1d

R1d
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R1e – Planície do delta do rio Jequitinhonha (Bahia).

R1e – Sucessão de feixes de cordões arenosos em linha de costa 
progradante (Parque Nacional de Jurubatiba – Macaé,  

Rio de Janeiro).

R1e – Planície costeira com empilhamento de cordões arenosos e 
depósitos fluviolagunares (litoral norte do estado da Bahia).

R1f1 – Litoral oriental do estado do Rio Grande do Norte.

R1e

R1e

R1e

R4a1

R1f1

R1f1

R1e
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R1f1 – Campos de dunas junto à linha de costa, sobrepondo falésias 
do grupo Barreiras (município de Baía Formosa, litoral sul 

do estado do Rio Grande do Norte).

R1f1 – Campo de dunas transversais na restinga de Massambaba 
(Arraial do Cabo, Rio de Janeiro).

 Amplitude de relevo: até 40 m.

Inclinação das vertentes: 3º-30o.

R1f2 – Campos de Loess

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual 
ou subatual.

Superfícies de relevo plano a suave ondulado consti-
tuído de depósitos sílticos ou síltico-argilosos, bem sele-

cionados, constituídos de sedimentos finos em suspensão 
depositados por ação eólica em zonas peridesérticas ou 
submetidos a paleoclimas áridos ao longo de períodos 
glaciais pleistocênicos. Apresentam solos com alta susce-
tibilidade à erosão. 

Amplitude de relevo: 0 a 20 m.

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

R1g – Recifes

Relevo de agradação. Zona de acumulação atual.
 

Os recifes situam-se na plataforma continental interna 
em posição de linha de arrebentação ou off-shore, podendo 
ser distinguidos dois tipos principais: RECIFES DE ARENITO 
DE PRAIA, que consistem de antigos cordões arenosos 
(beach-rocks), sob forma de ilhas-barreiras paralelas à 
linha de costa, que foram consolidados por cimentação 
ferruginosa e/ou carbonática; RECIFES DE BANCOS DE 
CORAIS, que consistem de bancos de recifes ou forma-
ções peculiares denominadas “chapeirões”, submersos ou 

R1g – Santa Cruz Cabrália (sul do estado da Bahia).

R1f1

R1f1

R1g

R1g
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parcialmente emersos durante os períodos de maré baixa. 
Estes são produzidos por acumulação carbonática, devido 
à atividade biogênica (corais).

Amplitude de relevo: zero. 

Inclinação das vertentes: plano (0o).

II – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
SEDIMENTARES POUCO LITIfICADAS

R2a1 – Tabuleiros

Relevo de degradação em rochas sedimentares.
 

Formas de relevo suavemente dissecadas, com exten-
sas superfícies de gradientes extremamente suaves, com 
topos planos e alongados e vertentes retilíneas nos vales 
encaixados em forma de “U”, resultantes de dissecação 
fluvial recente. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-

R2a1 – Porto Seguro (sul do estado da Bahia).

derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(sulcos e ravinas). 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m. 

Inclinação das vertentes: topo plano: 0º-3o (lo-
calmente, ressaltam-se vertentes acentuadas: 
10º-25o).

R2a2 – Tabuleiros Dissecados

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Formas de relevo tabulares, dissecadas por uma rede 
de canais com alta densidade de drenagem, apresentando 
relevo movimentado de colinas com topos tabulares ou 
alongados e vertentes retilíneas e declivosas nos vales en-
caixados, resultantes da dissecação fluvial recente. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 

R2a1 – Tabuleiros pouco dissecados da bacia de Macacu (Venda das 
Pedras, Itaboraí, Rio de Janeiro).

R2a1 – Plantação de eucaliptos em terrenos planos de tabuleiros  
não dissecados do grupo Barreiras (município de Esplanada,  

norte do estado da Bahia).
R2a1

R2a1

R2a1

R2a1
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moderada suscetibilidade à erosão). Ocorrência de proces-
sos de erosão laminar ou linear acelerada (sulcos e ravinas). 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m. 

Inclinação das vertentes: topos planos restritos: 
0º-3o (localmente, ressaltam-se vertentes acen-
tuadas: 10º-25o).

R2a2 – Porto Seguro (sul do estado da Bahia).

R2a2 – Tabuleiros dissecados, intensamente erodidos por processos  
de voçorocamento junto à rodovia Linha Verde (litoral norte  

do estado da Bahia).

R2a2 – Tabuleiros dissecados em amplos vales em forma de “U”,  
em típica morfologia derivada do grupo Barreiras (bacia do rio 

Guaxindiba, São Francisco do Itabapoana, Rio de Janeiro).

III – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
SEDIMENTARES LITIfICADAS

R2b1 – Baixos Platôs

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os terrenos 
adjacentes, pouco dissecadas em formas tabulares. Sistema 
de drenagem principal com fraco entalhamento.

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Caracterizam-se por superfícies 
planas de modestas altitudes em antigas bacias sedimen-
tares, como os patamares mais baixos da Bacia do Parnaíba 
(Piauí) ou a Chapada do Apodi, na Bacia Potiguar (Rio 
Grande do Norte).

Amplitude de relevo: 0 a 20 m.

Inclinação das vertentes: topo plano a suavemen-
te ondulado: 2º-5o.

R2b2 – Baixos Platôs Dissecados

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies ligeiramente mais elevadas que os ter-
renos adjacentes, francamente dissecadas em forma de 
colinas tabulares. Sistema de drenagem constituído por 
uma rede de canais com alta densidade de drenagem, 
que gera um relevo dissecado em vertentes retilíneas e 

R2a2

R2a2

R2a2

R2a2
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R2b1 – Baixos platôs não dissecados da bacia do Parnaíba (estrada 
Floriano-Picos, próximo a Oeiras, Piauí).

R2b2 – Baixos platôs dissecados em forma de colinas tabulares 
sobre arenitos imaturos da formação Alter do Chão (Presidente 

Figueiredo, Amazonas).

R2b1 – Centro-sul do estado do Piauí.

R2b2 – Interflúvio entre os rios Uatumã e Nhamundá  
(nordeste do estado do Amazonas).

voçorocas). Situação típica encontrada nos baixos platôs em-
basados pela Formação Alter do Chão, ao norte de Manaus.

Amplitude de relevo: 20 a 50 m.

Inclinação das vertentes: topo plano a suavemen-
te ondulado: 2º-5o, excetuando-se os eixos dos 
vales fluviais, onde se registram vertentes com 
declividades mais acentuadas (10º-25o).

declivosas nos vales encaixados, resultantes da dissecação 
fluvial recente. Deposição de planícies aluviais restritas 
em vales fechados.

Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfogê-
nese (formação de solos espessos e bem drenados, com 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Ocorrências esporádicas, restritas 
a processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas e 

R2b1

R2b1

R2b1

R2b2

R2b2

R2b2
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R2b3 – Planaltos

Relevo de degradação predominantemente em rochas 
sedimentares, mas também sobre rochas cristalinas.

Superfícies mais elevadas que os terrenos adjacentes, 
pouco dissecadas em formas tabulares ou colinas muito 
amplas. Sistema de drenagem principal com fraco enta-
lhamento e deposição de planícies aluviais restritas ou em 
vales fechados. 

Predomínio de processos de pedogênese (formação 
de solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a 
moderada suscetibilidade à erosão). Eventual atuação de 
processos de laterização. Ocorrências esporádicas, restritas 
a processos de erosão laminar ou linear acelerada (ravinas 
e voçorocas). 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m.

Inclinação das vertentes: topo plano a suavemen-
te ondulado: 2º-5o, excetuando-se os eixos dos 
vales fluviais.

R2b3 – Planalto de Uruçuí (sul do estado do Piauí).

R2b3 – Topo do planalto da serra dos Martins, sustentado  
por cornijas de arenitos ferruginosos da formação homônima 

(sudoeste do estado do Rio Grande do Norte).

R2b3 – Escarpa erosiva do planalto de Uruçuí (bacia do Parnaíba, 
sudoeste do estado do Piauí).

R2c – Chapadas e Platôs

Relevo de degradação em rochas sedimentares.

Superfícies tabulares alçadas, ou relevos soerguidos, 
planos ou aplainados, não ou incipientemente pouco 
dissecados. Os rebordos dessas superfícies, posiciona-
dos em cotas elevadas, são delimitados, em geral, por 
vertentes íngremes a escarpadas. Representam algumas 
das principais ocorrências das superfícies cimeiras do 
território brasileiro. 

Franco predomínio de processos de pedogênese (for-
mação de solos espessos e bem drenados, em geral, com 
baixa a moderada suscetibilidade à erosão).

Processos de morfogênese significativos nos rebordos 
das escarpas erosivas, via recuo lateral das vertentes. Fre-
quente atuação de processos de laterização. Ocorrências 

R2b3

R2b3

R4d

R3a2

R2b3

R2b3
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esporádicas, restritas a processos de erosão laminar ou 
linear acelerada (ravinas e voçorocas).

Amplitude de relevo: 0 a 20 m.

Inclinação das vertentes: topo plano, excetuando-
-se os eixos dos vales fluviais.

IV – DOMÍNIO DOS RELEVOS  
DE APLAINAMENTO

R3a1 – Superfícies Aplainadas Conservadas

Relevo de aplainamento. 

Superfícies planas a levemente onduladas, promovidas 
pelo arrasamento geral dos terrenos, representando, em 
linhas gerais, grandes extensões das depressões interpla-
nálticas do território brasileiro.

Amplitude de relevo: 0 a 10 m. 

Inclinação das vertentes: 0º-5o.

No bioma da floresta amazônica: franco predomínio 
de processos de pedogênese (formação de solos espessos 
e bem drenados, em geral, com baixa suscetibilidade à 
erosão). Eventual atuação de processos de laterização. 

Nos biomas de cerrado e caatinga: equilíbrio entre 
processos de pedogênese e morfogênese (a despeito das 
baixas declividades, prevalece o desenvolvimento de solos 
rasos e pedregosos e os processos de erosão laminar são 
significativos).

R3a2 – Superfícies Aplainadas Retocadas 
ou Degradadas

Relevo de aplainamento. 

Superfícies suavemente onduladas, promovidas pelo 
arrasamento geral dos terrenos e posterior retomada erosiva 
proporcionada pela incisão suave de uma rede de drenagem 
incipiente. Inserem-se, também, no contexto das grandes 
depressões interplanálticas do território brasileiro. 

R2c – Topo da Chapada dos Guimarães e relevo ruiniforme junto a 
seu escarpamento.

R2c – “Tepuy” isolado da “serra” do Tepequém, uma forma em 
chapada sustentada por arenitos conglomeráticos do supergrupo 

Roraima.

R2c – Borda Leste da Chapada dos Pacaás Novos (região  
central do estado de Rondônia).

R2c

R2c

R2c

R2c

R3a2

R4d
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R3a1 – Médio vale do rio São Francisco (estado da Bahia).

R3a2 – Extensa superfície aplainada da depressão sertaneja 
(sudoeste do estado do Rio Grande do Norte).

R3a1 – Extensa superfície aplainada, delimitada por esparsas cristas 
de quartzitos (Canudos, norte do estado da Bahia).

Amplitude de relevo: 10 a 30 m. 

Inclinação das vertentes: 0º-5o. 

Caracteriza-se por extenso e monótono relevo suave 
ondulado sem, contudo, caracterizar ambiente colinoso, 
devido a suas amplitudes de relevo muito baixas e longas 
rampas de muito baixa declividade.

R3a2 – Médio vale do rio Xingu (estado do Pará).

R3a1

R4b

R4c

R3a2

R3a2

R3a2

R3a1



GEODIVERSIDADE DO ESTADO DE RORAIMA

16

R3b – Inselbergs e outros relevos residuais 
(cristas isoladas, morros residuais, pontões, 
monolitos)

Relevo de aplainamento. 

Relevos residuais isolados destacados na paisagem 
aplainada, remanescentes do arrasamento geral dos terrenos. 

Amplitude de relevo: 50 a 500 m. 

Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrência 
de paredões rochosos subverticais (60o-90o).

R3b – Sul do estado do Rio Grande do Norte.

R3b – Agrupamentos de inselbergs alinhados em cristas de rochas 
quartzíticas delineadas em zona de cisalhamento (estrada  

Senhor do Bonfim-Juazeiro, estado da Bahia).

R3b – Neck vulcânico do pico do Cabugi (estado do Rio Grande  
do Norte).

V – DOMÍNIO DAS UNIDADES 
DENUDACIONAIS EM ROCHAS 
CRISTALINAS OU SEDIMENTARES

R4a1 – Domínio de Colinas Amplas e Suaves
 
Relevo de degradação em qualquer litologia, 
predominando rochas sedimentares. 

Relevo de colinas pouco dissecadas, com vertentes con-
vexas e topos amplos, de morfologia tabular ou alongada. 
Sistema de drenagem principal com deposição de planícies 
aluviais relativamente amplas. 

R4a1 – Depressão periférica (estado de São Paulo).

R3b

R3b

R3b

R3b

R4a1

R4a1
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Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes.

 

Amplitude de relevo: 20 a 50 m.

Inclinação das vertentes: 3º-10o.

R4a2 – Domínio de Colinas Dissecadas 
e de Morros Baixos

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 

Relevo de colinas dissecadas, com vertentes convexo-
-côncavas e topos arredondados ou aguçados. Sistema de 
drenagem principal com deposição de planícies aluviais 
restritas ou em vales fechados. 

R4a1 – Colinas amplas e suaves modeladas sobre granulitos 
(cercanias de Anápolis, Goiás).

R4a1 – Relevo suave colinoso (município de Araruama,  
região dos Lagos, Rio de Janeiro).

R4a2 – Leste do estado da Bahia.

R4a2 – Típico relevo de mar-de-morros no médio vale do rio Paraíba 
do Sul (topo da serra da Concórdia, Valença, Rio de Janeiro).

R4a2 – Colinas e morros intensamente dissecados sobre 
metassiltitos (município de Padre Bernardo, Goiás).

R4a1

R4a1

R4a2

R4a2

R4a2

R4a2
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Equilíbrio entre processos de pedogênese e morfo-
gênese (formação de solos espessos e bem drenados, em 
geral, com moderada suscetibilidade à erosão). Atuação 
frequente de processos de erosão laminar e ocorrência 
esporádica de processos de erosão linear acelerada (sulcos, 
ravinas e voçorocas). Geração de rampas de colúvios nas 
baixas vertentes. 

Amplitude de relevo: 30 a 80 m. 

Inclinação das vertentes: 5º-20o.

R4a3 – Domos em estrutura elevada

Relevo de degradação em qualquer litologia.

Relevo de amplas e suaves elevações em forma de 
meia esfera, com modelado de extensas vertentes convexas 
e topos planos a levemente arredondados. Em geral, essa 
morfologia deriva de rochas intrusivas que arqueiam a su-
perfície do terreno, podendo gerar estruturas dobradas do 
tipo braquianticlinais. Apresenta padrão de drenagem radial 

e centrífugo. Sistema de drenagem principal em processo 
inicial de entalhamento, sem deposição de planícies aluviais.

Predomínio de processos de pedogênese (formação de 
solos espessos e bem drenados, em geral, com baixa a mo-
derada suscetibilidade à erosão). Ocorrências esporádicas, 
restritas a processos de erosão laminar ou linear acelerada 
(ravinas e voçorocas). 

Amplitude de relevo: 50 a 200 m.

Inclinação das vertentes: 3º-10o.

R4b – Domínio de Morros e de Serras Baixas

Relevo de degradação em qualquer litologia. 

Relevo de morros convexo-côncavos dissecados e topos 
arredondados ou aguçados. Também se insere nessa uni-
dade o relevo de morros de topo tabular, característico das 
chapadas intensamente dissecadas e desfeitas em conjunto 
de morros de topo plano. Sistema de drenagem principal 
com restritas planícies aluviais. 

Predomínio de processos de morfogênese (formação de 
solos pouco espessos em terrenos declivosos, em geral, com 
moderada a alta suscetibilidade à erosão). Atuação frequente 
de processos de erosão laminar e linear acelerada (sulcos e 
ravinas) e ocorrência esporádica de processos de movimen-
tos de massa. Geração de colúvios e, subordinadamente, 
depósitos de tálus nas baixas vertentes. 

Amplitude de relevo: 80 a 200 m, podendo apre-
sentar desnivelamentos de até 300 m. 

Inclinação das vertentes: 15º-35o.
R4a3 – Domo de Guamaré (estado do Rio Grande do Norte).

R4a3 – Domo de Guamaré, arqueando as rochas sedimentares da 
bacia Potiguar (estado do Rio Grande do Norte).

R4a3

R4a3

R4a3
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R4b – Serra do Tumucumaque (norte do estado do Pará).

R4b – Relevo de morros elevados no planalto da região serrana do 
estado do Rio de Janeiro.

R4b – Relevo fortemente dissecado em morros sulcados e alinhados 
a norte do planalto do Distrito Federal.

R4c – Domínio Montanhoso (alinhamentos 
serranos, maciços montanhosos, front 
de cuestas e hogback)

Relevo de degradação em qualquer litologia. 

Relevo montanhoso, muito acidentado. Vertentes 
predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arre-
dondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo 
de entalhamento.

Franco predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos rasos em terrenos muito acidentados, 
em geral, com alta suscetibilidade à erosão). Atuação fre-
quente de processos de erosão laminar e de movimentos 
de massa. Geração de depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes.

Amplitude de relevo: acima de 300 m, podendo 
apresentar, localmente, desnivelamentos inferio-
res a 200 m.

Inclinação das vertentes: 25o-45o, com ocorrência 
de paredões rochosos subverticais (60o-90o).

R4c – Sul do estado de Minas Gerais.

R4b

R4b

R4b

R4b

R4c

R4c
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R4d – Escarpa da serra Geral (nordeste do estado  
do Rio Grande do Sul).

R4d – Escarpas Serranas

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 

Relevo montanhoso, muito acidentado. Vertentes 
predominantemente retilíneas a côncavas, escarpadas e 
topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arre-
dondados, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo 
de entalhamento. Representam um relevo de transição 
entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes cotas 
altimétricas.

Franco predomínio de processos de morfogênese 
(formação de solos rasos em terrenos muito acidentados, 
em geral, com alta suscetibilidade à erosão). Atuação fre-
quente de processos de erosão laminar e de movimentos 
de massa. Geração de depósitos de tálus e de colúvios nas 
baixas vertentes. 

Amplitude de relevo: acima de 300 m. 

Inclinação das vertentes: 25º-45o, com ocorrência 
de paredões rochosos subverticais (60o-90o).

R4c – Relevo montanhoso do maciço do Caraça, modelado em 
quartzitos (Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais).

R4c – Vale estrutural do rio Araras; reverso da serra do Mar 
(Petrópolis, Rio de Janeiro).

R4d – Aspecto imponente da serra Geral, francamente entalhada 
por uma densa rede de drenagem, gerando uma escarpa festonada 

com mais de 1.000 m de desnivelamento.

R4d – Escarpa da serra de Miguel Inácio, cuja dissecação está 
controlada por rochas metassedimentares do grupo Paranoá 

(cercanias do Distrito Federal).

R4c

R4d

R4d

R4d

R2c

R4d

R4c
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R4e – Degraus Estruturais e Rebordos Erosivos

Relevo de degradação em qualquer litologia.
 

Relevo acidentado, constituído por vertentes predo-
minantemente retilíneas a côncavas, declivosas e topos 
levemente arredondados, com sedimentação de colúvios 
e depósitos de tálus. Sistema de drenagem principal em 
franco processo de entalhamento. Representam relevo de 
transição entre duas superfícies distintas alçadas a diferentes 
cotas altimétricas. 

Franco predomínio de processos de morfogênese (for-
mação de solos rasos, em geral, com alta suscetibilidade à 
erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar 
e de movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus 
e de colúvios nas baixas vertentes.

 

Amplitude de relevo: 50 a 200 m. 

Inclinação das vertentes: 10º-25o, com ocorrência 
de vertentes muito declivosas (acima de 45o).

R4f – Vales Encaixados

Relevo de degradação predominantemente em rochas 
sedimentares, mas também sobre rochas cristalinas. 

Relevo acidentado, constituído por vertentes predo-
minantemente retilíneas a côncavas, fortemente sulcadas, 
declivosas, com sedimentação de colúvios e depósitos de 
tálus. Sistema de drenagem principal em franco processo de 
entalhamento. Consistem em feições de relevo fortemente 
entalhadas pela incisão vertical da drenagem, formando vales 
encaixados e incisos sobre planaltos e chapadas, estes, em ge-
ral, pouco dissecados. Assim como as escarpas e os rebordos 
erosivos, os vales encaixados apresentam quebras de relevo 
abruptas em contraste com o relevo plano adjacente. Em 
geral, essas formas de relevo indicam uma retomada erosiva 
recente em processo de reajuste ao nível de base regional. 

Franco predomínio de processos de morfogênese (for-
mação de solos rasos, em geral, com alta suscetibilidade à 
erosão). Atuação frequente de processos de erosão laminar 
e de movimentos de massa. Geração de depósitos de tálus 
e de colúvios nas baixas vertentes. 

R4e – Degrau escarpado da serra do Roncador (leste do estado de Mato Grosso).

R4e – Degrau estrutural do flanco oeste do planalto de morro do 
Chapéu (Chapada Diamantina, Bahia).

R4e – Degrau estrutural no contato da bacia do Parnaíba com o 
embasamento cristalino no sul do Piauí.

R4e

R4e

R4e

R4e
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Amplitude de relevo: 100 a 300 m. 

Inclinação das vertentes: 10º-25º, com ocorrência 
de vertentes muito declivosas (acima de 45º).

R4f – Planalto de Uruçuí e vale do Gurgueia  
(sul do estado do Piauí).

R4f – Vale amplo e encaixado de tributário do rio Gurgueia no 
planalto de Uruçuí (sudoeste do estado do Piauí).

R4f

R4f

R4f

R2b3 R2b3
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ANDRÉ LUÍS MARTINELLI REAL DOS SANTOS – Engenheiro Agrícola formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2006). 
Atualmente é mestrando do curso de Geografia pela Universidade Federal do Amazonas (2012). Pesquisador em Geociências da CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil atuando na área de Hidrologia. Desenvolveu trabalhos nas linhas de pesquisa de Hidrologia, Conservação e Reaproveitamento 
de Recursos Hídricos e Agroecologia.

ANTÔNIO THEODOROVICZ – Geólogo formado (1977) pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e especialização (1990) em Geologia 
Ambiental. Ingressou na CPRM – Superintendência Regional de Porto Velho em 1978. Desde 1982 atua na Superintendência Regional de 
São Paulo. Executou e chefiou vários projetos de mapeamento geológico, prospecção mineral e metalogenia em diversas escalas nas regiões 
Amazônica, Sul e Sudeste. De 1990 até 2012 atuou como supervisor/executor de vários estudos geoambientais, para os quais concebeu uma 
metodologia também adaptada e aplicada na geração dos mapas de Geodiversidade do Brasil e estaduais. Atualmente também é coordenador 
regional do Projeto Geoparques da CPRM, ministrando treinamentos de campo para caracterização do meio físico para fins de planejamento e 
gestão ambiental, para equipes da CPRM e de países da América do Sul.

DANIEL DE OLIVEIRA – Engenheiro civil formado (1995) pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP-PE), com especialização em Gestão 
Ambiental pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia - UTAM (1999) e em Planejamento e Gerenciamento de Águas pela Universidade Federal 
do Amazonas (2003). Atua desde 1997 na CPRM - Superintendência Regional de Manaus. Atualmente, trabalha nos projetos da Operação da 
Rede Hidrometeorológica, Monitoramento de Eventos Extremos e Dinâmica Fluvial do Sistema Negro-Solimões-Amazonas.

EDGAR SHINZATO – Graduado (1990) em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Mestre (1998) 
em Agronomia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF. Área de concentração: Pedologia, Meio Ambiente e Geoprocessamento. 
Atualmente é coordenador executivo do Departamento de Gestão Territorial (DEGET) da CPRM. Desenvolveu atividades profissionais em Projetos 
do Programa GATE/CPRM, como estudos e mapeamentos de solos, capacidade de uso das terras, aptidão agrícola e uso e cobertura vegetal. 
Foi coordenador de Geoprocessamento dos Estudos do TAV (Trem de Alta Velocidade) e do Projeto Setorização de Riscos Remanescentes de 
Nova Friburgo-RJ. É membro do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, núcleo regional do Rio de Janeiro, e do Comitê Assessor Externo 
da Embrapa Solos. 

JANÓLFTA LÊDA ROCHA HOLANDA – Graduada (2002) em Geologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestra (2008) em Geologia 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC), tendo participado do controle do processo de digitalização e consistência do Atlas Digital dos Recursos 
Hídricos Subterrâneos dos estados do Piauí e Alagoas como responsável pelo controle da digitalização (2003/2004, CPRM). Colaboradora na 
função de coordenadora do processo de digitação dos dados do Sistema de Informação de Águas Subterrâneas - SIAGAS (2003/2004, CPRM). 
Colaboradora na função de coordenadora do banco de dados da base Aflora das folhas Itatira, Boa Viagem e Quixeramobim, além de coordenar 
o SIG e confeccionar o layout dos mapas na escala 1: 100.000 das folhas Itatira-CE e Boa Viagem-CE com participação na confecção do SIG de 
Quixeramobim-CE (2005 - 2007, UFC). Participou do Projeto de Mapeamento Geológico de Levantamento de Recursos Minerais da Folha Pio IX 
(PI), como coordenadora do banco de dados da base Aflora e SIG, além de ser responsável pelo layout (2008 - 2010, UFC). É geóloga da CPRM 
(Superintendência Regional de Manaus) desde 2010. Atualmente, é chefe do projeto Mapa Geodiversidade do Estado de Roraima - 1: 1.000.000.

JOSÉ FRUTUOSO DO VALE JÚNIOR – Graduado (1985) em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre (1991) 
em Solos e Nutrição pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com área de concentração em Levantamento e Classificação de Solos. Doutor 
(2000) em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com área de concentração em Gênese e Classificação de Solos. 
Atualmente é Professor Associado III do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal de Roraima (UFRR), professor e orientador 
do Programa de Pós-Graduação em Agronomia (POSAGRO) e do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal (PRONAT).

JOSÉ LUIZ MARMOS – Geólogo (1982) pela Universidade de São Paulo (USP) e Mestre (2007) em Geologia Ambiental pela Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM). Entre os anos de 1983 e 1991 trabalhou nas empresas do Grupo Best Metais e Soldas, com atuação em projetos 
de prospecção e pesquisa de estanho e ouro nos estados de Goiás, Tocantins e Rondônia. De 1991 a 1992 esteve na Mineração Mateus Leme, 
em atividades de pesquisa de minerais industriais nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Trabalha desde 1996 na CPRM 
(Superintendência Regional de Manaus), na área de Geologia Ambiental, em projetos de zoneamento ecológico-econômico, gestão territorial 
e geoquímica ambiental nos estados do Amazonas e Roraima, notadamente em atividades de avaliação da qualidade de recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos.

LEDA MARIA BARRETO FRAGA – Graduada (1983) em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mestra em Geologia 
(1992) e Doutora (2002) em Geologia e Geoquímica pela Universidade Federal do Pará (UFPA). É geóloga da CPRM - Serviço Geológico do Brasil 
desde 1991, tendo atuado na área de mapeamento geológico e estrutural, principalmente no Cráton Amazônico. Desenvolve trabalhos nas 
linhas de pesquisa de Evolução Geotectônica, Geologia Regional e Petrologia e participa de projetos financiados pela CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Atua como membro de bancas examinadoras de dissertações e teses.

LILIANE CRISTINA DE ALBUQUERQUE MOURA MAFRA – Possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(2002), Mestrado em Geodinâmica e Geofísica pela UFRN (2006) e Especialização em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pela UNP 
(2008). Possui experiência profissional em Licenciamento Ambiental na Área de Petróleo e Gás (2006-2010) e é atualmente Pesquisadora em 
Geociências do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

LUIZ FELIPE BRANDÃO LADEIRA – Graduado (08/2004) em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua na CPRM (SUREG-MA) 
desde junho de 2010 participando do Projeto Geodiversidade do Estado de Roraima e em mapeamentos de áreas de risco geológico pelo país.

MAGDA BERGMANN - Graduada (1975) em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) com mestrado em Geociências 
(Geoquímica e Geotectônica) pela Universidade de São Paulo (1988), além de diversos cursos de extensão na área de Geociências. Trabalhou 
em empresas de mineração, atuando em prospecção mineral e na CPRM. Foi professora do Instituto de Geociências da USP entre 1980 e 1995, 
ministrando as disciplinas Mapeamento Geológico, Aerofotogeologia e Geologia Física entre outras. Professora substituta no curso de geologia 
da UFRGS, em 1997, lecionando as disciplinas Mineralogia de Minerais Opacos e Introdução à Geologia. Prestou consultoria em mineração 
e licenciamento ambiental para várias empresas no RS e SC e atualmente exerce o cargo de Pesquisadora em Geociências da Companhia de 
Pesquisa de Recursos Minerais, atuando em Mapeamento Geológico; Pesquisa para Agrominerais, em colaboração a pesquisadores da Embrapa 
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Clima Temperado - Pelotas e em Terroir Vitivinícola, em colaboração a pesquisadores da Embrapa Uva e Vinho - Bento Gonçalves. Publicou 
mais de 30 artigos em periódicos, anais de congressos e jornais e participou de projetos de pesquisa do CNPq e PRONEX-FAPERGS/CNPq. Tem 
experiência ampla na área de Geociências, com ênfase em Cartografia Geológica, Pesquisa, Exploração e Licenciamento Ambiental de Agregados 
para Construção Civil, Rochas Ornamentais e Água Mineral.

MARCELO EDUARDO DANTAS – Graduado (1992) em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com os títulos de licenciado 
em Geografia e Geógrafo. Mestre (1995) em Geomorfologia e Geoecologia pela UFRJ. Nesse período, integrou a equipe de pesquisadores do 
Laboratório de Geo-Hidroecologia (GEOHECO/UFRJ), tendo atuado na investigação de temas como: Controles Litoestruturais na Evolução do 
Relevo; Sedimentação Fluvial; Impacto das Atividades Humanas sobre as Paisagens Naturais no Médio Vale do Rio Paraíba do Sul. Em 1997 
ingressou na CPRM, atuando como geomorfólogo até o presente. Desenvolveu atividades profissionais em projetos na área de Geomorfologia, 
Diagnósticos Geoambientais e Mapeamentos da Geodiversidade, em atuação integrada com a equipe de geólogos do Programa GATE/CPRM. 
Dentre os trabalhos mais relevantes, destacam-se: Mapa Geomorfológico e Diagnóstico Geoambiental do Estado do Rio de Janeiro; Mapa 
Geomorfológico do ZEE RIDE Brasília; Estudo Geomorfológico Aplicado à Recomposição Ambiental da Bacia Carbonífera de Criciúma; Análise 
da Morfodinâmica Fluvial Aplicada ao Estudo de Implantação das UHEs de Santo Antônio e Jirau (Rio Madeira - Rondônia). Atua, desde 2002, 
como professor-assistente do curso de Geografia/UNISUAM. Atualmente, é coordenador nacional de Geomorfologia do Projeto Geodiversidade 
do Brasil (CPRM/SGB). Membro efetivo da União da Geomorfologia Brasileira (UGB) desde 2007.

MARCELO ESTEVES ALMEIDA – Graduado (1991) em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Mestre (1996) em 
Petrologia de Granitos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Doutor (2006) em Geologia e Geoquímica Isotópica pela Universidade 
Federal do Pará (UFPA), esse último com estágio no exterior (Université Paul Sabatier-LMTG-CNRS, Toulouse III). É geólogo da CPRM de Manaus 
onde exerce a função de Gerente de Geologia e Recursos Minerais desde 2008. Atualmente desenvolve trabalhos nas linhas de pesquisas 
ligadas a Geologia Regional, Petrologia e Evolução Crustal, com foco nas regiões noroeste e sul do Amazonas e sudeste de Roraima. Participa 
de projetos financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), além de atuar como membro de bancas 
examinadoras de monografias, dissertações e teses.

MARIA ADELAIDE MANSINI MAIA – Graduada (1996) em Geologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e mestre (2013) em 
Ciências (Geologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ingressou na CPRM/SGB em 1997, onde exerce o cargo de Pesquisadora em 
Geociências na área de Gestão Territorial (DEGET). Atuou, de 1997 a 2009, na Superintendência Regional de Manaus (SUREG-MA), nos projetos 
de Gestão Territorial, destacando-se o Mapa da Geodiversidade do Estado do Amazonas e os Zoneamentos Ecológico-Econômicos (ZEEs) do Vale 
do Rio Madeira, da porção central do estado de Roraima e do Distrito Agropecuário da Zona Franca de Manaus. Participou do mapeamento 
geológico-geotécnico do traçado do Trem de Alta Velocidade (TAV) e de mapeamento de área de risco geológico no município de Teresópolis 
(RJ). Atualmente lotada no Escritório Rio de Janeiro, desenvolve atividades ligadas à coordenação executiva do DEGET, notadamente no Programa 
Geologia do Brasil – Levantamento da Geodiversidade e Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação. É coautora 
nos livros “Geodiversidade do Brasil” e “Levantamento da Geodiversidade do Estado do Amazonas” e autora de diversos trabalhos científicos.

MARIA ANGÉLICA BARRETO RAMOS – Graduada (1989) em geologia pela Universidade de Brasília (UnB) e Mestra (1993) em Geociências pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ingressou na CPRM em 1994, onde atuou em mapeamento geológico no Projeto Aracaju ao Milionésimo. 
Em 1999, no Departamento de Gestão Territorial (DEGET), participou dos projetos Acajutiba-Aporá-Rio Real e Porto Seguro-Santa Cruz Cabrália. 
Em 2001, na Divisão de Avaliação de Recursos Minerais integrou a equipe de coordenação do Projeto GIS do Brasil e de Banco de Dados da 
CPRM. A partir de 2006, passou a atuar na coordenação de geoprocessamento do Projeto Geodiversidade do Brasil no DEGET. Especialista em 
Modelagem Espacial de Dados em Geociências. Ministra cursos e treinamentos em ferramentas de SIG aplicados a projetos da CPRM. É autora 
de 33 trabalhos individuais e coautora nos livros Geologia, Tectônica e Recursos Minerais do Brasil, Geodiversidade do Brasil e Geodiversidade do 
Estado da Bahia, dentre outros (13). Foi presidenta da Associação Baiana de Geólogos no período de 2005-2007 e vice-presidenta de 2008 a 2009. 

MARIA IVONILDE LEITÃO DE SOUSA – Engenheira agrônoma (2001) pela Universidade Federal de Roraima (UFRR) e mestre (2010) em 
Agronomia, com área de concentração em Produção Vegetal pelo Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal de Roraima (UFRR). 
Ocupa o cargo de Engenheira Agrônoma na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Assuntos Indígenas – SMGA da Prefeitura Municipal de 
Boa Vista.

NELSON JOAQUIM REIS – Graduado (6/1977) em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Atua na CPRM de Manaus 
há 34 anos, tendo participado de projetos de Mapeamento Geológico e de Pesquisa Mineral como executor e chefe de projeto. É especialista em 
terrenos sedimentares com destaque para as coberturas proterozoicas e dedica-se à Geologia do Cráton Amazonas (Amazonas e Roraima) onde 
é autor de inúmeros trabalhos publicados em simpósios, congressos, livros, revistas e jornais (http://lattes.cnpq.br/5425188557594538). Tem 
contribuído com informes geológicos na área de Gestão Territorial, em programas de Zoneamento Ecológico-Econômico, de Geodiversidade e 
de Sítios Geológicos e Paleontológicos (SIGEP), além de programas binacionais (Venezuela e Guiana). Foi coordenador da Folha NA.20-Boa Vista 
para a Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (CPRM, 2004) e dos livros Contribuição à Geologia da Amazônia (2003) e Geologia e Recursos 
Minerais para o SIG-AM (CPRM, 2006). Ocupou a Gerência de Geologia e Recursos Minerais da CPRM de Manaus no período de 2002 a 2008.

PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS PFALTZGRAFF – Geólogo formado (1984) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Mestre 
(1994) na área de Geologia de Engenharia e Geologia Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Doutor (2007) em Geologia 
Ambiental pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Trabalhou, entre 1984 e 1988, em obras de barragens e projetos de sondagem 
geotécnica na empresa Enge Rio – Engenharia e Consultoria S.A. e como geólogo autônomo entre os anos de 1985-1994. Trabalha na CPRM 
desde 1994, onde atua em diversos projetos de Geologia Ambiental.

PEDRO PAULO RAMOS RIBEIRO NASCIMENTO – Estudante de agronomia da Universidade Federal de Roraima – UFRR. Bolsista do CNPq no 
Programa de Iniciação Científica - PIC.

VALTER JOSÉ MARQUES – Graduado (1966) em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e especialização em 
Petrologia (1979), pela Universidade de São Paulo (USP) e Engenharia do Meio Ambiente (1991), pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Nos primeiros 25 anos de carreira, dedicou-se ao ensino universitário, na Universidade de Brasília (UnB) e ao mapeamento geológico 
na CPRM, entremeando um período em empresas privadas (Mineração Morro Agudo e Camargo Correa), onde atuou em prospecção mineral 
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em todo o território nacional. Desde 1979, quando retornou à CPRM, exerceu diversas funções e ocupou diversos cargos, dentre os quais o de 
Chefe do Departamento de Geologia da CPRM e o de Superintendente de Recursos Minerais. Nos últimos 18 anos, vem se dedicando à gestão 
territorial, com destaque para o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), sobretudo na Amazônia e nas faixas de fronteira com os países vizinhos, 
atuando como coordenador técnico de diversos projetos binacionais. Nos últimos 10 anos, vem desenvolvendo estudos quanto à avaliação da 
Geodiversidade para o desenvolvimento regional utilizando técnicas de cenários prospectivos.

VITÓRIO ORLANDI FILHO – Geólogo (1967) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Especialização em Sensoriamento Remoto 
e Fotointerpretação no Panamá e Estados Unidos. De 1970 a 2007, exerceu suas atividades junto à CPRM, onde desenvolveu projetos ligados 
a Mapeamento Geológico Regional, Prospecção Mineral e Gestão Territorial. Em 2006, participou da elaboração do Mapa Geodiversidade do 
Brasil (CPRM). 
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Geodiversidade do Estado de Roraima é um produto 
concebido para oferecer aos diversos segmentos 
da sociedade roraimense uma tradução do atual 
conhecimento geocientífico da região, com vistas ao 
planejamento, aplicação, gestão e uso adequado do 
território. Destina-se a um público-alvo variado, desde 
empresas de mineração, passando pela comunidade 
acadêmica, gestores públicos estaduais e municipais, 
sociedade civil e ONGs.

Dotado de uma linguagem voltada para múltiplos 
usuários, o mapa compartimenta o território 
roraimense em unidades geológico-ambientais, 
destacando suas limitações e potencialidades frente 
a agricultura, obras civis, utilização dos recursos 
hídricos, fontes poluidoras, potencial mineral e 
geoturístico.

Nesse sentido, com foco em fatores estratégicos 
para a região, são destacadas Áreas de Relevante 
Interesse Mineral (ARIM), Potenciais Hidrogeológico 
e Geoturístico, Riscos Geológicos aos Futuros 
Empreendimentos, dentre outros temas do meio físico, 
representando rico acervo de dados e informações 
atualizadas e constituindo valioso subsídio para a 
tomada de decisão sobre o uso racional e sustentável 
do território nacional.
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Geodiversidade é o estudo do meio físico constituído por ambientes 
diversos e rochas variadas que, submetidos a fenômenos naturais 
e processos geológicos, dão origem às paisagens, ao relevo, outras 
rochas e minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos 
superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo 
como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, 
o educativo e o turístico, parâmetros necessários à preservação 
responsável e ao desenvolvimento sustentável.
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