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Estado de Roraima

APRESENTAÇÃO

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM tem a grata satisfação de disponibilizar à 
sociedade mais um produto da série Atlas Geoquímicos Estaduais do Brasil: o Atlas 
Geoquímico do Estado de Roraima.

Este atlas concentra informações geoquímicas que, além de permitirem a identifi-
cação de prováveis áreas com potencial mineral, são úteis e aplicáveis a estudos para 
a determinação da distribuição espacial e da abundância ou carência de elementos 
químicos ou substâncias de origem natural ou antropogênica no conhecimento do 
quimismo do meio físico, relacionados a diferentes áreas do conhecimento, tais como 
a agricultura, veterinária, saúde pública e monitoramento ambiental. Diversos tipos 
de doenças endêmicas têm sido explicados através de estudos de Geologia Médica 
– ciência que estuda a influência de fatores geológico-ambientais na distribuição 
geográfica de doenças humanas e de animais e vegetais. 

O Atlas é apresentado em meio digital, com mapas geoquímicos e textos explicativos.
No âmbito da geoquímica ambiental e geologia médica, a CPRM/SGB tem dado 

destaque à Ação Levantamentos Geoquímicos, com o Projeto Mapeamento Geoquímico 
de Baixa Densidade, em desenvolvimento desde 2008, e cujo objetivo é avaliar, em todo 
o território nacional, a composição do substrato rochoso, dos solos, dos sedimentos 
ativos de corrente e das águas de drenagem e de abastecimento humano. A metodo-
logia de amostragem, armazenamento das amostras e análises químicas seguem os 
padrões geoquímicos estabelecidos pelo projeto IGCP-259 da UNESCO-IUGS, e pelo 
Working Group on Global Geochemical Baseline, do IUGS-IAGC. Os produtos finais deste 
Projeto são os atlas geoquímicos estaduais e o banco de dados geoquímicos inserido no 
GEOSGB, disponível na CPRM/SGB. A utilização dessas informações estruturadas pode 
contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 
regional, assim como apoiar a tomada de decisões em bases sustentáveis.

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
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ATLAS GEOQUÍMICO 
DO ESTADO DE RORAIMA

CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO
DE RORAIMA

Localização e Aspectos Fisiográficos

O estado de Roraima ocupa a porção mais seten-
trional do país, com uma superfície de 224.303km2 

(IBGE), sendo quase 90% distribuídos ao norte da linha 
do Equador. Limita-se a sul e oeste com o estado do 
Amazonas, a leste com o estado do Pará e a República 
da Guiana e a norte com a República da Venezuela 
(Figuras 1). O estado está ligado por via terrestre ao 
restante do país apenas pela rodovia pavimentada 
BR-174 que, vindo de Manaus (AM), atravessa seu 
território de sul para norte e dá acesso à Venezuela 
e ao Caribe. A rodovia BR-401, partindo de Boa Vista, 
liga as cidades de Bonfim e Normandia e dá acesso à 
Guiana. As demais rodovias federais (BR-432 e BR-210) 
são menores e restritas à area do estado (Figura 2).

Constituído por quinze municípios, apresenta uma 
população, estimada pelo IBGE para 2014, de 496.936 

habitantes, com densidade demográfica de 2,21 hab/
km². É o estado menos populoso do país e 63% dessa 
população está concentrada em sua capital Boa Vista. 
No Quadro 1 está discriminada a distribuição da 
população roraimense por município, com o respec-
tivo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDH-M) de acordo com o PNUD (2010).

Cerca de 46% da superfície do estado de Roraima é 
ocupada por terras indígenas (TIs) (Figura 2), 5,3% por 
unidades de conservação federal de proteção inte-
gral (três estações ecológicas e três parques nacio-
nais) e 2,6% por unidades federais de uso sustentável 
(três florestas nacionais). Das TIs, a maior delas, deno-
minada Ianomâmi e que se estende pelo território 
amazonense, tem mais de 5,7 milhões de hectares (ha) 
em Roraima (25% do estado), ocupa toda a porção NW 
do estado (bacias dos rios Urariquera, Mucajaí, Ajarani 
e Catrimâni) e em seus domínios não foi permitido o 
acesso para a amostragem geoquímica. Esse mesmo 
impedimento de acesso para amostragem ocorreu 
em três TIs de grandes dimensões situadas no sul do 
estado: Waimiri-Atroari (667 mil ha nas bacias dos rios 
Alalaú e Jauaperi), Trombetas-Mapuera (560 mil ha na 
bacia do rio Jatapu) e Wai-Wai (410 mil ha na bacia do 
rio Anauá). Nas duas outras TIs com superfície acima 
de 500 mil ha, denominadas São Marcos (654 mil ha 

Figura 2 - Divisão municipal e terras indígenas em Roraima.

Figura 1 - Localização do estado de Roraima no território 

brasileiro. Fonte: IBGE (2014); PNUD (2010).
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MunICípIO pOpuLAÇÃO 
(2014)

DEnS. 
DEMOgRáFICA 
(hAb./kM²)

IDh-M

Boa Vista 314.900 49.99 0,752

Rorainópolis 26.811 0,72 0,619

Caracaraí 19.981 0,39 0,624

Alto Alegre 16.301 0,64 0,542

Mucajaí 16.137 1,19 0,665

Cantá 15.774 1,81 0,619

Pacaraima 11.667 1,3 0,65

Bonfim 11.632 1,35 0,626

Amajari 10.721 0,33 0,488

Iracema 10.043 0,6 0,582

Normandia 9.953 1,28 0,594

Uiramutã 9.303 1,04 0,453

Caroebe 8.997 0,67 0,639

São João da Baliza 7.401 1,58 0,655

São Luiz do Anauá 7.309 4,42 0,649

RORAIMA 496.936 2,21 0,75

nas bacias dos rios Surumu e Urariquera) e Raposa-
Serra do Sol (1,74 milhão de ha nas bacias dos rios 
Tacutu e Surumu) que ocupam todo o extremo norte 
-nordeste do estado, foi permitida a amostragem 
geoquímica em quase todos os seus domínios. 

Clima

O clima na região segue os padrões da região 
Amazônica, de característica quente-úmido com 
duas estações definidas em bases pluviométricas: a 
estação chuvosa (inverno), de abril a setembro, e a 
estação seca (verão), de outubro a março. No entorno 
da linha do Equador esta divisão meteorológica nem 
sempre é bem definida, havendo influência da sazo-
nalidade pluviométrica do hemisfério sul. Uma pecu-
liaridade do estado é a intensa ação de ventos no 
sentido NE-SW, observado nas áreas de savanas. Os 
índices pluviométricos anuais são elevados e variam 
de 1.400 a 2.500 mm, aproximadamente. As áreas 
de maior precipitação se situam nas regiões norte, 
noroeste e sudoeste, sendo a estação hidrológica 
denominada 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. Já a área de menor precipitação anual (1.400 
mm/ano) é registrada a nordeste de Boa Vista, em 
região de savanas (Figura 3).

hidrografia

Com exceção das nascentes do rio Jatapu, afluente 
do rio Uatumã (tributário do rio Amazonas), situ-
adas no extremo leste do estado, e dos rios Jauaperi 
e Jufari, que são afluentes do rio Negro, todas as 
demais bacias hidrográficas pertencem ao prin-
cipal curso d’água de Roraima, o rio Branco, cuja foz 
também se dá no rio Negro. O rio Branco, formado a 
partir da junção dos rios Urariquera e Tacutu, banha a 
capital Boa Vista e tem uma área de drenagem supe-
rior 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. 
Os principais afluentes da bacia do rio Branco são: 
Mucajaí, Catrimâni, Anauá, Água Boa do Univini, 
Xeriuini, Cauamé e Ajarani. Ainda merecem destaque 
os rios Maú (divisa natural com a Guiana) e Surumu, 

Quadro 1 
Distribuição demográfica e IDH nos municipios  
de Roraima

Figura 3 - Isoietas médias anuais (mm/ano) para o estado de 

Roraima no período de 1977 a 2006. Fonte: Atlas Pluviométrico 

do Brasil 1977 a 2006 (CPRM, 2011).
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os maiores afluentes do rio Tacutu em Roraima. Para 
direcionar e facilitar as programações das campanhas 
de amostragem geoquímica, a superfície do estado 
foi compartimentada em suas 13 bacias hidrográficas 
principais, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 - Principais bacias hidrográficas de Roraima.

Figura 5 - Unidades Morfoestruturais identificadas no estado  

de Roraima.

Compartimentação geomorfológica

Roraima é o estado com a maior variedade 
geomorfológica 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 2.734 metros 
de altitude. Fazendo uso dos conceitos propostos 
por Barbosa (1975) e por Ross (2000), o relevo do 
território roraimense pode ser compartimentado em 
duas unidades morfoestruturais, que apresentam 
conjuntos litológicos de natureza e idades diferentes: 
Terrenos proterozoicos do Escudo das Guianas e 
domínio das Coberturas Sedimentares Fanerozoicas 
(Figura 5). 

Ainda segundo os conceitos acima citados, 
os terrenos proterozoicos do Escudo das Guianas 

podem ser divididos em cinco unidades morfoes-
culturais: Planalto do Divisor Amazonas-Orenoco, 
Planalto Sedimentar de Roraima, Planalto Dissecado 
Norte da Amazônia, Planaltos Residuais de Roraima e 
Depressão Marginal Norte da Amazônia; e o domínio 
das Coberturas Sedimentares Fanerozoicas, em 
duas unidades: Depressão de Boa Vista e Pantanal 
Setentrional (Figura 6).

   Planalto do Interflúvio amazonas-orenoco
Constitui uma extensa área montanhosa, com 

direção geral SW-NE, sustentada pelas rochas ígneas 
e metamórficas meso e paleo-proterozoicas do 
Escudo das Guianas. Boa parte desta área monta-
nhosa constitui o divisor de águas das bacias dos 
rios Amazonas e Orenoco. Os relevos são compostos 
por patamares dissecados por rede de drenagem 
encaixada em fraturas e falhas geológicas, resul-
tando em vertentes de forte declividade. Esses pata-
mares, localmente, são chamados de serras, sendo 
as principais estruturas representantes as serras da 
Memória, do Caranguejo, da Minhoca, Mudubim, de 
Pacaraima, Verde, do Cailan, do Trovão, do Cumanã, 
Arai, Central, da Formiga, do Bananal, Tocobirém, 
Parima, Auaris, do Melo Nunes, Couto de Magalhães, 
da Estrutura e Urucuzeiro.
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   Planalto Sedimentar de roraima
Esta unidade, regionalmente, é modelada por 

relevos tabulares, esculpidos em rochas sedimentares 
e metassedimentares pouco dobradas do Supergrupo 
Roraima e da Formação Tepequém. Em uma escala 
mais próxima, podem ser observadas  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 onde se situa 
o sétimo ponto mais alto do país: o Monte Roraima, 
com 2.734 metros, na serra de Pacaraima. Em seus 
arredores são encontradas diversas outras serras que 
compõem este planalto, como a Serra do Sol, com 
até 2.400 metros de altitude. As cabeceiras dos rios 
mais setentrionais do país ocorrem ali: Cotingo, Maú e 
Uailan. Destaca-se também a serra do Tepequém, loca-
lizada entre os rios Urariquera e Amajari, em meio a um 
relevo de colinas amplas e suaves.

   Planalto dissecado Norte da amazônia
A unidade ocorre de forma descontínua, com 

relevos residuais (serras) de variadas formas que 
atingem até 600 metros de altitude. É um planalto 
esculpido, principalmente sobre rochas ígneas e 

metamórficas do Escudo das Guianas e sua denomi-
nação relaciona-se ao posicionamento geográfico, 
altimétrico e aos vários tipos de dissecação que apre-
senta. Sua maior área contínua está no centro-oeste 
do estado, nos médios cursos dos rios Urariquera e 
Mucajaí, com relevo composto predominantemente 
por colinas dissecadas e morros baixos e com presença 
de vales encaixados. As principais elevações represen-
tantes desta unidade são as serras Gurupira, Jauaperi, 
do Sonho, do Apium, do Repartimento, do Catrimâni 
e do Tucano, todas esculpidas sobre granitoides ou 
metagranitoides, com exceção da última, sustentada 
por rochas sedimentares mesozoicas da Formação 
Serra do Tucano (gráben do Tacutu).

   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. A altitude 
geral das maiores elevações varia entre 400 a 900 
metros aproximadamente (podendo atingir até 1.500 
metros), e o relevo é esculpido em rochas bastante 
fraturadas e falhadas de idades proterozoicas. 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. 
No domínio das rochas ígneas, as principais eleva-
ções desta unidade, num transecto leste-oeste, são as 
serras Acaraí, do Anauá, da Balata, Grande, Caracaraí, 
da Prata, do Ipiranga, do Apiaú e Serrinha. Já no 
domínio das rochas metamórficas encontram-se as 
serras Baraúna, da Lua, da Mocidade, do Demini e 
parte da serra do Mucajaí.

   depressão Marginal Norte do amazonas
Representa a maior unidade morfoescultural iden-

tificada em Roraima, estendendo-se de norte a sul e 
de leste a oeste e ocupando cerca de 31% da super-
fície do estado. Formada por uma extensa superfície 
aplainada, com terrenos conservados sobre rochas 
ígneas e metamórficas proterozoicas, a unidade 
apresenta áreas de acumulação inundáveis, provavel-
mente sustentadas por crostas lateríticas impermeá-
veis, e relevos ondulados com diferenciados níveis de 
dissecação. É um dos compartimentos mais baixos 
do estado, com altitudes variando entre 80 e 160 m, 
e mostra uma fraca declividade regional em direção 
ao rio Negro, ao sul. Em sua porção norte predo-
mina uma superfície de aplainamento conservada 
onde pontuam maciços residuais classificados como 

Figura 6 - Unidades Morfoesculturais definidas para o estado 

de Roraima.
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inselbergs, denominados localmente de serras, como 
as do Calango, do Machado e do Trovão.

   depressão de Boa Vista
No nordeste do estado esta unidade constitui 

uma extensa superfície aplainada resultante de fenô-
meno de pediplanação plio-pleistocênica que atuou 
regionalmente sobre a bacia sedimentar de Boa Vista 
e, localmente, sobre as rochas da bacia sedimentar 
do Tacutu. Suas altitudes oscilam entre 100 e 130 m. 
A maior parte do compartimento é constituída por 
uma superfície pediplanada bastante conservada, 
desenvolvida sobre os sedimentos pleistocênicos da 
Formação Boa Vista, por vezes cobertas por extensos 
areais. Entretanto, existem áreas onde a drenagem 
disseca levemente os terrenos, configurando uma 
topografia de ondulações pouco acentuadas, conhe-
cidas regionalmente como “tesos”, e relevos residuais 
esculpidos em rochas ígneas ou metamórficas do 
embasamento (inselbergs), como as serras do Murupu 
e da Moça.

   Pantanal Setentrional
Localizado no sul-sudoeste do estado, bacias dos 

rios Jufari, Xeriuini, Água Boa do Univini, baixo rio 
Branco, baixo Jauaperi e baixo Anauá, este comparti-
mento é a segunda maior unidade morfoescultural de 
Roraima, compreendendo aproximadamente 21% do 
seu território. Como o próprio nome diz, a região tem 
características de um grande pantanal. É uma área 
em que aproximadamente 60% dos terrenos ficam 
inundados nos períodos chuvosos (abril a setembro) 
e por vezes permanecem assim na estação seca. 
A vegetação é composta por gramíneas, arbustos, 
formações arbóreas e palmáceas. Com relação ao 
relevo, predomina uma planície bastante homo-
gênea formada por extensos e baixos tabuleiros ou 
terraços fluviais, interpenetrados por planícies fluviais 
ou fluviolacustres, desenvolvida sobre os sedimentos 
arenosos pleistocênicos da Formação Içá.   

       
geologia e Recursos Minerais

O estado de Roraima ocupa a porção centro-sul  
do Escudo das Guianas, segmento setentrional do 
cráton Amazônico que se estende para os países vizi-
nhos Guiana e Venezuela. Os diversos trabalhos de 
mapeamento geológico realizados, desde a década de 
70, pela CPRM - Serviço Geológico do Brasil e Projeto 

RADAMBRASIL, trabalhos de pesquisa mineral, levan-
tamentos aerogeofísicos e estudos acadêmicos têm 
permitido a criação de diversos modelos abordando 
províncias geológicas, geocronológicas e/ou tectô-
nicas, modelos estes que ensejam muitas controvérsias.

No presente trabalho optou-se por um modelo 
geológico mais recente, que subdivide o estado 
em quatro domínios tectonoestratigráficos (Reis et 
al., 2003; 2006):  Parima;   Surumu;  Guiana Central e  
Uatumã-Anauá (Figura 7).

Figura 7 - Domínios tectonoestratigráficos propostos para o 

estado de Roraima. Fonte: Reis et al. (2003; 2006).

   domínio Parima 
Apresenta lineamentos estruturais NW-SE e secun-

dariamente E-W. Tem idades no intervalo 2,03-1,94 Ga, 
representadas por rochas granito-gnáissico-migma-
títicas do Complexo Urariquera e terrenos granito-
-greenstones do Grupo Parima. Na idade 1,55 Ga 
ocorrem coberturas sedimentares e intrusões graníticas 
(Suíte Intrusiva Surucucus). Cerca de 90% do domínio 
não foi amostrado neste levantamento geoquímico 
por se tratar de terras indígenas de acesso restrito (Terra 
Indígena Ianomâmi).

   Domínio Surumu 
Apresenta lineamentos estruturais dominante-

mente E-W. É representado por áreas de vulcano-
-plutonismo (Grupo Surumu, Formação Cachoeira 
da Ilha e suítes intrusivas Pedra Pintada, Aricamã, 
Mixiguana e Saracura), sedimentação (Supergrupo 
Roraima e Formação Tepequém) e magmatismo 
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máfico (Diabásio Avanavero e Suíte Máfico-ultramáfica 
Uraricaá) no intervalo 1,98-1,78 Ga. Também ocorrem 
nesse domínio rochas metamórficas paraderivadas do 
Grupo Cauarane (paragnaisses), com idades em torno 
de 2,03 Ga.

   domínio Guiana Central
É principalmente representado por uma faixa 

NE-SW com rochas supracrustais em alto grau 
metamórfico e ortognaisses englobados na Suíte 
Metamórfica Rio Urubu e também charnockitos 
da Suíte Intrusiva Serra da Prata, ambos atribuídos 
ao intervalo 1,96-1,93 Ga. Na porção central desse 
domínio ocorre uma associação AMG (Anortosito-
Mangerito-Granito Rapakivi) com idade no intervalo 
1,56-1,53 Ga. Uma reativação mesozoica propiciou a 
constituição do gráben do Tacutu, com basaltos da 
Formação Apoteri (200 Ma), sedimentos da Formação 
Serra do Tucano e intrusões de rochas alcalinas da 
Suíte Intrusiva Apiaú (140 Ma).

   domínio uatumã-anauá
É representado por terrenos, dominantemente 

granitoides, com lineamentos estruturais NE-SW e 
ENE-WSW, localmente NW-SE. No intervalo 1,97-1,96 Ga 
têm-se os gnaisses, migmatitos e granitoides da Suíte 
Martins Pereira e metassedimentos do Grupo Uai-Uai. 
No intervalo 1,90-1,81 Ga ocorrem vários corpos 
graníticos e metagraníticos de evolução e idades 
distintas. Tais corpos recebem as denominações 
de Suíte Intrusiva Água Branca, Suíte Metamórfica 
Jauaperi, Grupo Iricoumé, Suíte Igarapé Azul, Suíte 
Intrusiva Mapuera e Suíte Intrusiva Moderna. Ainda 
nesse domínio ocorrem rochas gnáissico-migmatí-
ticas, englobadas sob a denominação de Complexo 
Anauá, que apresentam idade de 2,02 Ga. Atribuído 
ao mesoproterozoico (1,2-0,9 Ga.) tem-se as rochas 
básicas da Formação Seringa.

Fora do contexto do Escudo das Guianas, ocorre 
um quinto “domínio”, representado pelas coberturas 
cenozoicas que constituem o “Pantanal Setentrional” 
no sul do estado, que alguns autores consideram 
como Formação Içá e depósitos arenosos de áreas 
alagadas, e pelos sedimentos, também cenozoicos, 
da região centro-nordeste do estado, constituídos 
pelas Formações Boa Vista e Areias Brancas.

Na Figura 8 é apresentado um mapa simplifi-
cado da geologia do estado com suas principais 
unidades litoestratigráficas. 

O potencial de recursos minerais é, em muitas 
áreas do estado, bastante especulativo, face ao 
fato de não ser possível a prospecção mineral na 
maior parte das terras indígenas. Assim, por infor-
mações obtidas de projetos da CPRM da década 
de 70, sabe-se que o extremo noroeste de Roraima 
tem importantes ocorrências de ouro e cassiterita, e 
potencialidade para sulfetos (Cu/Zn) e radioativos, 
porém sem informações sobre gênese e econo-
micidade. Já na região norte-nordeste, apesar de 
pertencer hoje à Terra Indígena Raposa-Serra do Sol, 
o potencial para diamante e ouro é bem conhecido, 
pois a região foi durante décadas alvo de exploração 
garimpeira, principalmente no rio Maú. Aí a produção 

Figura 8 - Mapa geológico simplificado do estado de Roraima. 

Fonte: Modificado de CPRM (2009).
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ocorreu em depósitos aluvionares provenientes da 
desmantelação de sedimentos conglomeráticos das 
formações sedimentares proterozoicas que consti-
tuem os platôs elevados (“tepuys”) do Supergrupo 
Roraima. Ocorrências de fosfato, terras-raras, nióbio e 
tântalo são pouco expressivas e estão relacionadas às 
intrusões alcalinas do centro do estado, onde também 
são conhecidos veios pegmatoides portadores de 
barita. Outro recurso mineral, que vem tendo inte-
resse crescente, refere-se às rochas ornamentais que, 
na região centro-leste do estado, têm grande poten-
cial, representado por rochas ígneas pouco fratu-
radas, com boa qualidade e muita diversidade.

Vegetação

A cobertura vegetal original no estado pode ser 
dividida, de modo simplificado, em três domínios 
principais. Ao sul-sudoeste, a planície alagadiça 
constituída por sedimentos cenozoicos inconsoli-
dados, denominada de “Pantanal Setentrional”, é 
dominada por gramíneas e buritizais. Na porção 
centro-norte, a denominada savana (“lavrado”) é 
marcada por gramíneas, buritizais como vegetação 
ciliar e arbustos retorcidos. No restante do estado 
a cobertura é de floresta equatorial, com variações 
e peculiaridades impostas pelo tipo de solo, relevo 
e altitude. Cabe ressaltar que na porção leste do 
estado, notadamente no sudeste (município de 
Rorainópolis), há uma crescente ocupação humana, 
com implantação de atividades agropecuárias e 
extrativismo vegetal (Figura 9).

Saneamento básico

Em trabalho acadêmico, Souza (2009), utilizando 
diversas publicações, especialmente as do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, com 
destaque para a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios-PNAD e o Censo Demográfico de 2000, 
montou um resumo da situação da população 
urbana do estado com relação ao atendimento pelos 
serviços públicos de saneamento básico. Sob esse 
aspecto, os resultados apurados apontaram que 97% 
dos domicílios urbanos de Roraima são atendidos 
pelos serviços de abastecimento de água, superando 
a realidade nacional. Quanto à coleta de esgotos, os 
resultados são preocupantes, uma vez que apenas 
17,3% dos domicílios urbanos são atendidos por este 
serviço. Sobre a coleta de lixo, 97% dos domicílios 

urbanos possuem acesso a esse serviço. O autor 
constatou, ainda, que a maior parte do lixo coletado 
em Roraima é depositada a céu aberto, sem nenhum 
cuidado quanto às questões ambientais. Assim, a 
população urbana de Roraima apresenta ótimos 
índices no que diz respeito ao acesso aos serviços de 
abastecimento de água e coleta de lixo. No entanto, a 
mesma situação não é observada quanto à coleta de 
esgotos, serviço que atende a uma pequena parcela 
da população urbana. Nesse sentido, segundo o 
autor, já existiam recursos disponíveis para a univer-
salização dos serviços de abastecimento de água e 
ampliação do sistema de esgotamento sanitário. 
Entretanto, os recursos destinados a este último 
serviço ainda não eram suficientes para atender a 
toda a população. 

De acordo com informações obtidas junto à 
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima (CAER), 
apenas a capital dispõe de dados confiáveis sobre 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. No 
caso da água tratada, cerca de 98% da população 
de Boa Vista dispõe de abastecimento público, num 
total de 83.641 domicílios. Isto corresponde a mais de 
36 milhões de m³ que circulam em 1.515 km de rede 
distribuidora. Ainda segundo a CAER, a rede coletora 
de esgotos na capital cobre 70% dos domicílios. 

Figura 9 - Divisão simplificada da cobertura vegetal em Roraima.
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Aspectos Socioeconômicos                                                                       

O Produto Interno Bruto (PIB) do estado de Roraima, 
correspondente a R$ 6,95 bilhões em 2011, representa 
apenas 0,17% do PIB nacional no período. Trata-se do 
menor entre as unidades federativas, segundo dados 
do IBGE (2012). Na composição deste indicador, o 
setor terciário (comércio e serviços) compõe o maior 
percentual, 84%, seguido pelos setores secundário 
(10%) e primário (6%). As atividades econômicas mais 
relevantes no estado são a administração pública, 
o comércio em geral e a construção civil. Embora 
a baixa relevância do PIB roraimense no cenário 
nacional, quando analisado em conjunto com outros 
indicadores vê-se um desempenho socioeconômico 
do estado superior às médias nacionais. Por exemplo: 
no período 2000-2010, a base demográfica (popu-
lação) cresceu em média 3,3% ao ano; comparada ao 
crescimento médio do PIB no mesmo período (7,1% 
em média ao ano), essa taxa aponta para um PIB per 
capita crescente e que aloca o estado em 14º lugar no 
país e em 3º na Região Norte (IBGE, 2000 e 2010).

A produção do setor primário enfrenta contingen-
ciamentos devido a fatores ambientais e fundiários. 
Mais de 90% da superfície territorial de Roraima tem 
restrições à produção (SEPLAN, 2011), devido à legis-
lação ambiental que proíbe o corte raso em 80% 
das propriedades localizadas em áreas de florestas 
e em 35% das localizadas em áreas de savanas; ou 
por constituir áreas de preservação ambiental/
terras indígenas/institucionais; ou, ainda, por ser em 
local simplesmente inviável à atividade econômica. 

QUADRO 2
Produção agrícola em Roraima no ano de 2013

CuLTuRA áREA pLAnTADA (hA)
pRODuÇÃO

pRInCIpAIS MunICípIOS pRODuTORES 
unIDADE TOTAL

Abacaxi 130 mil frutos 911 Cantá (região da Serra Grande)

Arroz 16.275 tonelada 83.231 Bonfim (região do baixo rio Tacutu)

Banana 5.568 tonelada 93.597 Caroebe

Feijão 2.001 tonelada 667 Boa Vista (região do rio Murupu)

Laranja 222 tonelada 2.153 Boa Vista

Mandioca 5.800 tonelada 77.190 Rorainópolis (região do P. A. Anauá)

Milho 5.000 tonelada 6.000 Alto Alegre (regiões de Sumaúma, Vila Taiano e Vila Paredão)

Soja 12.000 tonelada 28.800 Alto Alegre (região do alto rio Cauamé)

Tomate 307 tonelada 3.684 Mucajaí (região do rio Apiaú)

Fonte: Levantamento Sistemático da Produção grícola 2014 – IBGE.

Apesar dos obstáculos, o setor primário do estado 
obtém destaque na exploração de alguns produtos 
agrícolas. O Quadro 2 mostra os principais produtos 
obtidos, para o ano de 2013, por município.                 

No que diz respeito à pecuária, a bovinocultura 
de corte ainda é a atividade mais expressiva, apesar 
da extinção das criações extensivas nas grandes 
fazendas outrora existentes a nordeste do estado e 
que foram incorporadas nas demarcações das terras 
indígenas São Marcos e Raposa-Serra do Sol. Os 
rebanhos de Roraima estão distribuídos conforme 
exposto no Quadro 3.

O extrativismo vegetal é um setor importante, com 
ênfase nos municípios de Rorainópolis e Cantá, desta-
cando-se o primeiro na exploração de madeira em 
tora, e o segundo, em carvão vegetal e lenha. Dados do 
IBGE (2012) apontam o cenário resumido no Quadro 4.

De toda a produção agropecuária e extrativa, 
apenas arroz, banana, soja e madeira em tora exercem 
papel relevante na balança comercial de Roraima. Os 
demais se destinam em sua quase totalidade ao abas-
tecimento da demanda interna, tendo como principal 
mercado consumidor o município de Boa Vista.

MATERIAIS E MéTODOS

   Coleta de amostras
O planejamento das estações de coleta de águas 

superficiais, sedimentos de corrente e solos envolveu 
elaboração de mapas de drenagens e bacias hidro-
gráficas definidas a partir de uma imagem SRTM 
no software ArcGis 10.  As estações de coleta de 

16



Estado de Roraima

pRODuTO unIDADE QuAnTIDADE
VALOR 
bRuTO (EM 
MIL REAIS)

Carvão vegetal tonelada 534 331

Lenha m3 104.400 1.775

Madeira em tora m3 109.340 21.868

QUADRO 4 
Quantitativo do extrativismo vegetal em Roraima para 
o ano de 2011

Figura 10 - Medição de parâmetros físico-químicos em 

drenagens das bacias dos rios Urariquera (A) e Jauaperi (B).

Fonte: Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 2012/IBGE. 

Figura 11- Filtragem de amostra de água coletada na bacia do 

rio Jauaperi (A). Tubos de 50ml com amostras de água destinadas 

a análises de cátions e ânions (B).

A

B

B

REbAnhO QuAnTIDADE 
(CAbEÇAS)

pRInCIpAIS 
MunICípIOS 
CRIADORES

Bovino 686.491 Alto Alegre e Amajari

Bubalino 435 Rorainópolis

Equino 28.349 Amajari e Alto Alegre

Suíno 37.982 Amajari e Alto Alegre

Caprino 7.622 Cantá

Galináceo 774.799 Boa Vista

QUADRO 3
Quantitativo dos rebanhos em Roraima para o ano  
de 2011

Fonte: Produção da Pecuária Municipal 2012 – IBGE. 

sedimentos de corrente e água superficial foram 
planejadas de modo a abranger a totalidade do terri-
tório passível de acesso, em bacias hidrográficas com 
áreas de captação média entre 150 a 200 km2.

Nas estações de coleta de água superficial e de 
consumo humano foi realizada in loco, por meio de 
um kit portátil de sondas digitais das marcas WTW e 
OAKTON, a leitura dos seguintes parâmetros físico-
-químicos: pH, condutividade elétrica, temperatura e 
oxigênio dissolvido (Figura 10).  

As amostras de águas foram filtradas em unidades 
com poros de 0,45 µm e acondicionadas em dois 
tubos de polietileno com capacidade de 50 ml, para 
análise de cátions e ânions (Figura 11). Para preser-
vação dos cátions solúveis nas amostras foi adicio-
nado HNO3 1:1, com o objetivo de manter o pH 
menor do que 2, enquanto as amostras para análise 
dos ânions são preservadas sob refrigeração até o 
momento da análise (CUNHA & MACHADO, 2003).

As amostras de sedimentos de corrente foram 
coletadas de forma composta no leito ativo dos rios 
e riachos, nos mesmos locais da coleta das amostras 
de água (Figura 12).

As estações de amostragem dos solos (Figura 13) 
foram planejadas no centro de cada carta planimétrica 

em escala 1:50.000, em malha regular de 15’ x 15’, apro-
ximadamente 25 km x 25 km na latitude do estado de 
Roraima. Cada estação foi planejada o mais próximo 
possível do centro da quadrícula visando manter a 

A
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Figura 12 -  Coleta, peneiramento e acondicionamento de amostra de sedimento de corrente em drenagem da bacia do rio Cauamé (A, B, C e D).

Figura 13 - Coleta e acondicionamentos de amostras de solos nas bacias dos rios Jauaperi (A, B) e Urariquera (C,D).

A B

C D

A B

C D
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regularidade do espaçamento entre as amostras e, 
preferencialmente, próximo a estradas, para facilitar o 
deslocamento das equipes de campo. Os solos foram 
coletados no horizonte B. 

Todas as informações relevantes para interpre-
tação dos resultados analíticos gerados pelos labo-
ratórios foram registradas em cadernetas de campo. 
Estas informações, juntamente com os dados analí-
ticos serão arquivadas na base de dados geoquímica 
da CPRM, que faz parte do banco de dados insti-
tucional – GEOSGB, disponível para consulta em  
www.cprm.gov.br.

O controle da amostragem de campo foi reali-
zado com a coleta de amostras replicatas, sendo 
uma replicata a cada dez amostras coletadas, objeti-
vando observar a variabilidade dos resultados analí-
ticos. Para as amostras de água, foi também enviada 
ao laboratório, em cada lote, uma amostra “branco” 
(água deionizada e ácido nítrico nos lotes de cátions 
e somente água deionizada nos de ânions). Todas as 
amostras-controle receberam numeração sequencial, 
no lote enviado ao laboratório.

Devido às limitações impostas pela restrição de 
acesso a diversas terras indígenas e/ou a áreas com 
acesso exclusivo por helicópteros, a amostragem 
geoquímica foi realizada em apenas 56% do terri-
tório roraimense, correspondente a uma superfície 
aproximada de 126.000 km². Nela foram coletadas 

429 amostras de sedimento de corrente, 427 de água 
superficial e 160 de solos (Quadro 5 e Figuras 14 e 
15). Ressalta-se que na bacia do rio Alalaú não foi 
coletada nenhuma amostra, pois ela está totalmente 
inserida na TI Waimiri-Atroari, onde o acesso para 
estudos geoquímicos não foi permitido pelas lide-
ranças indígenas.

Deve-se mencionar que, para efeitos de apro-
veitamento de logística e racionalização de custos, 
nas bacias dos rios Jufari e Jauaperi, que delineiam 
a divisa interestadual RR/AM, foram coletadas 22 
amostras de águas superficiais, 22 de sedimentos e 6 
de solos em território amazonense (Figuras 14 e 15). 
Tais amostras, pela proximidade com a divisa esta-
dual, foram incluídas normalmente nos tratamentos 
estatísticos e os resultados de suas analises utili-
zados para a elaboração dos mapas geoquímicos. 
Também foram coletadas 43 amostras de águas de 
abastecimento (superficiais e subterrâneas) abran-
gendo as 14 sedes municipais do interior de Roraima 
e algumas comunidades indígenas (Quadro 6).

   Análises Químicas
As amostras de sedimentos de corrente e solos 

foram analisadas na SGS-GEOSOL LABORATÓRIO 
LTDA, em Vespasiano, Minas Gerais e obede-
ceram ao seguinte processo analítico: (i) secagem 
(60°C); (ii) peneiramento <80 mesh e pulverização;  

Bacia Hidrográfica área (km2) SedimentoS 
de corrente

águaS 
SuperficiaiS SoloS

Alalaú (sem acesso) 5.101 0 0 0

Alto Rio Branco 7.794 26 26 8

Anauá (acesso parcial) 20.164 43 41 19

Baixo e Médio Rio Branco 20.619 39 39 23

Catrimâni e Água Boa do Univini (acesso parcial) 21.323 28 28 9

Cauamé 3.155 18 18 5

Jatapu (acesso parcial) 9.669 5 5 2

Jauaperi (acesso parcial) 24.909 69 69 26

Jufari e Xeriuini 11.673 34 34 11

Mucajaí (acesso parcial) 19.487 22 22 6

Surumu 12.566 31 31 11

Tacutu 17.251 48 48 21

Urariquera (acesso parcial) 50.592 66 66 19

TOTAL 224.303 429 427 160

Quadro 5
Quantidade de amostras de sedimentos de corrente, águas  superficiais e solos por bacia hidrográfica
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(iii) digestão em água régia; e (iv) análises de 
elementos traços por ICP-MS e ICP-OES para Au, 
Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, 
Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, 
P, Pd, Pt, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, 
Tl, U, V, W, Y, Zn e Zr. 

QUADRO 6
Quantidade de amostras de água de abastecimento público, por fonte amostrada.

MunICípIO águA bRuTA DE 
DREnAgEM

águA TRATADA 
(SAíDA DA ETA)

águA SubTERRânEA 
(pOÇO TubuLAR) FOnTE nATuRAL

Alto Alegre 1 1 2 -

Amajari - - 3 -

Bonfim - - 3 -

Cantá - - 2 -

Caracaraí - - 2 -

Caroebe 1 1 3 -

Iracema - - 3 -

Mucajaí 1 1 1 -

Normandia - - 4 -

Pacaraima 1 1 1 -

Rorainópolis - - 3 -

São João da Baliza 1 - 2 -

São Luiz do Anauá - - 3 -

Uiramutã - - 1 1

Figura 14 - Localização dos pontos de amostragem de águas 

superficiais e sedimentos de corrente no estado de Roraima

Figura 15 - Localização dos pontos de amostragem de solos no 

estado de Roraima

As amostras de água foram analisadas para cátions, 
também, na SGS-GEOSOL LABORATÓRIO LTDA para 
os elementos Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Hg, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Si, Sn, Sr, Ti, V e 
Zn, por ICP-OES e ICP-MS. Os ânions fluoreto, cloreto, 
brometo e sulfato foram analisados no Laboratório 
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Conti&Silva – TEMA, em Americana, São Paulo e no 
Centro Tecnológico de Análises Ltda - CETAN, em 
Vitória-ES, por Cromatografia Iônica. A alcalinidade foi 
determinada, por potenciometria, no Laboratório de 
Química Ambiental do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia–INPA, em Manaus. As amostras de 
água (cátions e ânions) foram analisadas segundo o 
Standard Methods for The Examination of Water and 
Wastewater (1998).

   Tratamento  Estatístico dos Dados Analíticos
Os elementos químicos cujos resultados analíticos 

mostraram teores abaixo dos limites de detecção (LD) 
ou de quantificação (LQ)  em todas as amostras foram 
eliminados para fins dos cálculos dos parâmetros 
estatísticos e elaboração dos mapas geoquímicos. 

A partir dos resultados analíticos foi realizada uma 
análise estatística univariada para todos os elementos 
a serem estudados, com cálculo dos parâmetros de 
tendência central e de dispersão, tais como média 
aritmética, mediana, desvio padrão e coeficiente de 
variação, utilizando-se o software STATISTICA.

Também com o software STATISTICA, para uma 
abordagem mais descritiva dos dados, utilizou- 
se ferramentas gráficas (histograma e boxplot) sendo 
que este último, com a finalidade de determinar 
outliers e anomalias, como ainda, a definição das cinco 
classes que compuseram as legendas dos mapas 
geoquímicos. A elaboração dos boxplots somente 
foi realizada para os elementos que apresentaram 
concentrações acima de 75% dos teores detectados.

 
   Elaboração dos Mapas Geoquímicos

Através dos parâmetros estatísticos definidos 
pelos boxplots foram delimitados cinco intervalos 
para representação das curvas de tendência de cada 
elemento químico. Nos casos onde havia apenas 

25%  a 75% de amostras acima do limite de detecção 
(LQ) ou de quantificação (LQ) do método analítico, as 
classes foram definidas utilizando-se como referência 
os percentis, conforme sumarizado no Quadro 7.

Os mapas geoquímicos foram elaborados utilizando 
o software ArcGis 10. Para os mapas dos sedimentos de 
corrente e dos solos, o método de interpolação foi o 
inverso da distância ao quadrado (IDW), enquanto que 
para a elaboração dos mapas geoquímicos das amos-
tras de água superficial e daquelas utilizadas para abas-
tecimento humano, foi adotada simbologia pontual. 

Nas tabelas da estatística descritiva inseridas no 
layout dos mapas, estão apresentados os valores de 
referência para alguns elementos, estabelecidos por 
legislações ambientais federais:

Solos: Resolução CONAMA 420 de 28/12/2009, 
que dispõe sobre critérios e valores orientadores de 
qualidade do solo em relação às atividades antró-
picas – utilizou-se os Valores de Prevenção – VP, 
representando a concentração de valor limite de 
determinada substância no solo, tal que ele seja 
capaz de sustentar as suas funções principais, tais 
como: servir como meio básico para sustentação 
da vida e de habitat para pessoas, animais, plantas 
e outros organismos vivos; manter o ciclo da água 
e dos nutrientes; servir como meio para a produção 
de alimentos e outros bens primários de consumo e 
proteger as águas superficiais e subterrâneas. 

Sedimentos de corrente: Resolução CONAMA 
454 de 1 de novembro de 2012, que estabelece  as 
diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a 
avaliação do material a ser dragado em águas juris-
dicionais brasileiras – utilizou-se os níveis de classifi-
cação para águas doces, nível 2 (limiar abaixo do qual 
há maior probabilidade de efeitos adversos à biota).

 Água superficial: Resolução CONAMA 357 de 18 
de março de 2005 (utilizou-se como referência os 

Quadro 7 
Intervalos de classe em função da proporção de teores detectados

> 75% teores detectados 25 – 75% teores detectados < 25% teores detectados

Valor mínimo - Percentil 25 Valor mínimo - Mediana Percentil 75 – Percentil 90

Percentil 25 - Mediana Mediana – Percentil 75 Percentil 90 – Percentil 98

Mediana – Percentil 75 Percentil 75 – Percentil 90 Percentil 98 – Valor Máximo

Percentil 75 - Limiar Percentil 90 – Percentil 98

Limiar – Valor máximo Percentil 98 – Valor Máximo
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parâmetros para rios de Classe 2), que dispõe sobre a 
classificação dos corpos de água e diretrizes ambien-
tais para o seu enquadramento, bem como estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Água bruta para abastecimento humano: Resolução 
CONAMA 357 de 18 de março de 2005 (utilizou-se 
como referência os parâmetros para rios de Classe 
2), que dispõe sobre a classificação dos corpos de 
água e diretrizes ambientais para o seu enquadra-
mento, bem como estabelece as condições e padrões 
de lançamento de efluentes; Portaria 2.914 de 12 de 
dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, que dispõe 
sobre os procedimentos de controle e de vigilância 
da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade; Resolução CONAMA 396 de 
07 de abril de 2008, que dispõe sobre a classificação 
e diretrizes ambientais para o enquadramento das 

ElEmEnto 
(mg/kg)

ConAmA 454/2012 ConAmA 420/2009

ÁguA DoCE ÁguA  
SAlinA-SAlobrA PrEvEnção AgríColA rESiDEnCiAl inDuStriAl

nívEl 1 nívEl 2 nívEl 1 nívEl 2

Ag - - - - 2 25 50 100

As 5,9 17 19 70 15 35 55 150

Ba - - - - 150 300 500 750

Cd 0,6 3,5 1,2 7,2 1,3 3 8 20

Co - - - - 25 35 65 90

Cr 37,3 90 81 370 75 150 300 400

Cu 35,7 197 34 270 60 200 400 600

Hg 0,17 0,486 0,3 1 0,5 12 36 70

Mo - - - - 30 50 100 120

Ni 18 35,9 20,9 51,6 30 70 100 130

Pb 35 91,3 46,7 218 72 180 300 900

Sb - - - - 2 5 10 25

V - - - - - - - 1000

Zn 123 315 150 410 300 450 1000 2000

Quadro 8
Valores orientativos para sedimentos e solos

águas subterrâneas e Guidelines for Drinking-water 
Quality (WHO, 1990).

Em alguns casos, ainda utilizou-se os valores defi-
nidos pelo NOAA’s National Ocean and Atmospheric 
Administration: Screening Quick Reference Table 
for Inorganic in sediment and soil (Buchman, 2008).

O Quadro 8 disponibiliza os valores orientativos 
estabelecidos pela Resolução CONAMA 420/2009 
e pela Resolução CONAMA 454/2012, enquanto o 
Quadro 9, os Valores Máximos Permitidos pelas legis-
lações brasileiras em relação a águas superficiais, 
subterrâneas e próprias para consumo humano.

As tabelas 1, 2 e 3 resumem os parâmetros estatís-
ticos para cada elemento/íon em cada meio amostral 
(águas superficiais, solos e sedimentos de corrente), 
incluindo aqueles utilizados na elaboração dos mapas 
geoquímicos, acompanhados de textos explicativos.

PArÂmEtro / 
ElEmEnto uniDADE ConAmA

357/2005
ConAmA
396/2008

Port.mS
2914/2011

WHo
2011

pH -  6 a 9 - - -

OD mg/L > 5 - - -

Quadro 9
Valores Máximos Permitidos para água superficial, água subterrânea e para consumo humano

Nível 1 - Limiar abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota.  |  Nível 2 - Limiar acima do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota.

Continua...
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Estado de Roraima

pARâMETRO / 
ELEMEnTO unIDADE COnAMA

357/2005
COnAMA
396/2008

pORT.MS
2914/2011

WhO
2011

Cloreto mg/L 250 250 250 -

Fluoreto mg/L 1,4 1,5 1,5 1,5

Sulfato mg/L 250 250 250 -

Al mg/L 0,1 0,2 0,2 -

As mg/L 0,1 0,01 0,01 0,01

B mg/L 0,5 0,5 - 0,5

Ba mg/L 0,7 0,7 0,7 0,7

Be mg/L 0,04 0,004 - -

Cd mg/L 0,001 0,005 0,005 0,003

Co mg/L 0,05 - - -

Cr mg/L 0,05 0,05 0,05 0,05

Cu mg/L 0,009 2 2 2

Fe mg/L 0,3 0,3 0,3 -

Hg mg/L 0,0002 0,001 0,001 0,006

Li mg/L 2,5 - - -

Mn mg/L 0,1 0,1 0,1 0,4

Mo mg/L - 0,07 - 0,07

Na mg/L - 200 200 -

Ni mg/L 0,025 0,02 0,07 0,07

Pb mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01

Sb mg/L 0,005 0,005 0,005 0,005

Se mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01

V mg/L 0,1 0,05 - -

Zn mg/L 0,18 5 5 -

QUADRO 9
Valores Máximos Permitidos para água superficial, água subterrânea e para consumo humano.  (continuação)
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TABELA 1
Parâmetros estatísticos para águas superficiais no estado de Roraima

pARâMETRO 
/ ELEMEnTO

LIMITE DE 
DETECÇÃO

núMERO 
DE 
MEDIDAS

MEDIDAS 
> LIM. DE 
DETECÇÃO

% MEDIDAS 
> DE LIM. 
DETECÇÃO

TIpO DO 
MApA

VALOR 
MínIMO

VALOR 
MáxIMO

MéDIA MEDIAnA
1° QuARTIL
(Q1)

3° QuARTIL
 (Q3)

DESVIO 
pADRÃO

COEF. 
DE 
VARIAÇÃO

Q3 - Q1
(IQR)

 Q3 + 
(1,5 x IQR)
LIMIAR DE 
AnOMALIA

pERC
25

pERC 
50

pERC 
75

pERC 
90

pERC 
98

pH - 427 427 100,0 Boxplots 3,8 8,1 5,9 6,1 5,0 6,5 0,91 0,15 1,50 8,75          

CE (µS/cm) - 427 427 100,0 Boxplots 3,1 195,0 22,6 18,0 9,3 30,1 18,56 0,82 20,80 61,30          

Al (mg/L) 0,003 427 419 98,1 Boxplots 0,0015 1,801 0,084 0,059 0,027 0,105 0,127 1,512 0,078 0,222          

As (mg/L) 0,001 e 0,02 427 20 4,7 Símbolos 0,0005 0,006                          

B (mg/L) 0,001 e 0,100 427 20 4,7 Símbolos 0,0005 0,087                          

Ba (mg/L) 0,01 e 0,003 427 326 76,3 Boxplots 0,0015 0,246 0,033 0,024 0,006 0,048 0,0320 0,970 0,042 0,111          

Be (mg/L) 0,001 e 0,02 427 9 2,1 Símbolos 0,0005 0,036                          

Ca (mg/L) 0,01 e 0,50 427 357 83,6 Boxplots 0,010 17,550 1,190 0,844 0,250 1,603 1,348 1,133 1,353 3,633          

Cd (mg/L) 0,001 e 0,02 427 6 1,4 Símbolos 0,0005 0,004                          

Co (mg/L) 0,003 e 0,01 427 1 0,2   0,0015 0,005                          

Cu (mg/L) 0,002 e 0,01 427 41 9,6 Símbolos 0,0010 0,041                          

Cr (mg/L) 0,001 e 0,005 427 112 26,2 Percentis 0,0005 0,013                 0,0015 0,0015 0,0030 0,0080 0,0112

Fe (mg/L) 0,01 427 426 99,8 Boxplots 0,005 4,637 0,390 0,254 0,128 0,544 0,418 1,072 0,416 1,169          

K (mg/L) 0,1 e 0,005 427 385 90,2 Boxplots 0,005 18,67 1,323 0,985 0,283 1,742 1,89 1,43 1,46 3,93          

Li (mg/L) 0,001 e 0,005 427 119 27,9 Percentis 0,0005 0,003                 0,0005 0,0010 0,0025 0,0025 0,003

Mg (mg/L) 0,01 427 427 100,0 Boxplots 0,014 5,303 0,453 0,282 0,077 0,613 0,555 1,225 0,536 1,417          

Mn (mg/L) 0,007 e 0,010 427 265 62,1 Percentis 0,0035 1,674                 0,005 0,0130 0,0280 0,0610 0,193

Mo (mg/L) 0,001 e 0,01 427 0 0,0                                

Na (mg/L) 0,1 427 427 100,0 Boxplots 0,13 17,97 2,06 1,71 0,91 2,70 1,79 0,869 1,790 5,385          

Ni (mg/L) 0,001 e 0,007 427 0 0,0                                

Pb (mg/L) 0,002 e 0,02 427 44 10,3 Símbolos 0,0010 0,021                          

Sb (mg/L) 0,001 e 0,02 427 91 21,3 Símbolos 0,0005 0,055                          

Se (mg/L) 0,001 e 0,01 427 0 0,0                                

Si (mg/L) 0,1 e 0,5 427 426 99,8 Boxplots 0,24 20,48 5,29 4,55 2,14 7,50 3,84 0,726 5,360 15,540          

Sn (mg/L) 0,001 e 0,01 427 0 0,0                                

Sr (mg/L) 0,001 e 0,01 427 281 65,8 Percentis 0,001 0,080                 0,005 0,007 0,017 0,037 0,061

Ti (mg/L) 0,001 e 0,005 427 20 4,7 Símbolos 0,0005 0,074                          

V (mg/L) 0,001 e 0,03 427 5 1,2   0,0005 0,015                          

Zn (mg/L) 0,01 e 0,02 427 178 41,7 Percentis 0,005 4,800                 0,010 0,010 0,021 0,053 0,275

F (mg/L) 0,01 426 341 80,0 Boxplots 0,005 0,30 0,050 0,040 0,012 0,070 0,050 1,000 0,058 0,157          

Cl (mg/L) 0,01 426 426 100,0 Boxplots 0,010 26,00 0,863 0,659 0,360 1,010 1,390 1,611 0,650 1,985          

Br (mg/L) 0,01 426 104 24,4 Símbolos 0,000 0,37                       0,020 0,040

SO4
-2 (mg/L) 0,01 426 412 96,7 Boxplots 0,005 6,36 0,169 0,090 0,046 0,185 0,370 2,189 0,139 0,394          

Alcal (mg/L) 0,02 426 387 90,8 Boxplots 0,010 84,79 11,90 9,76 3,66 17,69 10,50 0,88 14,03 38,74          
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TABELA 2
 Parâmetros estatísticos para sedimentos de corrente no estado de Roraima

pARâMETRO 
/ ELEMEnTO

LIMITE DE 
DETECÇÃO

núMERO 
DE 
MEDIDAS

MEDIDAS 
> LIM. DE 
DETECÇÃO

% MEDIDAS 
> DE LIM. 
DETECÇÃO

TIpO DO 
MApA

VALOR 
MínIMO

VALOR 
MáxIMO

MéDIA MEDIAnA
1° QuARTIL
(Q1)

3° QuARTIL
 (Q3)

DESVIO 
pADRÃO

COEF. 
DE 
VARIAÇÃO

Q3 - Q1
(IQR)

 Q3 + 
(1,5 x IQR)
LIMIAR DE 
AnOMALIA

pERC
25

pERC 
50

pERC 
75

pERC 
90

pERC 
98

Ag (ppm) 0,01 429 295 68,8 Percentis 0,005 1,750                 0,005 0,030 0,060 0,120 0,430

Al (%) 0,01 429 429 100,0 Boxplots 0,02 5,04 0,55 0,34 0,19 0,58 0,68 1,23 0,39 1,17          

As (ppm) 1 429 69 16,1 Símbolos 0,5 4,0                       1,0 2,0

Au (ppm) 0,1 429 3 0,7   0,05 0,30                          

B (ppm) 10 429 0 0,0                                

Ba (ppm) 5 429 368 85,8 Boxplots 2,5 570,0 35,2 25,0 10,0 47,0 41,3 1,2 37,0 102,5          

Be (ppm) 0,1 429 227 52,9 Percentis 0,05 1,40                 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00

Bi (ppm) 0,02 429 214 49,9 Percentis 0,010 6,720                 0,01 0,01 0,06 0,11 0,30

Ca (%) 0,01 429 235 54,8 Percentis 0,005 0,240                 0,005 0,010 0,030 0,050 0,106

Cd (ppm) 0,01 429 207 48,3 Percentis 0,005 0,310                 0,005 0,005 0,020 0,070 0,100

Ce (ppm) 0,05 429 429 100,0 Boxplots 0,54 510,88 36,06 21,24 11,95 41,55 48,61 1,35 29,60 85,95          

Co (ppm) 0,1 429 429 100,0 Boxplots 0,10 11,90 1,68 1,10 0,70 2,10 1,60 0,95 1,40 4,20          

Cr (ppm) 1 429 429 100,0 Boxplots 2,0 582,0 20,7 8,0 5,0 15,0 52,8 2,5 10,0 30,0          

Cs (ppm) 0,05 429 326 76,0 Boxplots 0,025 5,830 0,318 0,170 0,050 0,360 0,542 1,704 0,310 0,825          

Cu (ppm) 0,5 429 424 98,8 Boxplots 0,25 35,60 5,68 4,50 3,00 7,20 4,14 0,73 4,20 13,50          

Fe (%) 0,01 429 429 100,0 Boxplots 0,14 7,06 1,19 0,99 0,70 1,48 0,76 0,63 0,78 2,65          

Ga (ppm) 0,1 429 429 100,0 Boxplots 0,10 23,10 2,57 1,70 1,10 2,80 2,75 1,07 1,70 5,35          

Ge (ppm) 0,1 429 58 13,5 Símbolos 0,05 0,50                       0,10 0,30

Hf (ppm) 0,05 429 375 87,4 Boxplots 0,025 6,970 0,397 0,220 0,100 0,440 0,602 1,516 0,340 0,950          

Hg (ppm) 0,01 429 204 47,6 Percentis 0,005 1,050                 0,005 0,005 0,030 0,080 0,420

In (ppm) 0,02 429 74 17,2 Símbolos 0,01 0,31                       0,03 0,06

K (%) 0,01 429 247 57,6 Percentis 0,005 0,210                 0,005 0,020 0,050 0,090 0,150

La (ppm) 0,1 429 429 100,0 Boxplots 0,30 270,20 16,87 9,90 5,90 18,80 24,89 1,48 12,90 38,15          

Li (ppm) 1 429 123 28,7 Percentis 0,5 15,0                 0,5 0,5 1,0 2,0 7,0

Mg (%) 0,01 429 177 41,3 Percentis 0,005 0,190                 0,005 0,005 0,020 0,040 0,100

Mn (ppm) 5 429 429 100,0 Boxplots 12,0 1593,0 218,8 160,0 100,0 273,0 192,4 0,9 173,0 532,5          

Mo (ppm) 0,05 429 364 84,8 Boxplots 0,025 11,290 0,471 0,280 0,150 0,460 0,805 1,709 0,310 0,925          

Na (%) 0,01 429 49 11,4 Símbolos 0,005 0,05          w             0,01 0,02

Nb (ppm) 0,05 429 408 95,1 Boxplots 0,025 23,850 1,144 0,680 0,380 1,330 1,662 1,453 0,950 2,755          

Ni (ppm) 0,5 429 406 94,6 Boxplots 0,25 38,50 3,83 2,50 1,70 4,20 4,11 1,07 2,50 7,95          

P (ppm) 50 429 207 48,3 Percentis 25,0 557,0                 25,0 25,0 101,0 167,0 331,0

Pb (ppm) 0,2 429 427 99,5 Boxplots 0,10 43,40 7,72 6,40 3,80 10,00 5,65 0,73 6,20 19,30          

Pd (ppm) 0,1 429 157 36,6 Percentis 0,05 3,80                 0,05 0,05 0,30 0,70 1,90

Continua...
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TaBEla 3
Parâmetros estatísticos para solos no estado de Roraima

pARâMETRO 
/ ELEMEnTO

LIMITE DE 
DETECÇÃO

núMERO 
DE 
MEDIDAS

MEDIDAS 
> LIM. DE 
DETECÇÃO

% MEDIDAS 
> DE LIM. 
DETECÇÃO

TIpO DO 
MApA

VALOR 
MínIMO

VALOR 
MáxIMO

MéDIA MEDIAnA
1° QuARTIL
(Q1)

3° QuARTIL
 (Q3)

DESVIO 
pADRÃO

COEF. 
DE 
VARIAÇÃO

Q3 - Q1
(IQR)

 Q3 + 
(1,5 x IQR)
LIMIAR DE 
AnOMALIA

pERC
25

pERC 
50

pERC 
75

pERC 
90

pERC 
98

Pt (ppm) 0,1 429 1 0,2   0,05 0,20                          

Rb (ppm) 0,2 429 370 86,2 Boxplots 0,10 29,30 3,85 2,20 0,60 5,70 4,49 1,17 5,10 13,35          

Re (ppm) 0,1 429 0 0,0                                

S (%) 0,01 429 60 14,0 Símbolos 0,005 0,060                       0,010 0,040

Sb (ppm) 0,05 429 258 60,1 Percentis 0,025 0,650                 0,025 0,060 0,110 0,200 0,260

Sc (ppm) 0,1 429 339 79,0 Boxplots 0,05 15,20 1,51 1,00 0,30 1,90 1,82 1,20 1,60 4,30          

Se (ppm) 1 429 55 12,8 Símbolos 0,5 11,0                       1,0 4,0

Sn (ppm) 0,3 429 376 87,6 Boxplots 0,15 15,30 1,06 0,90 0,60 1,30 1,01 0,96 0,70 2,35          

Sr (ppm) 0,5 429 375 87,4 Boxplots 0,25 36,10 3,35 1,90 0,70 4,50 3,93 1,17 3,80 10,20          

Ta (ppm) 0,05 429 27 6,3 Símbolos 0,025 0,170                       0,025 0,080

Te (ppm) 0,05 429 78 18,2 Símbolos 0,025 4,290                       0,100 1,060

Th (ppm) 0,01 429 428 99,8 Boxplots 0,005 141,400 8,946 5,700 3,500 9,800 11,852 1,325 6,300 19,250          

Ti (%) 0,01 429 395 92,1 Boxplots 0,005 1,050 0,087 0,050 0,020 0,100 0,113 1,299 0,080 0,220          

U (ppm) 0,05 429 427 99,5 Boxplots 0,03 6,90 0,98 0,71 0,35 1,23 0,96 0,97 0,88 2,55          

V (ppm) 1 429 413 96,3 Boxplots 0,5 155,0 10,6 6,0 3,0 12,0 14,6 1,4 9,0 25,5          

W (ppm) 0,1 429 173 40,3 Percentis 0,05 129,50                 0,05 0,05 0,30 2,40 17,10

Y (ppm) 0,05 429 429 100,0 Boxplots 0,16 50,48 4,90 3,63 1,92 6,32 4,77 0,97 4,40 12,92          

Zn (ppm) 1 429 403 93,9 Boxplots 0,5 75,0 9,2 6,0 3,0 12,0 9,9 1,1 9,0 25,5          

Zr (ppm) 0,5 429 423 98,6 Boxplots 0,25 185,20 13,75 7,30 3,90 15,80 19,40 1,41 11,90 33,65          

TABELA 2
Parâmetros estatísticos para sedimentos de corrente no estado de Roraima (continuação)

ELEMEnTO
LIMITE DE
DETECÇÃO

núMERO
DE
MEDIDAS

MEDIDAS 
>
LIMITE DE 
DETECÇÃO

% MEDIDAS 
> LIMITE 
DE
DETECÇÃO

TIpO DO 
MApA

VALOR 
MínIMO

VALOR 
MáxIMO

MéDIA MEDIAnA
1O QuARTIL
(Q1)

3O QuARTIL
(Q3)

DESVIO 
pADRÃO

COEF. DE 
VARIAÇÃO

Q3 - Q1
(IQR)

 Q3 + (1,5 x 
IQR)
LIMIAR DE 
AnOMALIA

pERC
25

pERC
50

pERC
75

pERC
90

pERC
98

Ag (ppm) 0,01 160 94 58,8 Percentis 0,005 0,380                 0,005 0,020 0,060 0,100 0,160

Al (%) 0,01 160 160 100,0 Boxplot 0,11 6,86 2,01 1,64 1,06 2,84 1,29 0,64 1,78 5,51          

As (ppm) 1 160 41 25,6 Percentis 0,5 5,0                 0,5 0,5 1,0 2,0 4,0

Au (ppm) 0,1 160 1 0,6   0,05 0,10                          

B (ppm) 10 160 1 0,6   5 10                          

Ba (ppm) 5 160 125 78,1 Boxplot 2,5 426,0 31,7 12,5 6,0 39,0 53,1 1,7 33,0 88,5          

Continua...
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TaBEla 3
Parâmetros estatísticos para solos no estado de Roraima (continuação)

ELEMEnTO
LIMITE DE
DETECÇÃO

núMERO
DE
MEDIDAS

MEDIDAS 
>
LIMITE DE 
DETECÇÃO

% MEDIDAS 
> LIMITE 
DE
DETECÇÃO

TIpO DO 
MApA

VALOR 
MínIMO

VALOR 
MáxIMO

MéDIA MEDIAnA
1O QuARTIL
(Q1)

3O QuARTIL
(Q3)

DESVIO 
pADRÃO

COEF. DE 
VARIAÇÃO

Q3 - Q1
(IQR)

 Q3 + (1,5 x 
IQR)
LIMIAR DE 
AnOMALIA

pERC
25

pERC
50

pERC
75

pERC
90

pERC
98

Be (ppm) 0,1 160 89 55,6 Percentis 0,05 2,00                 0,05 0,10 0,35 0,70 1,20

Bi (ppm) 0,02 160 130 81,3 Boxplot 0,010 8,040 0,158 0,070 0,030 0,110 0,660 4,177 0,080 0,230          

Ca (%) 0,01 160 41 25,6 Percentis 0,005 0,140                 0,005 0,005 0,010 0,030 0,060

Cd (ppm) 0,01 160 59 36,9 Percentis 0,005 0,150                 0,005 0,005 0,020 0,030 0,100

Ce (ppm) 0,05 160 160 100,0 Boxplot 1,37 286,65 39,66 18,54 7,22 48,88 51,56 1,30 41,66 111,37          

Co (ppm) 0,1 160 159 99,4 Boxplot 0,05 62,20 2,33 0,80 0,40 1,70 6,52 2,80 1,30 3,65          

Cr (ppm) 1 160 157 98,1 Boxplot 0,5 225,0 21,1 13,0 6,0 25,0 30,5 1,4 19,0 53,5          

Cs (ppm) 0,05 160 151 94,4 Boxplot 0,025 7,680 1,010 0,600 0,270 1,290 1,200 1,188 1,020 2,820          

Cu (ppm) 0,5 160 156 97,5 Boxplot 0,25 164,80 7,89 3,75 2,15 8,50 15,27 1,94 6,35 18,03          

Fe (%) 0,01 160 160 100,0 Boxplot 0,07 10,85 1,94 1,31 0,68 2,37 1,99 1,03 1,69 4,91          

Ga (ppm) 0,1 160 160 100,0 Boxplot 0,40 30,00 11,10 9,55 5,15 16,10 7,21 0,65 10,95 32,53          

Ge (ppm) 0,1 160 11 6,9 Símbolos 0,05 65,80                       0,05 0,30

Hf (ppm) 0,05 160 126 78,8 Boxplot 0,025 1,990 0,243 0,195 0,060 0,340 0,250 1,029 0,280 0,760          

Hg (ppm) 0,01 160 132 82,5 Boxplot 0,005 0,280 0,061 0,060 0,010 0,090 0,050 0,820 0,080 0,210          

In (ppm) 0,02 160 80 50,0 Percentis 0,01 0,26                 0,010 0,015 0,040 0,060 0,130

K (%) 0,01 160 90 56,3 Percentis 0,005 0,270                 0,005 0,010 0,030 0,075 0,150

La (ppm) 0,1 160 160 100,0 Boxplot 0,50 100,30 12,85 6,60 2,95 15,95 16,96 1,32 13,00 35,45          

Li (ppm) 1 160 75 46,9 Percentis 0,5 23,0                 0,5 0,5 2,0 4,5 10,0

Mg (%) 0,01 160 65 40,6 Percentis 0,005 0,780                 0,005 0,005 0,020 0,060 0,140

Mn (ppm) 5 160 159 99,4 Boxplot 2,5 5808,0 149,7 54,5 35,5 103,5 490,0 3,3 68,0 205,5          

Mo (ppm) 0,05 160 150 93,8 Boxplot 0,025 3,910 0,568 0,370 0,210 0,660 0,630 1,109 0,450 1,335          

Na (%) 0,01 160 4 2,5 Símbolos 0,005 0,06                       0,005 0,020

Nb (ppm) 0,05 160 154 96,3 Boxplot 0,025 6,600 0,690 0,355 0,190 0,800 0,910 1,319 0,610 1,715          

Ni (ppm) 0,5 160 147 91,9 Boxplot 0,25 73,00 4,82 2,80 1,60 5,25 8,36 1,73 3,65 10,73          

P (ppm) 50 160 87 54,4 Percentis 25,0 537,0                 25,0 56,5 91,5 156,5 241,0

Pb (ppm) 0,2 160 160 100,0 Boxplot 1,30 64,60 10,64 7,95 5,15 14,50 8,66 0,81 9,35 28,53          

Pd (ppm) 0,1 160 38 23,8 Símbolos 0,05 2,70                       0,35 0,90

Pt (ppm) 0,1 160 2 1,3   0,05 0,20                          

Rb (ppm) 0,2 160 153 95,6 Boxplot 0,10 77,50 6,68 2,70 0,90 8,50 10,46 1,57 7,60 19,90          

Re (ppm) 0,1 160 1 0,6   0,05 0,10                          

S (%) 0,01 160 65 40,6 Percentis 0,005 0,050                 0,005 0,005 0,010 0,020 0,030

Sb (ppm) 0,05 160 75 46,9 Percentis 0,025 0,760                 0,025 0,025 0,100 0,200 0,390

Continua...
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ELEMEnTO
LIMITE DE
DETECÇÃO

núMERO
DE
MEDIDAS

MEDIDAS 
>
LIMITE DE 
DETECÇÃO

% MEDIDAS 
> LIMITE 
DE
DETECÇÃO

TIpO DO 
MApA

VALOR 
MínIMO

VALOR 
MáxIMO

MéDIA MEDIAnA
1O QuARTIL
(Q1)

3O QuARTIL
(Q3)

DESVIO 
pADRÃO

COEF. DE 
VARIAÇÃO

Q3 - Q1
(IQR)

 Q3 + (1,5 x 
IQR)
LIMIAR DE 
AnOMALIA

pERC
25

pERC
50

pERC
75

pERC
90

pERC
98

Sc (ppm) 0,1 160 158 98,8 Boxplot 0,05 47,90 6,48 4,45 2,30 8,55 6,84 1,06 6,25 17,93          

Se (ppm) 1 160 26 16,3 Símbolos 0,5 10,0                       1,5 3,0

Sn (ppm) 0,3 160 149 93,1 Boxplot 0,15 10,80 1,77 1,40 1,00 2,10 1,45 0,82 1,10 3,75          

Sr (ppm) 0,5 160 146 91,3 Boxplot 0,25 30,50 2,83 1,50 0,85 2,90 4,04 1,43 2,05 5,98          

Ta (ppm) 0,05 160 7 4,4 Símbolos 0,025 0,340                       0,025 0,110

Te (ppm) 0,05 160 36 22,5 Símbolos 0,025 47,000                       1,000 24,100

Th (ppm) 0,01 160 155 96,9 Boxplot 0,005 127,900 10,262 7,950 4,250 12,150 12,440 1,212 7,900 24,000          

Ti (%) 0,01 160 112 70,0 Percentis 0,005 0,180                 0,005 0,020 0,030 0,050 0,110

U (ppm) 0,05 160 160 100,0 Boxplot 0,10 7,75 1,32 0,98 0,56 1,71 1,09 0,83 1,15 3,44          

V (ppm) 1 160 160 100,0 Boxplot 2,0 225,0 40,6 28,5 11,5 51,0 43,0 1,1 39,5 110,3          

W (ppm) 0,1 160 59 36,9 Percentis 0,05 2,30                 0,05 0,05 0,20 0,60 1,60

Y (ppm) 0,05 160 160 100,0 Boxplot 0,18 116,37 5,84 2,03 0,75 6,41 11,29 1,93 5,66 14,90          

Zn (ppm) 1 160 159 99,4 Boxplot 0,5 95,0 11,8 8,0 4,0 14,5 12,6 1,1 10,5 30,3          

Zr (ppm) 0,5 160 156 97,5 Boxplot 0,25 67,40 9,21 7,45 3,85 13,35 8,00 0,87 9,50 27,60          

TaBEla 3
Parâmetros estatísticos para solos no estado de Roraima (continuação)
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ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NA REGIÃO NORTE 

A cidade de Amajari, com pouco mais de 1.300 
habitantes (IBGE, 2010), situa-se na zona de contato 
entre os gnaisses do Grupo Caurane e os granitos 
da Suíte Intrusiva Pedra Pintada. O abastecimento 
público de água é feito a partir de poços tubulares, 
três dos quais foram amostrados: os poços da sede da 
CAER - Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, 
da Cidade Nova e do Lavrado, todos com profundi-
dade em torno de 100 m. O primeiro, para os parâme-
tros analisados, apresentou águas de boa qualidade 
química, de acordo com os padrões de potabilidade 
da Portaria 2914/2011, porém revelou presença de 
coliformes; as águas do poço da Cidade Nova não 
apresentaram coliformes fecais, mas a concentração 
de Mn (0,27 mg/L) é superior ao Valor Máximo 
Permitido (VMP = 0,1 mg/L) pela citada portaria; o 
poço do Lavrado, além da presença de coliformes, 
mostrou concentração de Sb (0,014 mg/L) pouco 
acima do VMP pela Portaria 2914/2011 (0,005 mg/L). 
Esses valores elevados de Mn e Sb provavelmente são 
de origem natural (geogênica), devidos à composição 
química das rochas cristalinas percoladas pelas águas 
subterrâneas no local.  

Na cidade de Pacaraima, assentada sobre rochas 
vulcânicas do Grupo Surumu, o abastecimento de 
água para os 5.000 moradores (IBGE, 2010) é do tipo 
misto: a maior parte provém de uma ETA conven-
cional que trata águas captadas no igarapé Sargento 
Ávila, e o menor volume tem origem em três poços 
tubulares profundos. Foram coletadas três amos-
tras: uma das águas brutas da represa que alimenta 
a ETA; uma na saída da ETA e uma no poço da rua 
das Américas. Para os parâmetros químicos anali-
sados, as águas da represa encontram-se de acordo 
com os padrões para águas classe 1 da Resolução 
CONAMA 357/2005; já na saída da ETA, além de coli-
formes, foi detectada concentração de Al (3,2 mg/L) 
muito superior ao VMP pela Portaria 2914/2011, (0,2 
mg/L) indicando utilização do sulfato de alumínio 
em excesso no processo de tratamento e que a 
cloração final não era satisfatória. Outro sinal da 
dosagem excessiva de produtos químicos na ETA 
é que o pH da água tratada (4,3) era bem inferior 
ao do ponto de captação bruta (7,2) e a condutivi-
dade elétrica bem superior (63 contra 10 µS/cm).  

O poço amostrado, além de coliformes, apresentou 
concentração de Mn (0,69 mg/L) muito acima do 
VMP pela referida portaria (0,1 mg/L). A exemplo de 
Amajari, esse valor de Mn muito provavelmente é de 
origem natural (geogênica).

A cidade de Uiramutã, a de menor população do 
estado, com pouco mais de 1.200 habitantes (IBGE, 
2010), tem seu abastecimento de água unicamente a 
partir de fonte natural existente numa serra susten-
tada pelos arenitos do Supergrupo Roraima. As águas 
da fonte são canalizadas e distribuídas sem nenhum 
tratamento, por gravidade, para a população local. 
Amostra dessas águas foi coletada e, para os parâ-
metros químicos analisados, apresentou-se como de 
boa qualidade, de acordo com os padrões de potabi-
lidade da portaria 2914/2011, porém revelou presença 
de coliformes. No município, a pedido da FUNAI, 
foi também coletada amostra de água do poço da 
comunidade indígena Pedra Preta, assentada sobre 
os arenitos do Supergrupo Roraima, que apresentou 
boa qualidade química, conforme os padrões da 
citada portaria, porém com presença de coliformes. 

A cidade de Normandia, com cerca de 2.500 
habitantes (IBGE, 2010), tem como substrato geoló-
gico as rochas graníticas da Suíte Intrusiva Saracura. 
O abastecimento público de água é feito a partir de 
poços tubulares, três dos quais foram amostrados: o 
poço próximo à rodovia BR-401 (creche V. Augusta), 
o do pátio da CAER e outro, próximo à Av. Mauricio 
(poço 12). O primeiro, para os parâmetros analisados, 
apresentou águas de boa qualidade química, de 
acordo com os padrões de potabilidade da portaria 
2914/2011, e ausência de coliformes; o do pátio da 
CAER também mostrou águas de boa qualidade 
química, porém com presença de coliformes; já o 
poço 12, além de coliformes, possuía concentrações 
de Al (0,22 mg/L) e de Pb (0,016 mg/L) na água pouco 
acima dos VMP pela portaria 2914/2011 (Al = 0,1 mg/L 
e Pb = 0,01 mg/L), sendo que os valores elevados 
desses metais dissolvidos, a exemplo de Amajari 
e Pacaraima, muito provavelmente são de origem 
natural (geogênica). Ainda no município, a pedido 
da FUNAI, foi coletada amostra de água do poço da 
comunidade indígena Xumina, também assentada 
sobre os granitos da Suíte Saracura, que apresentou 
boa qualidade química, conforme os padrões da 
citada portaria, porém com presença de coliformes.
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ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NA REGIÃO 
CENTRO-NORTE 

Na cidade de Alto Alegre, situada na zona de 
contato entre os paragnaisses do Grupo Cauarane e os 
ortognaisses e granitoides da Suíte Metamórfica Rio 
Urubu, o abastecimento público de água dos 5.000 
moradores (IBGE, 2010) é do tipo misto: parte provém 
de uma ETA convencional que trata águas captadas 
em represa construída no igarapé do Ingá, e parte tem 
origem em poços tubulares com até 50 m de profundi-
dade. Para avaliar a qualidade das águas distribuídas à 
população urbana, foram coletadas quatro amostras: 
uma das águas brutas da represa que alimenta a ETA; 
uma na saída da ETA (águas tratadas); uma no poço 1 
da CAER e uma no poço 3 da FUNASA. A primeira apre-
sentou concentração de Fe (2,1 mg/L) muito superior 
ao VMP para águas classe 1 da Resolução CONAMA 
357/2005 (0,3 mg/L), já os demais parâmetros anali-
sados estavam de acordo com os padrões daquela 
resolução. A amostra da saída da ETA não apresentou 
excesso de Fe, mas revelou concentração de Al  
(1,34 mg/L) muito superior ao VMP pela Portaria 
2914/2011 (0,2 mg/L), sinalizando que a utilização do 
sulfato de alumínio, no processo de tratamento, é 
em excesso. Outro indicativo da dosagem excessiva 
de produtos químicos na ETA de Alto Alegre é que o 
pH da água tratada (4,0) era bem inferior ao medido 
no ponto de captação bruta (6,3) e a condutividade 
elétrica bem superior (125 contra 38 µS/cm). Com 
relação aos poços amostrados, para os parâmetros 
analisados, o poço da CAER apresentou águas de boa 
qualidade química, de acordo com os padrões de 
potabilidade da Portaria 2914/2011, e ausência de coli-
formes; o poço da FUNASA também não apresentou 
coliformes, mas suas águas possuíam concentrações 

de Mn (0,12 mg/L) e de Fe (0,4 mg/L) pouco acima dos 
VMP pela Portaria 2914/2011 (0,3 mg/L), valores esses, 
muito provavelmente, de origem natural (geogênica), 
devidos à composição química das rochas cristalinas 
percoladas pelas águas subterrâneas no local.  

A cidade de Bonfim, com pouco mais de 4.000 
habitantes (IBGE, 2010), está assentada sobre os 
arenitos inconsolidados da Formação Boa Vista. O 
abastecimento público de água na zona urbana 
é feito exclusivamente a partir de poços tubulares 
com até 80 m de profundidade, três dos quais foram 
amostrados: os poços 2 (rua Rodrigues Figueiredo), 
6 (vila São Francisco) e 8 (avenida Roraima). O 
primeiro, para os parâmetros analisados, apresentou 
águas de boa qualidade química, de acordo com os 
padrões de potabilidade da Portaria 2914/2011, e 
ausência de coliformes; as águas do poço 6 também 
estavam isentas de coliforme, porém apresen-
taram concentrações de Mn (0,22 mg/L) e Sb (0,018 
mg/L) acima dos VMP daquela portaria, o poço 
8 é o que produzia águas de pior qualidade: além 
da presença de coliformes, mostrou concentra-
ções de Mn (0,21 mg/L) e de Al (0,26 mg/L) acima 
dos VMP pela citada portaria (Mn = 0,1 mg/L ; Al = 
0,2 mg/L), valores esses provavelmente de origem 
natural. Os poços públicos de Bonfim produzem 
águas com um conjunto de características físico-
-químicas bem diferenciadas em relação aos 
poços das demais cidades de Roraima, destacando 
-se: pH do neutro ao alcalino, com valor de 7,5 a 
8,2; condutividades elétricas de 150 a 230 µS/cm; 
concentração de Ca de 19 a 28 mg/L e alcalinidade 
de 75 a 120 mgHCO3/L. Tais características sugerem 
que os perfis desses poços cortam níveis ou lentes 
de rochas carbonáticas (Formação Tacutu) existentes 
abaixo dos arenitos da Formação Boa Vista.
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ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NA REGIÃO 
CENTRO-OESTE

A cidade de Mucajaí, assentada sobre ortog-
naisses e metagranitoides da Suíte Metamórfica Rio 
Urubu, possui cerca de 9.000 habitantes (IBGE, 2010). 
Cerca de 80 a 85% dessa população é abastecida por 
água proveniente de uma ETA que capta águas no rio 
Mucajaí, em balsa logo a jusante da rodovia BR-174, 
e promove o tratamento convencional (desinfecção, 
floculação, decantação, filtração, cloração) antes da 
distribuição final para a população. O restante da 
população urbana (15 a 20%) recebe água de três 
poços tubulares que bombeiam diretamente para as 
residências sem passar por sistema de tratamento. 
Para avaliar a qualidade da água distribuída aos 
moradores de Mucajaí foram coletadas três amos-
tras: na captação superficial para a ETA no rio Mucajaí, 
em torneira na saída da ETA (água tratada) e no poço 
do bairro Borel. Para os parâmetros químicos anali-
sados, tanto a amostra do rio Mucajaí como a da 
saída da ETA encontram-se de acordo com a legis-
lação, ou seja, respectivamente águas classe 1 da 
Resolução CONAMA 357/2005 e Portaria 2914/2011. 
Adicionalmente, as águas tratadas revelaram ausência 
de coliformes. Já o poço do Borel, com 72 m de profun-
didade, apresentou águas que atendem, para os parâ-
metros analisados, ao padrão químico da Portaria 
2914/2011, porém registrou, apesar de não haver fontes 
contaminantes próximas, presença de coliformes. 

A cidade de Iracema, com pouco mais de 4.000 
habitantes (IBGE, 2010), também tem como subs-
trato geológico as rochas metamórficas da Suíte 
Rio Urubu. O abastecimento público de água é feito 
por poços tubulares, a maioria deles com sistema de 
cloração por pastilhas. Antes de passar pelo sistema 
de cloração, foram coletadas amostras de três poços: 
do Centro (poço 1 – 24m de profundidade), do bairro 
São Francisco (poço 9 – 100m) e do bairro Novo 
(poço 5 – 90m). Para os parâmetros analisados, os 
dois primeiros poços revelaram águas de boa quali-
dade química, dentro dos padrões de potabilidade 
da Portaria 2914/2011, e ausência de coliformes. 

 Já o poço do bairro Novo não apresentou coliformes, 
porém registrou concentração de Mn (0,47 mg/L) 
muito acima do VMP pela Portaria 2914/2011 (0,1 mg/L), 
valor esse, muito provavelmente, de origem natural, 
devido à composição química das rochas metamór-
ficas percoladas pelas águas subterrâneas. Também 
diferente dos outros dois poços, este apresentou 
alcalinidade (127 mgHCO3/L) e condutividade elétrica  
(216 µS/cm) elevadas para os padrões locais.

A cidade de Cantá, com cerca de 2.500 mora-
dores (IBGE, 2010), também se situa sobre as rochas 
metamórficas da Suíte Rio Urubu e o abastecimento 
público de água é feito exclusivamente a partir de 
dois poços tubulares profundos, que alimentam um 
reservatório elevado, de onde a água é distribuída, 
via rede, para as residências da zona urbana. Os dois 
poços foram amostrados: no da rua José Niares, todos 
os parâmetros químicos analisados encontram-se de 
acordo com os padrões de potabilidade da Portaria 
2914/2011, porém foi detectada presença de coli-
formes na amostra; já a água do poço da rua José 
Aureliano Costa, além da presença de coliformes, 
apresentou concentração de Pb (0,03 mg/L) acima 
do VMP pela Portaria 2914/2011 (0,01 mg/L), que 
a exemplo de Iracema, muito provavelmente é de 
origem natural, devido à composição química das 
rochas metamórficas percoladas pelas águas subter-
râneas no local. Os demais parâmetros químicos 
analisados neste poço estão de acordo com a legis-
lação de potabilidade.

A cidade de Caracaraí, assentada sobre os sedi-
mentos arenosos da Formação Içá, que constitui 
um bom aquífero, possui aproximadamente 11.000 
habitantes (IBGE, 2010). Devido ao bom volume das 
águas do aquífero Içá, o abastecimento público na 
zona urbana é feito por rede alimentada exclusiva-
mente por poços tubulares, com até 40 m de profun-
didade. Para avaliar a qualidade dessas águas foram 
amostrados os poços de números 1 e 2 da CAER 
– Companhia de Águas e Esgotos de Roraima. Em 
ambos, para os parâmetros analisados, os resultados 
revelaram águas de boa qualidade química, dentro 
dos padrões de potabilidade da Portaria 2914/2011, e 
ausência de coliformes.
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ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NA REGIÃO SUL 

A cidade de Rorainópolis, assentada sobre grani-
toides da Suíte Martins Pereira, possui cerca de 12.000 
habitantes (IBGE, 2010). Na época dos trabalhos de 
campo estava em instalação uma ETA que iria tratar 
águas captadas no rio Anauá, mas o abastecimento 
público ainda era feito somente por poços tubulares 
profundos, de baixa vazão. Para avaliar a qualidade da 
água distribuída aos moradores de Rorainópolis foram 
coletadas três amostras: dos poços 10 e 16, situados no 
bairro Campolânida, ambos com 120 m de profundi-
dade, e do poço 15, próximo ao Parque da Vaquejada, 
com 140 m; os dois primeiros alimentam diretamente 
a rede de distribuição, sem passar por cloração, e o 
último abastece reservatório elevado, de onde a água 
é clorada e direcionada para a rede. Para os parâmetros 
analisados, o poço 10 revelou águas de boa qualidade 
química, dentro dos padrões de potabilidade da Portaria 
2914/2011, e ausência de coliformes; o poço 15 também 
apresentou águas que atendem ao padrão químico 
da citada Portaria, porém registrou presença de coli-
formes; já o poço 16, além da presença de coliformes, 
mostrou concentração de Mn (0,37 mg/L) acima do 
VMP pela Portaria 2914/2011, (0,1 mg/L) provavelmente 
de origem natural, devido à composição química dos 
granitoides percolados pelas águas subterrâneas. 

A cidade de São Luiz do Anauá, com pouco mais 
de 4.500 habitantes (IBGE, 2010), situa-se na zona de 
contato entre as rochas graníticas da Suíte Intrusiva 
Moderna e os granitoides da Suíte Martins Pereira. O 
abastecimento público de água na zona urbana é feito 
exclusivamente a partir de poços tubulares, com até 
100 m de profundidade, três dos quais foram amos-
trados: os poços 6 (próximo ao estádio), 4 (próximo 
a uma represa) e 7 (Campos Elíseos). O primeiro, para 
os parâmetros analisados, apresentou águas de boa 
qualidade química, de acordo com os padrões de 
potabilidade da Portaria 2914/2011, e ausência de coli-
formes; as águas do poço 4 também atenderam ao 
padrão químico da citada Portaria, porém registraram 
presença de coliformes; o poço 7 é o que produzia 
águas de pior qualidade: além da presença de coli-
formes, mostrou concentrações de Mn (0,28 mg/L) 
e de fluoreto (2,6 mg/L) acima dos VMP pela Portaria 
2914/2011 (Mn = 0,1 mg/L ; Fluoreto = 1,5 mg/L), valores 
esses provavelmente de origem natural e devidos 
à composição química das rochas cristalinas perco-
ladas pelas águas subterrâneas no local.  É importante 
ressaltar que o elevado teor de flúor em água de abas-
tecimento humano deve ser estudado com mais rigor, 

tendo em vista que pode causar fluorose na popu-
lação, um grave problema de saúde pública.

Na cidade de São João da Baliza, assentada sobre 
granitoides da Suíte Martins Pereira, o abastecimento 
público dos cerca de 5.000 moradores (IBGE, 2010) 
é do tipo misto: parte provém de uma ETA que trata 
águas captadas em represa construída em igarapé 
afluente do rio Caroebe, e parte tem origem em poços 
tubulares profundos. Foram coletadas três amostras: 
uma das águas da represa que alimenta a ETA; uma no 
poço 3 (margem da rodovia Perimetral Norte), com 60 
m de profundidade, e uma no poço 4 (sede da CAER), 
com 150 m. Para os parâmetros químicos analisados, as 
águas da represa são de boa qualidade, ou seja, encon-
tram-se de acordo com os VMP para águas classe 1 da 
Resolução CONAMA 357/2005. O poço 3 apresentou 
águas de boa qualidade química, de acordo com os 
padrões de potabilidade da Portaria 2914/2011, porém 
revelou presença de coliformes; já as águas do poço 4, 
além de coliformes, mostraram concentrações de Fe 
(0,36 mg/L) e Mn (0,32 mg/L) que superam os VMP pela 
citada Portaria Fe = 0,3 mg/L ; Mn = 0,1 mg/L), concen-
trações essas, a exemplo de Rorainópolis e São Luiz, 
muito provavelmente de origem natural (geogênica).

A pequena cidade de Caroebe, com cerca de 
3.500 habitantes (IBGE, 2010), tem como substrato 
geológico rochas graníticas da Suíte Intrusiva Água 
Branca e é abastecida a partir de uma ETA que trata 
águas captadas no rio Caroebe. Foram coletadas 
amostras de água no ponto de captação no rio 
Caroebe e em torneira na saída da ETA. A primeira 
apresentou concentração de Fe (0,36 mg/L) pouco 
superior ao VMP para águas classe 1 da Resolução 
CONAMA 357/2005; já os demais parâmetros anali-
sados estavam de acordo com os padrões daquela 
Resolução. A água tratada, para os parâmetros anali-
sados, revelou boa qualidade química, de acordo com 
os padrões de potabilidade da Portaria 2914/2011. 
Ainda no município de Caroebe, foram coletadas 
amostras de três poços tubulares que abastecem a 
vila de Entre Rios, comunidade rural mais populosa 
desse município e também assentada sobre rochas 
graníticas. Os poços 1 e 6 apresentaram águas de boa 
qualidade química, conforme os padrões de potabili-
dade da Portaria 2914/2011, porém com presença de 
coliformes; já as águas do poço 4, além de coliformes, 
registraram concentração de Mn (0,13mg/L) pouco 
superior ao VMP por aquela Portaria e também 
condutividade elétrica (211 µS/cm) e alcalinidade (113 
mgHCO3/L) elevadas. 

37



38



39



A PRATA é um metal relativamente raro, de colo-
ração esbranquiçada, altamente dúctil, maleável e 
com alta resistência à corrosão. Quando puro é o mais 
notável condutor de eletricidade e calor dentre todos os 
metais. A Ag não mostra afinidade com magmas ácidos 
e a substituição do íon Na+ pelo íon Ag+ pode promover 
o enriquecimento do metal em rochas alcalinas. Pode 
ser encontrado livre na natureza, mas devido a sua afini-
dade com os elementos calcófilos, ocorre comumente 
associada a minérios sulfetados de chumbo, cobalto, 
níquel, estrôncio e arsênio. Durante o intemperismo a 
prata é facilmente liberada, precipitando-se em meios 
alcalinos e redutores (Mineropar, 2005). 

Minerais de minério: a principal fonte de Ag é 
quando ocorre em estado nativo, ou como argentita 
(Ag2S), boleíta, proustita, cerargirita, silvanita, frei-
berguita e polibasita, ou ainda associada a minerais 
sulfetados tais como: galena, arsenopirita, tennantita 
e tetraedrita. Apenas 1/3 das reservas mundiais de 
prata estão relacionadas a depósitos onde a prata 
ocorre como produto principal. Os 2/3 de recursos de 
prata são associados como subproduto de minérios 
de ouro, cobre, chumbo e zinco. (DNPM, 2015).
Principais utilidades: lentes de óculos monocromá-
ticas, películas sensíveis para radiografia e fotografia, 
joias, utensílios domésticos, ferramentas cirúrgicas e 
de dentistas, fabricação de espelhos, baterias de alta 
capacidade e produção de chuva artificial em nuvens. 
Impactos biológicos: a Ag é muito tóxica e seus sais 
se ingeridos, mesmo em pequenas quantidades, 
podem causar a morte (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: a Ag é aparentemente imóvel 
em solos com pH>4. Em ambientes oxidantes com 
pH<4, a mobilidade é moderadamente alta, enquanto 
que em ambiente redutor ela é imóvel. 
Tipos de depósitos: relacionados a fontes hidro-
termais e em calcários e dolomitos intrudidos por 
diques félsicos e ainda em veios relacionados a 
intrusões porfiríticas. 
Principais jazidas: as reservas brasileiras de minério 
lavráveis contendo prata somam 3.910 t de metal 
contido, alcançando patamar mundial de 0,7%, distri-
buídas principalmente entre os estados do Pará, que 
representa a quase totalidade dessas reservas, Goiás, 
Minas Gerais e Bahia. As principais empresas produ-
toras mundiais estão na Polônia, na Austrália e no 
México (DNPM, 2015). 

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores de Ag situados 
acima do LEL (Lowest Effect Level - NOAA, 2008), (0,5 
ppm), foram encontrados em apenas seis estações 
de amostragem. Apenas um valor se destaca acima 
desse nível, com 1,75 ppm, localizado na bacia do rio 
Cotingo sobre vulcânicas acidas do Grupo Surumu. 
Os demais valores altos concentram-se principal-
mente no centro do estado, região dos rios Mucajaí, 
Apiaú e Repartimento, onde ocorrem rochas da Suíte  
Metamórfica Rio Urubu, granitoides da Suíte Intrusiva 
Mucajaí e do Anortosito Repartimento. 

SOLOS: Apenas duas áreas têm valores de Ag mais 
destacados. Uma na região de Rorainópolis, cabe-
ceiras dos rios Anauá e Jauaperi, onde ocorrem 
granitoides da Suíte Intrusiva Água Branca e Suíte 
Igarapé Azul e metamórficas da Suíte Martins 
Pereira. Outra, na região dos rios Amajari e 
Urariquera, onde afloram metamórficas parade-
rivadas do Grupo Cauarane e granitoides da Suíte 
Intrusiva Pedra Pintada. Todos os teores situam-se 
bem abaixo do VP (2 ppm) do CONAMA.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: A maior parte da área amos-
trada apresenta teores compatíveis com a média 
crustal (0,07 ppm). Cabe destacar que os teores 
mais baixos estão situados nos solos e sedimentos 
de corrente, na região do baixo rio Branco (Pantanal 
Setentrional). A região central do estado, área de abun-
dância de rochas básicas ígneas (gabros e anortositos) 
e metamórficas (granulitos, enderbitos e charnoen-
derbitos), apresenta os teores de Ag mais elevados 
em sedimento de corrente, e, paradoxalmente, os 
mais baixos em solos. Outros teores elevados em 
sedimentos de corrente na região nordeste do estado 
referem-se a rochas de natureza vulcânica ácida, 
que também apresentam teores baixos em solos. Os 
teores em sedimentos de corrente superiores ao LEL 
devem ter relação com a composição dos litotipos 
subjacentes (origem geogênica), não representando 
contaminação antrópica até porque estão distantes 
de concentrações populacionais. Em termos gerais, os 
teores de Ag não apresentam qualquer risco ambiental 
ou à saúde humana. A área central do estado, região 
dos rios Mucajaí, Apiaú e Repartimento, embora com 
ambiente geológico favorável, não apresenta teores 
com interesse prospectivo.
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O ALUMÍNIO é um metal de coloração prateada, 
litófilo, leve, maleável, dúctil, com baixo ponto de 
fusão, bom condutor de eletricidade e resistente à 
corrosão, sendo o metal que existe em maior quan-
tidade na crosta terrestre, embora seja o terceiro 
elemento mais abundante, depois do oxigênio e 
silício. O Al não é encontrado livre na natureza, mas 
nos minerais silicatados combinado com ferro, metais 
alcalinos e alcalino-terrosos. O Al dissolvido se enri-
quece nas argilas neoformadas e desta forma sua 
concentração é alta nos sedimentos argilosos, rochas 
pelíticas e nas derivadas de argilominerais como os 
filitos e micaxistos (Mineropar, 2005; Koljonen,1992). 
Minerais de minério: Bauxita. 
Principais utilidades: ligas para construção civil, 
engenharia aeronáutica, indústria naval, condutores 
elétricos, utensílios domésticos, automóveis, tintas, 
fabricação de vidros e refratários. 
Impactos biológicos: não é um nutriente essencial e 
se assimilado em excesso e na forma iônica é tóxico, 
sendo também associado à demência senil (Kabata-
Pendias & Pendias, 1992). 
Mobilidade ambiental: quando os silicatos sofrem 
intemperismo, o alumínio dissolvido precipita formando 
argilominerais ou sob a forma de óxidos/hidróxidos, 
como a gibbsita [Al(OH)3]. Tanto em ambiente oxidante 
quanto em redutor, o Al é imóvel e assim, o seu halo de 
dispersão é muito reduzido (Licht et. al., 2007). 
Tipos de depósitos: lateríticos residuais e/ou super-
gênico oxidado (Biondi, 2003). 
Principais jazidas: Guiné,  Austrália, Vietnã e Jamaica. 
O Brasil aparece em terceiro lugar, onde o estado do 
Pará lidera, com os depósitos de Porto Trombetas, 
Paragominas e Juruti (DNPM, 2015).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Concentrações mais elevadas, 
acima do Valor Máximo Permitido - VMP para águas 
classe 1 (0,1 mg/L - CONAMA 357/2005), constituem 
cerca de 27% dos resultados e são bastante dispersos, 
aparentemente sem relação aos tipos litológicos 
subjacentes. Valores extremos, acima de 0,30mg/L, 
são raros e não constituem problemas ambientais 
devido à baixíssima densidade demográfica onde 
ocorrem. No entanto, a concentração mais elevada 
(1,8 mg/L) merece atenção por estar situada próxima 
à cidade de Iracema. Vale ressaltar a concentração 
de baixos teores na região central do estado, a sul e 

oeste de Boa Vista, notadamente nas bacias do baixo 
rio Mucajaí, rio Branco e cabeceiras do Jauaperi.
SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os valores mais 
elevados (1,2–5,0%) são pequenas manchas quase 
pontuais e situam-se, dominantemente, nas bacias 
do baixo rio Branco, Catrimâni e baixo Jauaperi, área 
de ocorrência de sedimentos cenozoicos areno-
-argilosos que constituem o “Pantanal Setentrional”. 
Nas proximidades da cidade de Rorainópolis, a norte 
e a sudoeste, em área de rochas granitoides meta-
mórficas (Suíte Metamórfica Jauaperi e Suíte Martins 
Pereira) nas bacias do médio rio Anauá e médio rio 
Jauaperi, ocorrem pontos isolados com os teores 
mais elevados (4,0–5,0%). Já os menores teores de 
Al (0,02–0,34%) foram encontrados em três áreas 
preferenciais: no entorno de Boa Vista, bacias dos 
rios Cauamé, Cachorro e baixo Mucajaí; ao longo 
dos afluentes dos baixos rios Maú e Tacutu; e nos 
afluentes do baixo rio Anauá. Chama atenção que 
mais de 10% dos resultados analíticos constituem 
outliers e extremos na análise estatística (boxplot).

SOLOS: Os menores valores, abaixo de 1,6%, estão 
relacionados às rochas vulcânicas ácidas do Grupo 
Surumu no norte do estado, ocorrendo também 
na região central sobre granitoides arrasados e 
sedimentos cenozoicos. Os teores mais elevados 
(5,5 a 6,9%) são pontuais e associam-se a grani-
toides metamórficos (Suíte Metamórfica Jauaperi) 
no sul do estado, bacia do rio Jauaperi. Teores não 
tão elevados, mas expressivos (2,8–5,5%), ocorrem 
dispersos sobre vários tipos litológicos. Nas proximi-
dades de Rorainópolis sobre granitoides e terrenos 
gnáissico-migmatíticos (Suíte Martins Pereira e Suíte 
Intrusiva Água Branca). Na região central do estado 
sobre complexos metamórficos (Suíte Metamórfica 
Rio Urubu e Complexo Urariquera). No norte em 
pontos isolados sobre vulcânicas ácidas (Grupo 
Surumu). Ainda no sul sobre terrenos inconsolidados 
cenozoicos na bacia do rio Jufari.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: De modo geral, o Al no 
estado de Roraima, nos sedimentos de corrente e 
solos amostrados, apresenta valores baixos, sempre 
inferiores à média crustal (8,13%).  Em solos, os teores 
pouco mais elevados (>5,0%) são pontuais e dispersos 
e não devem ter reflexo negativo na incipiente ativi-
dade agrícola roraimense.
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O ARSÊNIO é um não metal, de coloração 
variando de cinza metálica a amarela. Os íons arse-
natos são facilmente fixados em argilominerais, 
húmus (matéria orgânica) e cálcio, e com a retenção 
mais ativa do As relacionada aos hidróxidos de Fe e 
Al, limitando assim a migração do As. É incorporado 
em minerais primários pela substituição do Fe+3 ou 
Al+3 pelo As+3 em minerais silicatados (Kabata-Pendias 
& Pendias, 1992). O As em prospecção geoquímica é 
utilizado como elemento farejador de Au e outros 
metais sulfetados (Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: Arsenopirita (FeAsS), loellin-
gita, ouro-pigmento, realgar, arsenolita e enargita, 
sendo poucas vezes encontrado em estado nativo. 
Principais utilidades: é utilizado em vidros clarifi-
cados, em biocidas diversos, como reforço de ligas 
metálicas, constituinte de fogos de artifício e na 
conservação da madeira. 
Impactos biológicos: apesar de ser um importante 
micronutriente para alguns seres vivos onde sua 
falta ocasiona inibição do crescimento, é, de forma 
geral, um elemento altamente tóxico, possivelmente 
carcinogênico, e em doses maiores do que 50 µg/L 
em água para consumo humano torna-se perigoso 
à saúde. Inalações e ingestões em altas quantidades 
podem ocasionar a morte (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: em ambiente oxidante com 
pH<4 é imóvel; com pH 5-8 possui mobilidade mode-
radamente alta e em ambiente redutor é imóvel. 
Tipos de Depósitos: relacionados a intrusões porfirí-
ticas com associação Cu-As-Sb em rochas vulcânicas 
próximas a Cu-pórfiro e associado aos depósitos de 
Au do tipo greenstone belts ricos em arsenopirita 
(Licht et al., 2007). 
Principais jazidas: arsênio recuperado a partir do 
realgar e ouro pigmento é encontrado na China, Peru 
e Filipinas, e a partir de minérios de Cu-Au no Chile; 
associado com ocorrências de Au no Canadá (USGS, 
2011). No Brasil, o As está associado aos depósitos 
de Au do tipo greenstone belts (rio Itapicuru-BA, 
Crixás-GO) e Paracatu-MG (Figueiredo et al., 2006).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Os valores de As encontrados são 
quase insignificantes, com 95% deles situados abaixo 
do LD. Todos os valores detectados estão concen-
trados a norte/noroeste de Boa Vista, sobre sedimentos 
cenozoicos (Formação Boa Vista), paragnaisses (Grupo 

Cauarane), vulcânicas ácidas (Grupo Surumu) e grani-
toides (Suíte Intrusiva Saracura). Apenas duas amostras 
apresentaram concentrações acima de 0,004 mg/L, 
sem, no entanto ultrapassar o Valor Máximo Permitido 
- VMP para águas classe 1 (0,1 mg/L - CONAMA 
357/2005). Tais concentrações são verificadas na bacia 
do rio Cauamé, a oeste de Boa Vista, sobre sedimentos 
cenozoicos da Formação Boa Vista.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Cerca de 84% das amos-
tras registraram teores abaixo do limite de detecção 
(LD) do equipamento analítico (1 ppm). Os poucos 
valores mais elevados (2 a 4 ppm) parecem não ter 
relação com os tipos litológicos existentes, pois alguns 
ocorrem em área de sedimentos cenozoicos na bacia 
do rio Jufari, outros sobre terrenos granitoides arra-
sados na calha do rio Jauaperi (Suíte Igarapé Azul) e 
também em domínio de vulcânicas ácidas nas proxi-
midades do rio Tacutu (Grupo Surumu). Todos os 
valores encontrados são inferiores ao limiar N1 do 
CONAMA (5,9 ppm). 

SOLOS: Apenas 25% dos pontos amostrados apre-
sentaram valores acima do LD (1 ppm), sendo que 
todos os teores estão sempre muito abaixo tanto do 
VP como do VI do CONAMA, respectivamente 15 e 35 
ppm. Os maiores teores, entre 4 e 5 ppm, situam-se 
ao norte do estado e estão relacionados às rochas 
vulcânicas ácidas do Grupo Surumu. Teores entre 2 
e 4 ppm parecem ter relação com terrenos arenosos 
da Formação Boa Vista, a oeste e norte da capital, 
e com sedimentos inconsolidados do “Pantanal 
Setentrional” nas bacias do rio Jufari e baixo rio 
Branco.  Esses mesmos teores também ocorrem sobre 
terrenos ígneos e metamórficos na região dos rios 
Apiaú e Repartimento (Suíte Metamórfica Rio Urubu 
e Suíte Intrusiva Serra da Prata) e proximidades de 
Rorainópolis (Suíte Martins Pereira).

APRECIAÇÃO CONJUNTA: No geral, os teores de As 
são bastante baixos em sedimentos de corrente e 
solos, não oferecendo qualquer ameaça à biota. 
Mesmo em áreas de conhecido potencial aurífero, 
como a serra do Tepequém e bacia do rio Maú, os 
teores de As mostraram-se ínfimos. Em sedimentos 
todos os valores da classe superior estão acima da 
média crustal (1,8 ppm), assim como em solos.
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O BORO é considerado um não metal, sendo um 
péssimo condutor de eletricidade. É um elemento 
químico muito leve, relativamente raro na crosta 
terrestre. A maior quantidade de boro está concen-
trada em evaporitos e em sedimentos argilosos, ambos 
marinhos. No ambiente terrestre, o boro ocorre asso-
ciado com oxigênio, formando inúmeros minerais, 
principalmente hidróxidos e silicatos (Kabata-Pendias 
& Pendias, 1992). No solo, está presente na forma de 
boratos, e em sistemas de água como oceanos e rios 
sua concentração é variável sendo da ordem de 4,5 
µg/L nos oceanos.  A média crustal do boro é 13 ppm 
(Hawkes & Webb, 1962) e 10 ppm (Levinson, 1974). Em 
solos, a média mundial é 10 ppm, segundo Hawkes & 
Webb (1962), e varia de 2 a 100 ppm, de acordo com 
Levinson (1974). 
Minerais de Minério: por ser muito reativo, o boro 
não é encontrado livre, mas em minerais como: bórax 
(Na2B4O7.10H2O), turmalina, ulexita e kernita – que são 
as principais fontes mundiais desse elemento. 
Principais Utilidades: o B amorfo é utilizado em piro-
tecnia (cor verde), no controle de reações nucleares, 
como proteção à radiação nuclear e em instrumentos 
usados na detecção de nêutrons. Filamentos de boro 
são utilizados em pesquisas de fibras óticas e em 
estruturas aeroespaciais avançadas (Mineropar, 2005). 
O bórax é amplamente utilizado em  inseticidas, na 
fabricação de esmaltes e porcelanas, na produção de 
vidros ópticos, em sabões e detergentes, como ferti-
lizante, além de ser matéria-prima principal na fabri-
cação de recipientes de vidro. 
Impactos Biológicos: Em vias aquáticas, o elemento 
pode ser encontrado em efluentes, principalmente 
em áreas onde seus compostos são utilizados em 
detergentes. É um nutriente essencial às plantas, 

todavia, concentrações elevadas podem provocar 
sintomas semelhantes àqueles causados pela defi-
ciência de boro nos solos, como a necrose em 
pontas e margens das folhas assim como um cres-
cimento menor do que o esperado. A inalação de 
níveis moderados de boro pode causar irritação nas 
mucosas das narinas, garganta e olhos. A ingestão 
de altas doses, mesmo em curto espaço de tempo, 
pode danificar o estômago, intestinos, fígado, rins e 
o cérebro (ATSDR, 1999). 
Mobilidade Ambiental: alta mobilidade em condi-
ções ambientais com pH <4 e entre 5 e 8 (Hawkes e 
Webb, 1962). 
Tipos de Depósitos: a maioria dos depósitos de boro 
é encontrada em rochas marinhas e sedimentares ou 
perto de vulcões. 
Principais Jazidas: o bórax é encontrado no deserto 
de Mojave na Califórnia, Estados Unidos, onde está 
localizada a maior mina a céu aberto do mundo. 
Entretanto a Turquia possui 63% das reservas 
mundiais. A Itália, Bolívia, Chile, Argentina e Peru 
são outros países que possuem extensos depósitos 
de boro na forma de bórax. No Brasil não ocorrên-
cias conhecidas.

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Somente 5% dos resultados 
mostraram-se acima do LD e apenas sete amostras 
ficaram ligeiramente destacadas das demais, com 
concentrações entre 0,032 e 0,087 mg/L. Tais concen-
trações mais elevadas são observadas, no extremo 
leste do estado, região dos rios Urubu e Tacutu, onde 
predominam rochas gnáissico-migmatíticas da Suíte 
Metamórfica Rio Urubu. Contudo, mesmo esses 
valores extremos de B são muito inferiores ao VMP 
para águas classe 1 do CONAMA (0,5 mg/l).
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O BáRIO é um metal alcalino-terroso de colo-
ração branco-prateada, de altíssima densidade e 
alto ponto de fusão. Não é encontrado livre na natu-
reza, mas quando puro é altamente oxidável e em 
contato com o ar apresenta aspecto fluorescente. 
Durante a diferenciação magmática se concentra 
nos silicatos de potássio (feldspatos e micas) com 
o Ba+2 substituindo o K+1. Soluções hidrotermais 
tardias contêm o íon sulfato que se liga ao Ba+2 e 
precipita como sulfato de bário, podendo gerar 
ocorrências filonianas (Wedepohl, 1978; Koljonen, 
1992). A razão Ba/Sr é usada em prospecção litogeo-
química e de solos para definir zonas mineralizadas 
tipo Cu-Mo (Lopes Jr., 2007).  
Minerais de minério: baritina ou barita (BaSO4)  
e witherita. 
Principais utilidades: nos fluidos de perfuração de 
poços de petróleo, fabricação de vidros, pigmentos, 
na indústria de freios, na produção de água oxige-
nada, velas de ignição de automóveis, recobrimento 
de salas de raios x, fabricação de borracha e papel. 
Impactos biológicos: não apresenta função bioló-
gica conhecida e os compostos insolúveis não são 
perigosos à saúde, mas na forma iônica é altamente 
tóxico (Koljonen, 1992; Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: é ligeiramente móvel em 
condições oxidantes e tem baixa mobilidade em 
condições redutoras (Licht et. al., 2007). 
Tipos de depósitos: barita em depósitos relacio-
nados a rochas sedimentares clásticas marinhas 
(depósito de Pb/Ba) (Licht et. al. 2007; Biondi, 2007). 
Principais jazidas: Índia, China, EUA, Rússia, Argélia 
e Marrocos (USGS, 2011). As principais reservas de 
barita no Brasil encontram-se na Bahia (Aramari e 
Camamu), Minas Gerais e São Paulo, tendo ainda 
ocorrências no Paraná e Paraíba (DNPM, 2007).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Mesmo com ampla distribuição 
é marcante que as menores concentrações (<0,025 
mg/L) estão em áreas de coberturas cenozoicas: no 
sul do estado, bacias dos rios Branco e baixo e médio 
Jauaperi; e a noroeste de Boa Vista, bacias dos rios 
Urariquera e Cauamé. As maiores concentrações 
(0,11–0,25 mg/L) ocorrem em drenagens que cortam 
granitoides intrusivos (Suíte Intrusiva Água Branca) 
na região de Rorainópolis e rochas alcalinas (Suíte 
Intrusiva Apiaú) na região do igarapé do Repartimento. 
Todos os valores encontrados são muito inferiores ao 
VMP para águas classe 1 do CONAMA (0,7 mg/l).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os menores valores de 
Ba (<25 ppm) se concentram em áreas constituídas 
por sedimentos cenozoicos, observados no entorno 
de Boa Vista (bacias dos rios Cauamé, Cachorro e 
baixo Mucajaí); a sul de Caracaraí (bacias dos rios Água 
Boa do Univini, baixo Anauá e Branco); nos baixos rios 
Jauaperi e Jufari. Os teores mais altos (>100 ppm) são 
observados em duas regiões: todo o extremo norte 
do estado, com ênfase numa pequena área no médio 
rio Cotingo; outra no centro do estado, região dos 
rios Apiaú e Repartimento. Provavelmente o valor 
extremo verificado nessa última área (570 ppm) esteja 
relacionado com os stocks alcalinos aí presentes.

SOLOS: Os teores mais baixos de Ba (<12 ppm) são 
raros e constituem pequenas áreas no sul do estado. 
Na maior parte da área estudada os valores são inter-
mediários, entre 12 e 40 ppm. Valores mais altos 
(>40 ppm) ocupam uma grande área no norte do 
estado que vai desde a confluência dos rios Tatucu e 
Urariquera, seguindo em direção a Pacaraima e atin-
gindo o extremo norte, e até a bacia do rio Amajari. 
Esses teores mais elevados também ocorrem em três 
áreas menores. Uma na região a oeste de Mucajaí, 
outra a norte de Caroebe e uma última no baixo 
rio Branco. Apenas quatro amostras registraram 
teores que superam o VP (150 ppm) o VI (300 ppm) 
do CONAMA. Esses teores superiores aos valores de 
referência devem ser coorrelacionados aos litotipos 
subjacentes, ou seja, possuem origem geogênica.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Os materiais analisados, 
solos e sedimentos de corrente, mostram boa corre-
lação entre os resultados obtidos para ambos. Os 
valores são geralemente baixos, sendo que apenas 
uma amostra de solos e uma de sedimentos reve-
laram teores acima da média crustal (425 ppm). 
Observa-se que, em ambos os materiais, os menores 
valores encontrados estão sobre terrenos ceno-
zoicos da região sul do estado, no chamado Pantanal 
Setentrional. Já os valores mais altos estão mais 
dispersos. Ocorrem em áreas de rochas vulcânicas 
ácidas do norte do estado (Grupo Surumu), grani-
toides calcialcalinos da região de Rorainópolis (Suíte 
Intrusiva Água Branca) e nas proximidades de intru-
sões alcalinas na região do igarapé do Repartimento 
(Suíte Intrusiva Apiaú) e, em solos, sobre rochas 
sedimentares que preenchem o gráben do Tacutu 
(Formação Serra do Tucano).
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O BERÍLIO é um metal alcalino-terroso, de colo-
ração cinza-prateada, macio, pouco reativo, de alta 
condutividade térmica e elétrica, alto ponto de fusão 
e boa elasticidade. É incompatível com os primeiros 
estágios da diferenciação magmática devido a seu 
pequeno raio iônico e à instabilidade para formar 
complexos a altas temperaturas. Como consequ-
ência, o mesmo tende a se concentrar em rochas mais 
evoluídas, nas fases finais de cristalização (granitos e 
pegmatitos) (Mineropar, 2005). Seu comportamento 
difere em vários ambientes devido ao tamanho do seu 
átomo, alta ionização e eletronegatividade. Durante o 
intemperismo permanece nos resíduos minerais mais 
resistentes. Em solo se acumula nos horizontes mais 
ricos em substâncias orgânicas (Kabata-Pendias & 
Pendias, 1992). 
Minerais de minério: berilo [Be3Al2(SiO3)6], bertran-
dita, crisoberilo e fenacita. 
Principais utilidades: as variedades transparentes 
do berilo, esmeralda e água-marinha são muito 
apreciadas como gemas. Há outras variedades trans-
parentes comercializados como gemas, porém de 
ocorrência incomum. O berílio forma liga com o cobre 
(bronze de berílio) de alta dureza e resistência. É 
usado na fabricação de molas, escovas e anéis cole-
tores de motores de alta rotação e trens de aterris-
sagem de avião. É aplicado como moderador ou 
refletor de reatores nucleares e em tubos de aparelhos 
de raios X, por ter alta transparência a esses raios. 
Impactos biológicos: o pó desse metal pode 
ser danoso aos pulmões se inspirado por longo 
tempo de exposição e seus sais são muito tóxicos 
(Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes, 
o Be é reprecipitado com óxidos hidratados de Fe 
e Al ou adsorvido na superfície de argilominerais. 
Em ambientes alcalinos, forma ânions complexos 
como [Be(OH)CO3] e [Be(CO3)2] (Kabata-Pendias & 
Pendias, 1992). 
Tipos de depósitos: associados a depósitos epiter-
mais e relacionados a corpos pegmatíticos. As reservas 
mundiais de berílio não estão suficientemente bem 
delineadas, o que dificulta relatar dados consistentes 
para todos os países. 
Principais jazidas: EUA, China e Moçambique (USGS, 
2011). No Brasil as reservas de berílio são pouco repre-
sentativas, sendo associadas aos pegmatitos e restritas 
aos estados de MG, GO, BA e CE (DNPM, 2009). No RN 
e PB são encontrados cristais hexagonais de berilo em 

alguns pegmatitos. No RN são comercializadas água-
-marinha e esmeralda.
ÁGUAS SUPERFICIAIS: As concentrações de Be são 
insignificantes, sendo que apenas nove amostras 
apresentaram valores acima dos LDs. Todas elas, com 
concentrações entre 0,032 e 0,036 mg/L, situam-se 
numa pequena área entre os rios Tacutu e Urubu, 
provavelmente relacionadas a terrenos granito-
-gnáissicos (Suíte Metamórfica Rio Urubu). Portanto, 
nenhum resultado ficou acima do Valor Máximo 
Permitido para águas classe 1 (0,04 mg/L – CONAMA).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores mais baixos 
(<0,20 ppm) predominam amplamente em Roraima. 
Os teores mais elevados (0,5–1,4 ppm) são raros e 
dispersos e, aparentemente, sem correlação preferen-
cial com os tipos litológicos subjacentes. São encon-
trados principalmente sobre sedimentos cenozoicos 
inconsolidados nas bacias dos rios Branco, Catrimâni 
e Jufari, no sul do estado, e sobre vulcânicas ácidas 
do Grupo Surumu na bacia do rio Cotingo e proximi-
dades de Pacaraima. Ocorre na região do rio Apiaú e 
próximo a Rorainópolis.

SOLOS: Os menores teores (<0,35 ppm) ocupam cerca 
de 80% da área amostrada, independentemente 
do tipo de substrato geológico. Já os valores mais 
elevados (0,7–2,0 ppm) concentram-se ao norte do 
estado, sobre vulcânicas ácidas do Grupo Surumu, e 
outra ao sul, bacias dos rios Catrimâni, Jufari e baixo 
rio Branco, sobre sedimentos cenozoicos. Justamente 
nestas áreas localizam-se as quatro amostras que 
apresentaram teores superiores ao valor de referência 
utilizado (1,1 ppm – NOAA, 2008). Outras ocorrências 
com teor acima de 0,7 ppm referem-se a terrenos 
granitoides na bacia do rio Amajari, também granitos 
no centro do estado e complexo gnáissico-migmatí-
tico na região de Rorainópolis.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Numa observação rápida 
percebe-se que os maiores valores de Be em sedi-
mentos e solos situam-se em duas regiões com 
geologia bem distinta. Uma na bacia do baixo rio 
Branco e baixo Catrimâni em áreas constituídas 
por depósitos sedimentares cenozoicos inconso-
lidados. Outra no norte do estado em domínio de 
rochas vulcânicas ácidas (Grupo Surumu). Mesmo os 
maiores teores encontrados se mantêm abaixo da 
média crustal (2,8 ppm).
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O BISMUTO é um metal de coloração prata- 
esbranquiçada, quebradiço e pouco abundante na 
crosta terrestre. Apresenta baixa condutibilidade 
elétrica e térmica, sendo o mais diamagnético de 
todos os metais. Apresenta isótopos levemente 
radioativos. Durante o intemperismo é facilmente 
oxidado e quando se liga a carbonatos torna-se 
estável e, com isso, o conteúdo do mesmo em solos 
é diretamente herdado da rocha fonte (Kabata-
Pendias & Pendias, 1992). 
Minerais de minério: é encontrado livre na natureza, 
mas sua forma mais comum é a bismutinita (Bi2S3), 
bismita e bismutita. É obtido como subproduto asso-
ciado aos minérios de Ag, Zn, Pb, Au, Cu e Sn. 
Principais utilidades: ligas metálicas utilizadas em 
imãs permanentes em trens que funcionam por 
levitação, em soldas, na indústria de impressão e 
em catalisadores. Na maior parte é empregado em 
produtos médicos e farmacêuticos e na indústria 
de cosméticos. 
Impactos biológicos: não possui função biológica 
conhecida; é um dos elementos pesados menos 
tóxicos na natureza, mas seus sais podem causar 
danos moderados ao fígado. 
Mobilidade ambiental: o Bi é imóvel seja em condições 
oxidantes com pH 5-8, ou redutoras (Licht et al., 2007). 
Tipos de depósitos: metal extraído como subproduto 
relacionado aos depósitos de Au, Cu-Au, Cu-Mo e Sn 
associados a skarns (calcissilicáticas) e pegmatitos. 
Principais jazidas: Bolívia, EUA, Peru, México, China, 
Canadá e Cazaquistão (USGS, 2011). No Brasil há 
pequenas ocorrências, em Minas Gerais e no Rio 
Grande do Norte (em alguns pegmatitos e nas minas 
de scheelita de Brejuí, Barra Verde e Bonfim – atual-
mente produzindo ouro).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores de Bi na área 
estudada são em geral muito reduzidos, com 50% dos 
resultados inferiores ao LD. Destaca-se uma enorme 
faixa N-NE, ao longo de todo o estado, com os teores 
mais baixos (<0,06 ppm). Entretanto, todos os valores 
da classe superior (0,3–6,7 ppm) encontram-se acima 
da média crustal (0,2 ppm). Apenas dois pontos 

apresentam teores bem destacados, acima de 6 ppm, 
localizado na bacia do rio Cauamé, a oeste de Boa 
Vista, sobre sedimentos cenozoicos da Formação Boa 
Vista, e outro ao sul de Pacaraima sobre vulcânicas 
ácidas do Grupo Surumu.

SOLOS: A região norte/nordeste do estado concentra os 
menores valores de Bi (<0,07 ppm), que se estendem por 
uma grande área que vai desde o sul da capital, sobre 
sedimentos cenozoicos (formações Areias Brancas e Boa 
Vista), passa pelo gráben do Tacutu (formações Apoteri e 
Serra do Tucano) e atinge, ao norte, vulcânicas ácidas do 
Grupo Surumu. Os teores máximos, chegando a 8 ppm, 
concentram-se preferencialmente numa grande área 
a leste de Rorainópolis, onde ocorrem granitos (suítes 
intrusivas Mapuera e Água Branca), complexos gnáis-
sico-migmatíticos (Suíte Martins Pereira) e vulcânicas 
básicas a intermediárias (Grupo Iricoumé). Também 
observam-se valores altos (>0,2 ppm), nas imedia-
ções da ilha de Maracá (rio Urariquera) sobre terrenos  
paraderivados do Grupo Cauarane; ao sul do rio Apiaú, 
sobre rochas da Suíte Metamórfica Rio Urubu, e ainda 
no baixo rio Jufari, em área de sedimentos cenozoicos 
inconsolidados. 

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Em sedimentos de corrente 
os teores máximos situam-se sobre rochas vulcânicas 
e granitoides do norte do estado (Grupo Surumu, 
suítes intrusivas Pedra Pintada e Saracura), e na 
região central, a oeste de Boa Vista, sobre sedimentos 
cenozoicos da Formação Boa Vista. Há ainda ocor-
rências menos marcantes na região de Rorainópolis 
e na calha do rio Jufari sobre terrenos cenozoicos. Em 
solos destacam-se os altos valores na região a leste 
de Rorainópolis sobre rochas das unidades Suíte 
Intrusiva Água Branca, Suíte Martins Pereira, Suíte 
Intrusiva Mapuera, Grupo Iricoumé e Suíte Igarapé 
Azul. Valores menos expressivos foram registrados 
sobre granitos e gnaisses da Suíte Metamórfica Rio 
Urubu na região central do estado; sobre metamór-
ficas paraderivadas do Grupo Cauarane, ao norte, e 
na calha do rio Jufari em terrenos cenozoicos do sul 
do estado.
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O BROMO é um elemento não metálico, do 
grupo dos halogênios, que ocorre naturalmente no 
estado líquido, sendo volátil, denso e instável. É um 
elemento litófilo e seu raio iônico é semelhante ao do 
cloro e, sendo assim, o Br pode substituí-lo na estru-
tura dos minerais. Nunca é  encontrado livre na natu-
reza, sempre sob a forma de sais. É presente em água 
do mar com uma concentração aproximada de 65 
mg/L, a qual representa aproximadamente 0,2% de 
todos os sais dissolvidos, e é a partir dela que o bromo 
é extraído comercialmente. Segundo Levinson (1974) 
a concentração média crustal de bromo é 2,5 ppm e 
20 mg/L em água fluvial. 
Minerais de Minério: as maiores fontes naturais de 
Br estão nos evaporitos, nas fontes termais e na água 
do mar. 
Principais Utilidades: a maior aplicação do Br é 
a produção de brometo de etileno, utilizado em 
combustíveis para motores, com o intuito de evitar 
a acumulação de  chumbo  no interior dos cilindros. 
Embora em menores quantidades, o elemento é utili-
zado como corante, ou ainda como agente branque-
ador e sanitário na purificação de águas. O brometo 
de césio é usado no fabrico de prismas ópticos extre-
mamente transparentes à radiação infravermelha. De 
um modo geral, todos os brometos de terras-raras 
alcalinas encontram aplicação na indústria farma-
cêutica, devido à sua ação sedativa, e na indústria 
fotográfica, na preparação de emulsões de brometo 
de prata. O metilbrometo usa-se no extermínio de 
insetos e pequenos roedores, ao passo que o bromo-
clorometano se usa em fluidos de extintores. 

Impactos Biológicos: o Br não tem função biológica 
essencial em mamíferos, mas participa do metabo-
lismo de algas marinhas. O metilbrometo, composto 
orgânico, pode causar danos à saúde humana, 
interferindo em certos órgãos como o fígado, rins, 
pulmões, podendo causar disfunções no sistema 
nervoso, na glândula tireoide, e ainda, disfunções 
estomacais e gastrointestinais. 
Mobilidade Ambiental: o íon brometo (Br- ) tem 
elevada mobilidade, seja em condições oxidantes ou 
redutoras (Levinson, 1974). 
Tipos de Depósitos: Nas águas do Mar Morto (entre 
Israel e a Jordânia) e alguns depósitos de sal oriundos 
da evaporação de antigos mares podem conter de 2 a 
10 g/kg de íon Br- (Oliveira & Afonso, 2013). 
Principais Jazidas: a produção mundial do elemento 
é de cerca de 500.000 t/ano. Os EUA é o maior país 
produtor (~45%), seguido de Israel (~35%), China, 
Japão e Jordânia. O Brasil não produz bromo, tendo 
que o importar para suprir suas necessidades internas 
(Oliveira & Afonso, 2013).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: O brometo apresenta sempre 
concentrações muito baixas na área estudada 
(<0,40 mg/l), de tal forma que menos de 25% dos 
resultados ficaram acima do LD. Os três únicos 
valores superiores a 0,1 mg/L (0,23; 0,26; 0,37 mg/L) 
situam-se no norte do estado, nas bacias dos rios 
Urariquera, Surumu e Maú, sobre drenagens que 
cortam sedimentos cenozoicos da Formação Boa 
Vista, paragnaisses do Grupo Cauarane e vulcânicas 
do Grupo Surumu.
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O CáLCIO é um metal alcalino-terroso, calcófilo, 
branco-prateado, de baixa dureza, altamente reativo 
quando em contato com o ar e a água, não sendo 
encontrado na forma elementar. É o quinto metal mais 
abundante na crosta terrestre. Durante o processo de 
cristalização o cálcio é fixado nos primeiros estágios, 
sendo enriquecido nas rochas máficas (Koljonen, 
1992). 
Minerais de minério: é encontrado nos minerais cons-
tituintes das rochas, formando um grande número de 
silicatos, carbonatos e fosfatos, sendo os plagioclásios 
os principais hospedeiros do Ca (Mineropar, 2005). O 
Ca dissolvido é cristalizado nos sedimentos ou preci-
pitado de soluções por organismos, formando arago-
nita e/ou calcita (CaCO3), ou dolomita [CaMg(CO3)2] 
e fosfatos, principalmente apatita. Em evaporitos, o 
cálcio é precipitado como gipsita, sendo assim um 
típico mineral de depósitos de sal, cristalizando nos 
estágios iniciais. 
Principais utilidades: na indústria, construção civil 
(cal virgem e tintas), componente do vidro, no refina-
mento de petróleo e como importante constituinte 
do cimento Portland (Mineropar, 2005). É também 
usado como insumo da produção agrícola e como 
fertilizante na forma de fosfato e sulfato de cálcio 
(Peixoto, 2004a). 
Impactos biológicos: é um dos elementos mais abun-
dantes no nosso corpo (99% incorporado nos ossos 
e dentes – como fosfatos de cálcio). É um nutriente 
essencial para todos os seres vivos, onde a vitamina 
D tem um importante papel na absorção do cálcio 
nos ossos. É responsável pela contração muscular, 
ativação e secreção de enzimas, permeabilidade 
das membranas celulares, transmissão de impulsos 
nervosos e regulagem cardíaca (Mineropar, 2005; 
Koljonen, 1992). 
Mobilidade ambiental: por sua reatividade e ser 
facilmente intemperizável, os calcários são barreiras 
geoquímicas, aumentando o pH das águas e redu-
zindo a mobilidade dos metais. Tanto em ambiente 
oxidante quanto em ambiente redutor, a sua mobili-
dade é moderadamente alta. 
Tipos de depósitos: sedimentar químico derivado de 
exalações (gipso) e sedimentar marinho (calcário e 
gipsita) (Biondi, 2003). 
Principais jazidas: gipsita: China, Irã, Estados Unidos, 
Espanha, Tailândia, México e Japão. No Brasil, a gipsita é 
encontrada em Grajaú-MA e Araripina-PE (Biondi, 2003).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Os resultados mais baixos 
(<0,25 mg/L) foram observados na bacia do baixo 
rio Branco, em área de sedimentos cenozoicos. Os 
teores mais altos (3,6-17,6 mg/L) situam-se próximo 
à cidade de Uiramutã, na bacia do rio Maú, prova-
velmente relacionadas à presença de intrusões 
básicas (Diabásio Avanavero); nas proximidades da 
ilha de Maracá (rio Urariquera) sobre metamórficas 
do Grupo Cauarane; a leste de Caracaraí sobre a 
Suíte Metamórfica Rio Urubu e granitos da Suíte 
Intrusiva Mapuera; e no médio rio Cotingo sobre 
vulcânicas ácidas (Grupo Surumu).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Uma extensa faixa 
NE-SW ao longo de quase todo o estado apresenta 
os valores mais baixos (<0,03%). Já os teores maiores 
(>0,05%) concentram-se na porção norte/nordeste. 
Os valores extremos (0,11–0,24%) localizam-se 
nas proximidades da cachoeira do Paredão no rio 
Mucajaí e no rio Cotingo.

SOLOS: Apenas 25% das amostras apresentaram 
resultados acima do LD. Os teores mais baixos 
(<0,01%) concentram-se principalmente no sul 
do estado, bacias dos rios Jauaperi, Jufari, Anauá 
e Branco, sobre sedimentos cenozoicos incon-
solidados. Uma pequena área de teores mais 
elevados (0,06–0,14%) se destaca no extremo norte 
do estado, fronteira com a Guiana, sobre rochas 
básicas. Essa faixa de teores também aparece no 
baixo rio Parimé, sobre sedimentos cenozoicos 
(Formação Boa Vista), e a sudeste de Caracaraí 
sobre granitos da Suíte Intrusiva Mapuera.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Os teores de Ca mostram-
-se bastante baixos em toda a área estudada. 
Mesmo os valores mais elevados estão aquém 
da média crustal (3,6%). Embora os valores 
estejam distribuídos aleatoriamente sobre 
diversos tipos litológicos, os menores teores em 
sedimentos e solos concentram-se na porção 
centro-sul do estado onde predominam cober-
turas cenozoicas e terrenos granito-gnáissicos 
arrasados. Por outro lado, os maiores teores  
situam-se no extremo norte sobre rochas vulcâ-
nicas ácidas (Grupo Surumu), faixas de rochas 
metamórficas paraderivadas (Grupo Cauarane) e 
intrusões básicas (Diabasio Avanavero).
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O CáDMIO é um metal de transição, com colo-
ração branco-prateada a azulada, maleável, dúctil, 
e em pó queima na presença do ar. Durante a crista-
lização magmática se concentra nas fases residuais e 
hidrotermais de baixa temperatura (Mineropar, 2005). 
O Cd possui propriedades químicas semelhantes ao Zn 
e entra facilmente em solução durante os processos 
intempéricos, ocorrendo principalmente como Cd+2 

além de íons complexos e quelatos orgânicos. A mobi-
lidade do Cd+2 em ambientes geoquímicos naturais 
é controlada pelo pH e Eh, e o conteúdo de Cd nos 
solos é determinado pela rocha subjacente ao mesmo 
(Kabata-Pendias & Pendias, 1992). 
Minerais de minério: associado com minerais de Zn 
(esfalerita), além dos raros minerais grenockita e otavita. 
Principais utilidades: metalurgia, tubos de imagem de 
TV, liga de Ni-Cd para baterias recarregáveis, ligas de 
baixo ponto de fusão usadas na soldagem, fabricação 
de células fotovoltaicas, estabilizadores de materiais 
plásticos e como pigmento. 
Impactos biológicos: é intrinsecamente tóxico e a 
absorção dos compostos de Cd através da pele e da 
ingestão é geralmente pequena, mas quando inalado, 
30-50% entra na corrente sanguínea. Assim, quando 
absorvido pelo organismo é fortemente retido e 
acumulado e, com isso, pequenas dosagens ingeridas 
por longo período podem causar danos no organismo, 
provocando doenças respiratórias e renais que podem 
conduzir ao óbito (ATSDR, 1999).  
Mobilidade ambiental: em ambientes oxidantes com 
pH<4 a sua mobilidade é moderadamente alta, e com 
pH 5-8 é ligeiramente móvel, mas em ambiente redutor 
é imóvel. 
Tipos de depósitos: a maioria do cádmio utilizado pela 
indústria geralmente é recuperado como subproduto 
a partir de concentrados de Zn, Cu ou Pb (USGS, 2011). 
Principais jazidas: Índia, China, Austrália, Cazaquistão, 
México, Peru, EUA, Polônia e Rússia (USGS, 2011).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Devido às baixíssimas concen-
trações de Cd, apenas cinco amostras tiveram resul-
tado acima do LD. Tais pontos têm concentrações 
acima do VMP para águas classe 1 do CONAMA (0,001 
mg/L). Um ponto situa-se no baixo rio Tacutu, sobre 
os sedimentos cenozoicos da Formação Boa Vista 

e outro, a NW da vila Paraíso, onde ocorrem rochas 
metamórficas (Suíte Martins Pereira) e granitoides 
(Suíte Intrusiva Água Branca). Um terceiro valor alto 
situa-se na fronteira com a Guiana, também bacia 
do rio Tacutu, sobre rochas da Suíte Metamórfica 
Rio Urubu. Os pontos com valor máximo (0,004 
mg/L) estão localizados na bacia do rio Jufari sobre 
sedimentos cenozoicos e na região centro-leste 
do estado, onde ocorrem rochas metamórficas do 
Grupo Cauarane e aluviões recentes. Ambos situam-
-se em locais com ocupação antrópica restrita a nula 
e as concentrações de Cd estão relacionadas à própria 
composição do substrato geológico sobre o qual 
correm as drenagens amostradas e não a eventuais 
contaminações antrópicas. 

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores de  Cd são 
extremamente baixos na área estudada e como 
apenas 48% dos resultados ficaram acima do LD, a 
representação cartográfica das classes de teores fica 
parcialmente comprometida. Mesmo o teor máximo 
(0,3 ppm), registrado na calha do rio Jufari sobre 
sedimentos cenozoicos, está muito abaixo do limiar 
N1 do CONAMA (0,6 ppm). Os restantes teores mais 
elevados (>0,07 ppm) foram encontrados a leste da 
cidade de Caracaraí, proximidades da rodovia BR-432, 
sobre terrenos da Suíte Metamórfica Rio Urubu.

SOLOS: Apenas 37% dos resultados obtidos são supe-
riores ao LD. Os teores mais altos, entre 0,1 e 0,15 
ppm, ocorrem em duas áreas muito restritas: uma na 
bacia do rio Cotingo sobre sedimentos cenozoicos 
(Formação Boa Vista) e outra na calha do rio Jufari 
sobre depósitos arenosos recentes inconsolidados. 
Portanto, todos os teores registrados ficaram muito 
abaixo do VP do CONAMA (1,3 ppm).

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Mesmo com amplo domínio 
de teores baixos, os poucos valores mais elevados em 
solos e sedimentos de corrente ficam em torno da 
média crustal (0,2 ppm). Cabe observar que ambos 
os materiais amostrados apresentaram valores mais 
altos na bacia do rio Jufari, área de baixíssima densi-
dade demográfica e constituída por sedimentos 
cenozoicos arenosos em região alagadiça.
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O CÉRIO é um metal de transição pertencente à 
série dos Lantanídeos ou ETR, tendo coloração cinza 
levemente prateada, maleável, dúctil e resistente, bem 
reativo quando exposto ao ar úmido. Sua geoquí-
mica é influenciada pela contração dos lantanídeos 
e durante os processos magmáticos o seu fraciona-
mento ocorre acompanhado do íon La+3 em alguns 
minerais acessórios, sendo que estes dois elementos 
possuem maior afinidade com magmas ácidos do que 
básicos.  A forma Ce+4 ocorre em solos e durante os 
processos intempéricos estes tornam-se relativamente 
enriquecidos em ETRL (Elementos Terras-raras Leves; 
série La-Sm) (Kabata-Pendias & Pendias, 1992). 
Minerais de minério: é o mais abundante dos ETR 
sendo encontrado principalmente na monazita, cerita 
, bastnasita e allanita, em silicatos e outros minerais 
incomuns, tais como steenstrupita, parisita, cerianita, 
knopita, loparita e samarskita (Mineropar, 2005). 
Principais Utilidades: ligas metálicas com La, Pr e Nd 
(fabricação do metal Misch); superímãs; combinado 
com Fe e Mg para pedras de isqueiro; como catalisador 
de automóveis; foguetes sinalizadores luminosos; 
em fornos auto-limpantes para reduzir o acúmulo de 
gorduras; polimento ótico de alta precisão; sedativo do 
sistema nervoso e na indústria do vidro. 
Impactos biológicos: não apresenta papel biológico 
conhecido e o nitrato de cério é usado como remédio 
em dispepsia e vômitos, mas alguns compostos são 
considerados altamente tóxicos (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: é imóvel em ambiente 
oxidante e redutor. Tipos de depósitos: está asso-
ciado a carbonatitos e complexos ígneos alcalinos tipo 
Mountain Pass, Bayan Obo; veios relacionados a intru-
sões alcalinas; alguns depósitos de Fe associados com 
processos hidrotermais magmáticos; IOCG tipo Olimpic 
Dam; Mo-pórfiro tipo Clímax; pegmatitos; fosfatos 
estratiformes residuais tipo Southeast Idaho e Poço de 
Caldas; Paleoplacers tipo Elliot Lake e Witwatersrand; 
e placers (Long et al., 2010). Principais jazidas: China 
(maior produtor), ex-CEI (Comunidade dos Estados 
Independentes), EUA, Índia, Austrália, Brasil e Malásia. 
No Brasil, as principais jazidas encontram-se em Poços 
de Caldas-MG e Guarapari-ES (Ti-Zr-ETR) (Long et al., 
2010 e Biondi, 2003).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Valores mais elevados 
(>40 ppm) estão concentrados nas regiões centro-
-norte e centro-leste do estado. Outra área, pequena 
e isolada, mostra também valores elevados no 
baixo rio Branco, onde ocorrem sedimentos ceno-
zoicos. Quase 8% dos resultados são constituídos 
de outliers e extremos (>86 ppm), dos quais dois 
merecem destaque com teores em torno de 500 
ppm. Um ao norte do alto rio Anauá e outro ao norte 
da ilha de Maracá (rio Urariquera). As áreas mais 
empobrecidas estão relacionadas, principalmente, 
a sedimentos cenozoicos na região dos baixos rios 
Surumu e Tacutu (Formação Boa Vista) e na região do 
rio Água Boa do Univini e baixo rio Anauá. Também 
ocorrem no médio rio Jauaperi sobre rochas da Suíte 
Metamórfica Jauaperi.

SOLOS: Os teores mais elevados (>50 ppm) estão 
em duas áreas principais: Uma se estende do 
centro do estado até o extremo norte-nordeste e 
outra no leste, fronteira com a Guiana. A primeira 
apresenta altos teores principalmente nas proximi-
dades dos rios Repartimento e Mucajaí, próximo à 
ilha de Maracá e ainda junto à cidade de Pacaraima. 
A segunda ao norte de Rorainópolis, próximo ao 
rio Urubu. Os dois valores extremos (>250 ppm) 
situam-se um sobre rochas da Suíte Metamórfica 
Rio Urubu, nas proximidades do igarapé do 
Repartimento, e outro a nordeste de Rorainópolis, 
sobre rochas gnáissico-migmatíticas da Suíte 
Martins Pereira. As áreas mais empobrecidas estão 
situadas ao longo do rio Jufari e no baixo e médio 
rio Jauaperi.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: A distribuição do Ce é 
bastante semelhante nos solos e sedimentos. Tal fato 
está bem representado na margem direita do alto 
rio Anauá, região sudeste do estado, onde ocorrem 
rochas metamórficas e intrusões graníticas. Também 
com relativa similaridade tem-se a área que abrange 
as bacias dos rios Mucajaí e Urariquera sobre as 
unidades Suíte Metamórfica Rio Urubu, Complexo 
Urariquera, Grupo Cauarane, Grupo Surumu e Suíte 
Intrusiva Pedra Pintada.
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A alta reatividade do CLORO não permite que o 
mesmo seja encontrado na crosta terrestre em estado 
elementar, ocorrendo sob a forma de cloretos, cloratos, 
percloratos, cloritos e hipocloritos, além de formar 
compostos orgânicos (haletos). Ocorre principalmente 
na forma de cloreto de sódio nas minas de sal-gema 
e dissolvido na água do mar. A concentração média 
crustal do cloro é 130 ppm e em águas fluviais é 7.800 
ppb (Levinson, 1974). 
Minerais de Minério: ocorre combinado com outros 
elementos, principalmente na forma de cloreto de 
sódio (NaCl) e também em outros minerais como 
a  silvinita (KCl), ou na  carnallita [KMgCl3.6(H2O)]. Nas 
águas superficiais estão presentes como cloretos de 
cálcio, sódio e magnésio. Na água do mar sua concen-
tração pode chegar a 25.000 ppm. 
Principais Utilidades: o Cl- é utilizado na fabricação 
da resina plástica policloreto de vinila (PVC), solventes 
clorados, agrotóxicos, no branqueamento da polpa de 
celulose, no tratamento de água potável e de piscinas, 
como intermediário na síntese química e em vários 
produtos químicos, como anticoagulantes, poliure-
tanos, lubrificantes, amaciantes de tecidos, fluidos 
para freios, fibras de poliéster, insumos farmacêuticos. 
O cloro líquido também tem aplicação como matéria-
-prima no processo produtivo do cloreto de hidrogênio 
(gás), precursor do ácido clorídrico (líquido a 37%), do 
hipoclorito de sódio e do dicloroetano.  
Impactos Biológicos: o íon cloreto (Cl- ) está presente 
nos fluidos dos corpos dos animais superiores, inclu-
sive dos seres humanos. É um dos mais importantes 
íons na regulação da pressão osmótica, mantendo o 
balanço aquoso, participa no equilíbrio ácido-base e 
na manutenção do pH sanguíneo e como ácido clorí-
drico está presente no suco gástrico, onde o pH pode 
chegar a ser entre 1 e 2. O maior efeito adverso da 
ingestão aumentada de cloreto de sódio é a elevação 
da pressão sanguínea, reconhecidamente um fator de 
risco para doenças cardiovasculares e renais (Tramonte, 
2016).  Nas águas superficiais são fontes importantes 
de descargas de esgotos sanitários. Diversos são os 
efluentes industriais que apresentam concentrações 
elevadas de cloreto, como os da indústria de petróleo, 
algumas indústrias farmacêuticas, curtumes, entre 
outras. Nas regiões costeiras, através da intrusão salina 

ou em áreas com evaporação maior do que a preci-
pitação, são encontradas águas com níveis altos de 
cloreto. O cloro reage com substâncias orgânicas, prin-
cipalmente em meio aquoso onde pode formar ácidos 
tóxicos, exercendo efeito direto em tecidos do trato 
respiratório e causando irritação nos olhos, com lacri-
mejamento, tosse, dor de cabeça, falta de ar e sensibi-
lidade à luz.  
Mobilidade Ambiental: Segundo Levinson (1974) o 
Cl- possui elevada mobilidade em qualquer condição 
ambiental, de oxidante até redutora. 
Tipos de Depósitos: um dos seus principais compostos 
é o sal comum, NaCl. Uma das duas principais fontes 
industriais deste sal é o sal de rocha. Em certos casos, 
extrai-se o sal na forma de uma camada rochosa, que 
dissolvendo-o em água, produz uma solução que pode 
chegar a ter 25% de cloreto de sódio. Mais conhecida, 
porém, é a produção de sal pela simples evaporação 
da água do mar e posterior purificação por cristali-
zação, correspondendo somente a cerca de 10% do sal 
produzido mundialmente (Peixoto, 2003). 
Principais Jazidas: Os EUA são os maiores produtores, 
com cerca de 23% da produção mundial, que foi de 
aproximadamente 200 milhões de toneladas no ano 
de 2000; neste mesmo ano, o Brasil produziu cerca de 
7 milhões de toneladas, colocando-se como o oitavo  
produtor do mundo (Peixoto, 2003). 

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Os valores do íon cloreto são 
muito baixos nos cursos d´água da área estudada, 
sempre inferiores a 30 mg/L. As concentrações mais 
elevadas (2–26 mg/L) estão dispersas e são muito 
inferiores ao VMP para águas classe 1 do CONAMA 
(250 mg/L). Tais concentrações situam-se principal-
mente em águas que drenam complexos gnáissico-
-migmatíticos e granitoides da Suíte Metamórfica 
Rio Urubu e Suíte Martins Pereira. Algumas ocorrem 
sobre sedimentos cenozoicos da Formação Boa Vista 
e outras sobre vulcânicas ácidas do Grupo Surumu, 
no norte do estado. O valor extremo (26 mg/L), além 
de ser muito superior a todos os demais, situa-se nas 
imediações de Boa Vista e representa o curso d’água 
que drena a estação de tratamento de esgotos da 
capital, indicando que o tratamento dos resíduos 
orgânicos nessa estação não tem sido eficiente.
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O COBALTO é um metal duro, quebradiço, possui 
afinidade calcófila e parte siderófila, e ocorre em dois 
estados de oxidação (Co+2 e Co+3), sendo possível 
a formação de complexo aniônico (Co.OH3), e não 
migra em fases solúveis alcalinas (Kabata-Pendias & 
Pendias, 1992). Em processos magmáticos iniciais o 
Co+2 substitui o Fe+2 e o Mg+2, sendo mais enriquecido 
em rochas básicas (Wedepohl, 1978). 
Minerais de minério: siegenita (CoNi2S4), cobaltita 
(CoAsS), esmaltita, pirrotita, pentlandita-cobaltopen-
tlandita, eritrina, asbolana, saflorita e cobaltocalcita. 
Principais utilidades: confecção de ligas de Ni-Cr-
Co-Mo para a indústria aeroespacial, aço inoxidável 
(Co-Cr-Fe), utilizado no aumento da resistência de aço 
para ferramentas, usos químicos, cerâmicos e ligas 
resistentes à corrosão. O radioisótopo 60Co é usado 
como fonte de radiação gama em radioterapia, este-
rilização de alimentos e radiografia industrial para o 
controle de qualidade de metais (Mineropar, 2005). 
Impactos biológicos: o Co é um nutriente essen-
cial, necessário à formação da vitamina B12, mas em 
elevadas concentrações é tóxico e carcinogênico, 
podendo resultar em danos nos pulmões, coração 
e formação de dermatites. Exposições a altas doses 
podem ocasionar lesões ao fígado e rins (Koljonen et 
al.,1997). 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes 
com pH<4 possui mobilidade moderadamente alta, 
com pH 5,0-8,0 é ligeiramente móvel e em condições 
redutoras é imóvel. 
Tipos de depósitos: o Co é extraído como subpro-
duto, estando associado aos depósitos de: Ni-Cu em 
rochas máfico-ultramáficas; depósitos de processos 
superficiais - Ni laterítico; em rochas sedimentares 
clásticas do tipo Olimpic Dam (Licht et. al., 2007) e em 
nódulos e crostas manganesíferas no assoalho oceâ-
nico (ainda não explorado). 
Principais jazidas: República Democrática do Congo; 
Austrália; China; Rússia; Canadá; Cuba; Zâmbia; Nova 
Caledônia; Outros. No Brasil, os principais depósitos 
se encontram em Niquelândia e Americana do Brasil 
- GO.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores mais altos de 
Co, entre 4 e 12 ppm, constituem 7% dos resultados 
mas são muito inferiores ao valor de referência de 
50 ppm utilizado neste estudo (Lowest Effect Level 
– NOAA, 2008). Tais teores representam outliers e 
extremos e alguns estão bem destacados no mapa. 
No norte do estado, próximo à cidade de Uiramutã, 

relacionados com intrusões básicas (Diabásio 
Avanavero); próximo à cidade de Amajari sobre 
metamórficas do Grupo Cauarane e, à montante, 
rochas da Suíte Máfico-ultramáfica Uraricaá; a leste 
de Caracaraí e no interflúvio dos rios Urariquera/
Mucajaí sobre rochas da Suíte Metamórfica Rio 
Urubu; e no médio curso do rio Catrimâni e baixo 
rio Branco sobre sedimentos cenozoicos inconso-
lidados. Os menores valores (<1 ppm) concentram-
-se em três áreas principais: no médio rio Branco, 
estendendo-se até os rios Água Boa do Univini e 
baixo Anauá, sobre sedimentos cenozoicos; em 
toda a calha do rio Jufari sobre terrenos ceno-
zoicos; e no baixo rio Jauaperi sobre rochas da Suíte 
Metamórfica Jauaperi.

SOLOS: A classe superior de valores (3,6 – 62 ppm) é 
toda constituída de outliers e extremos que, apesar de 
pouco numerosos, criam grandes halos no mapa por 
serem teores muito altos. Entre tais extremos, apenas 
dois teores estão acima do Valor de Prevenção (25 
ppm) e do Valor de Intervenção (35 ppm) do CONAMA. 
Um deles no extremo norte do estado, provavelmente 
devido às intrusões básicas (Diabásio Avanavero) e o 
outro no entorno do baixo rio Tacutu, estendendo-se 
por sobre o gráben do Tacutu, onde ocorrem rochas 
basálticas (Formação Apoteri) e rochas sedimentares 
mesozoicas (Formação Serra do Tucano). Esses dois 
teores não representam qualquer contaminação 
antrópica e apenas refletem a composição do subs-
trato geológico do local de amostragem. Os menores 
teores de Co em solos (<0,8 ppm) concentram-se ao 
longo da bacia do médio rio Jauaperi.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Em alguns casos há uma 
boa correlação entre os resultados com teores mais 
elevados em sedimentos de corrente e solos, como 
observado no baixo rio Branco e baixo Catrimâni 
sobre sedimentos cenozoicos. Também ao norte de 
Uiramutã, provavelmente devido a intrusões básicas 
(Diabásio Avanavero). E ainda no médio curso do 
rio Amajari, onde ocorrem corpos da Suíte Máfico-
ultramáfica Uraricaá e metamórficas do Grupo 
Cauarane. Em solos também ocorrem valores altos 
sobre litologias gnáissicas e granulíticas da região dos 
rios Mucajaí/Apiaú (Suíte Metamórfica Rio Urubu) e na 
região do baixo rio Tacutu, talvez devido à presença 
de rochas básicas da Formação Apoteri. Apenas duas 
amostras, de solos, apresentaram valores acima da 
media crustal (25 ppm).
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O CROMO é um metal de cor cinza, duro, quebra-
diço, que apresenta pouca atração magnética e ocorre 
em estados de oxidação +2 a +6. Os compostos com 
valências +3 e +6 são mais comuns (Kabata-Pendias 
& Pendias, 1992). O Cr+3 é enriquecido em rochas 
ultrabásicas em associação com Mg e Ni. Em retículos 
minerais pode substituir Fe, Ti, Al e Mg. Nos primeiros 
estágios de diferenciação magmática, o cromo é 
removido das fusões silicatadas formando óxidos e 
silicatos, e sob condições oxidantes o Cr+6 é facilmente 
dissolvido (Koljonen, 1992, Mineropar, 2005).  
Minerais de minério: cromita (FeCr2O4) ou  suas varia-
ções (magnesiocromita, aluminocromita e cromopi-
cotita). Por serem resistentes ao intemperismo físico 
e químico, estes minerais são considerados resistatos. 
Principais utilidades: na fabricação de aço inoxi-
dável (Fe-C-Cr) e ferro-ligas, na indústria química, na 
produção de pigmentos para tinta, e de refratários. 
Impactos biológicos: é um micronutriente essencial 
aos seres humanos - funciona aumentando a tole-
rância à glicose no sangue, o que potencializa ação 
da insulina (Mineropar, 2005). Se inalado, o Cr+6 pode 
causar irritações nasais e sangramentos. Se ingerido, 
ocorrem problemas estomacais, úlceras, convulsões e 
danos nos rins e fígado, e por contato dermal, provoca 
ulcerações na pele. 
Mobilidade ambiental: tanto em condições oxidantes 
como redutoras com pH 5,0-8,0, mostra-se imóvel. 
Tipos de depósitos: Cr associado a rochas máficas e 
ultramáficas formando corpos de cromitito, relacio-
nadas aos depósitos de EGP do tipo Merensky Reef 
e Bushveld, e os depósitos do tipo podiformes (Licht 
et. al. 2007). 
Principais jazidas: Cazaquistão, África do Sul, Índia 
e EUA (USGS, 2011). No Brasil, o cromo é encontrado 
principalmente nos estados da Bahia (distritos cromi-
tíferos de Campo Formoso e do Vale do Jacurici), 
Amapá (Mazagão) e Minas Gerais (Alvorada de Minas).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: As concentrações de Cr dissol-
vido nas águas apresentam sempre valores insignifi-
cantes e muito inferiores ao Valor Máximo Permitido 
para águas classe 1 do CONAMA (0,05 mg/L). Apenas 
26% das amostras apresentaram resultados acima 
do LD. Vale observar que as maiores concentrações 
encontradas (0,011–0,013 mg/L) destacam-se na 
região do Pantanal Setentrional, ocupado por sedi-
mentos cenozoicos, especialmente nas bacias dos rios 
Jufari, Catrimâni, Água Boa do Univini e baixo Anauá. 
SEDIMENTOS DE CORRENTE: Cerca de 7% dos 

resultados estão acima do limiar N1 (37,3 ppm) e 4% 
acima do limiar N2 (90,0 ppm) do CONAMA. Duas 
grandes áreas agrupam os teores mais importantes 
de Cr (>15 ppm) em Roraima: ao sul do estado, desde 
as cercanias de Rorainópolis até o extremo sul, nas 
bacias dos rios Branco, Catrimâni e Anauá, e ao norte, 
nas bacias dos rios Urariquera, Amajari e alto Cotingo 
e Surumu, incluindo a cidade de Pacaraima.  No norte, 
os valores mais destacados (>300 ppm) estão relacio-
nados à presença de rochas ígneas. No sul, os teores 
mais altos estão relacionados as rochas metamór-
ficas e granitoides. Curiosamente, a região do baixo 
rio Branco (Pantanal Setentrional), também acusou 
alguns valores elevados, acima de 150 ppm. Os mais 
baixos teores (<8 ppm) concentram-se a norte da 
confluência dos rios Maú e Tacutu, nas proximidades 
de Mucajaí e também a sudeste de Boa Vista.

SOLOS: Em sete pontos amostrados os teores de Cr 
superam o VP (75 ppm) e, destes, três ficam também 
acima do VI (150 ppm) do CONAMA. O valor mais 
alto (225 ppm) está relacionado com rochas meta-
mórficas, a norte da cidade de Rorainópolis, na bacia 
do rio Anauá. Outro ponto com teor superior ao VI 
está relacionado com rochas metamórficas da bacia 
do rio Mucajaí, e o terceiro ponto refere-se a intru-
sões básicas existentes no interflúvio Cotingo/Maú. 
Outros pontos de destaque, ao sul de Pacaraima, 
têm relação com rochas vulcânicas. Áreas com 
concentração de baixos teores (< 8 ppm) referem-
-se a sedimentos cenozoicos e granitoides na região 
nordeste do estado; vulcânicas ácidas no alto rio 
Amajari, e a sedimentos cenozoicos inconsolidados 
no médio rio Jauaperi.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Apesar do Cr apresentar 
teores relativamente elevados em diversos locais, 
nem sempre há uma boa correlação entre os valores 
encontrados nos dois materiais analisados. Teores 
altos registrados no interflúvio Urariquera/Amajari 
em sedimentos de corrente não são corroborados 
pelas análises de solos. Já nas proximidades de 
Rorainópolis, ambos os materiais apresentam altos 
teores. Mesmo os valores acima do VI e do limiar 
N2 do CONAMA, não devem constituir preocupa-
ções ambientais por se tratarem de áreas com baixa 
densidade demográfica e incipiente atividade agro-
-pastoril, mas merecem uma investigação mais deta-
lhada, porque alguns pontos têm valores bem acima 
da média crustal (100 ppm).
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O CÉSIO é um metal alcalino de coloração ouro-
prateada, dúctil, macio e apresenta baixo ponto 
de fusão. Tal como o mercúrio (Hg) e o gálio (Ga), 
encontra-se em estado líquido a temperaturas 
próximas da ambiente, mas não é encontrado livre na 
natureza. É o mais eletropositivo dos elementos alca-
linos e reage explosivamente na presença de água 
fria. Comporta-se como o potássio durante a diferen-
ciação magmática, substituindo-o nos retículos cris-
talinos de minerais do grupo dos aluminossilicatos 
e feldspatos. Ocorre associado aos pegmatitos junto 
com elementos raros como o Li e Be (Koljonen, 1992). É 
enriquecido em rochas magmáticas ácidas (graníticas 
e pegmatíticas) e sedimentos argilosos. No intempe-
rismo se comporta como o Rb e K (Mineropar, 2005). 
O Cs migra lentamente nos solos, sendo adsorvido 
pelos coloides e sedimentos ricos em argilominerais, 
devido o seu raio iônico (Koljonen, 1992). O isótopo 
133Cs é a forma estável natural deste elemento (não 
radioativa), enquanto que o 137Cs é a sua forma isotó-
pica radioativa e menos abundante. 
Minerais de minério: o incomum zeólito polucita e a 
mica lepidolita. 
Principais utilidades: como catalisador na indústria 
química, relógio atômico, células fotoelétricas. Utiliza-se 
seu isótopo radioativo no tratamento do câncer.  
Impactos biológicos: não apresenta função biológica 
conhecida, mas devido a sua similaridade química 
com o K, pode substituí-lo no corpo humano, bem 
como pode danificar as células se expostas a grandes 
quantidades de Cs radioativo (ATSDR, 1999). 
Mobilidade ambiental: tanto em condições oxidantes 
quanto em redutoras o Cs é imóvel (Licht et al., 2007). 
Tipos de depósitos: depósitos de sistemas endo-
magmáticos hidrotermais relacionados a corpos 
pegmatíticos zonados (Licht et al., 2007); concentra-
ções menores também são conhecidas em salmouras 
no Chile e na China e em sistemas geotérmicos na 
Alemanha, Índia e Tibete (USGS, 2011). 
Principais jazidas: Canadá e Zimbabwe (USGS, 2011). 
No Brasil não há registro de mineral com Cs em explo-
ração, sendo algumas ocorrências do filossilicato lepi-
dolita relacionadas a rochas pegmatíticas e quartzitos 
(RN e PB).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Cerca de 24% das amos-
tras apresentaram resultados inferiores ao LD mas 
constituem poucas e pequenas áreas em conjunto 
com os pontos de teores mais baixos (<0,17 ppm): no 
entorno de Boa Vista sobre sedimentos cenozoicos 
da Formação Boa Vista e basaltos (Formação Apoteri); 
no rio Jufari e baixo rio Anauá, sobre sedimentos 
cenozoicos; e no alto rio Jauaperi, onde predominam 
rochas granitoides (Suíte Intrusiva Água Branca). Os 
teores maiores (0,8-5,9 ppm) são esparsos e consti-
tuem pequenas superfícies, notadamente na região 
do “Pantanal Setentrional”, bacias dos rios Catrimâni, 
baixo Jauaperi e baixo rio Branco; e sobre rochas 
da Suíte Martins Pereira em Rorainópolis. Os quatro 
pontos com resultados acima da média crustal (3 
ppm) localizam-se no baixo rio Catrimâni e no baixo 
rio Branco.

SOLOS: Os menores valores (<0,60 ppm) concen-
tram-se, principalmente, numa faixa que vai de 
Caracaraí até Normandia, nas bacias dos rios 
Branco, baixo Mucajaí, Cauamé, Tacutu e Maú; e 
nas bacias dos rios Jufari, baixo e médio Jauaperi 
e baixo Anauá. Os teores maiores (2,8–7,7 ppm) 
são esparsos e melhor observados na bacia 
do rio Catrimâni (sobre sedimentos inconsoli-
dados) e nas nascentes dos rios Anauá e Jauaperi, 
onde predominam rochas metamórficas (Suíte 
Martins Pereira). Altos também ocorrem sobre 
as vulcânicas ácidas do Grupo Surumu, ao sul de 
Pacaraima, e no interflúvio Cauamé/Urariquera 
em domínio do Grupo Cauarane.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Poucos teores de Cs, em 
solos e sedimentos, ultrapassam a média crustal 
(3 ppm). Sua maior presença parece estar relacio-
nada às rochas granitoides metamórficas do alto 
rio Anauá (Suíte Martins Pereira e Complexo Anauá), 
vulcânicas e granitos do Grupo Surumu na região de 
Pacaraima (bacia do rio Urariquera) e a sedimentos 
turfáceos presentes na região alagadiça do baixo 
rio Catrimâni e baixo rio Branco, onde é particular-
mente marcante a correspondência de valores altos 
nos dois materiais amostrados.
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O COBRE é um metal de transição, de cor averme-
lhada, alta condutividade térmica e elétrica, maleável 
e dúctil. Assim como o Ni, Zn e Pb, possui forte afini-
dade com o enxofre, formando minerais sulfetados 
sob condições redutoras. Nos processos supergê-
nicos, em condições oxidantes, forma hidróxidos e 
carbonatos. Em processos magmáticos, o íon Cu+2 se 
concentra nos diferenciados primários, sendo parti-
cionado nos sulfetos e óxidos (Mineropar, 2005). 
Minerais de minério: calcopirita (CuFeS2), calcocita, 
bornita, cuprita, tetraedrita, malaquita, azurita, cobre 
nativo, entre outros. 
Principais utilidades: na indústria eletroeletrônica, 
ligas, fabricação de automóveis, indústria química 
e pigmentos. 
Impactos biológicos: é importante para a fotossín-
tese vegetal e essencial para a boa saúde humana, 
mas em excesso e exposições prolongadas pode 
causar irritações nas vias respiratórias, vertigem, 
náuseas e diarreias. O cobre é indispensável à vida 
em geral, participando no organismo humano do 
processo de fixação do ferro na hemoglobina do 
sangue (Koljonen, 1992; Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: em ambientes oxidantes 
com pH<4 possui mobilidade moderadamente alta e 
com pH 5-8 é ligeiramente móvel, mas em ambientes 
redutores é imóvel (Licht, et al., 2007). 
Tipos de depósitos: intrusões porfiríticas (Cu, Cu-Au e 
Cu-Mo pórfiros); vulcânicas máficas subaéreas (Cu em 
basaltos); vulcânicas máficas submarinas (tipo Chipre 
e Beshi); máfico-ultramáficas (Ni-Cu, tipo Duluth, 
Norils’k e Limassol em komatiítos, dunitos); vulcânicas 
félsicas a máficas submarinas (tipo Kuroko); rochas 
sedimentares clásticas (tipo Olimpic Dam e redbed); 
mármores e dolomitos (tipo Kipushi); processos 
superficiais, Cu secundário (Licht et al., 2007). 
Principais jazidas: Chile, Peru, EUA, China, Indonésia, 
Austrália, Rússia, Zâmbia, Canadá e Polônia (USGS, 
2011). No Brasil tem-se os grandes depósitos de 
Carajás, no Pará, além de depósitos na Bahia e em 
Goiás (Biondi, 2003).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Menos de 10% dos resultados 
obtidos estão acima dos LDs e apenas uma amostra 
apresentou concentração superior ao VMP (0,009 
mg/L) para águas de classe 1 do CONAMA. Os poucos 
valores acima do LD distribuem-se principalmente 
numa faixa SE/NW sobre rochas gnáissicas, migmatí-
ticas e granitoides. O valor máximo de Cu dissolvido 
nas águas (0,041 mg/L) não representa contaminação 

antrópica e deve ser apenas reflexo da composição 
das rochas graníticas drenadas na área. Destaca-se a 
pobreza em Cu nas águas do Pantanal Setentrional, 
região sul do estado, onde somente um ponto apre-
sentou resultado acima do LD.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores mínimos (<3 
ppm) constituem pequenas áreas nas bacias dos rios 
Água Boa do Univini e Catrimâni; no médio curso 
do rio Jauaperi; entorno de Boa Vista, e ao norte, na 
bacia do rio Surumu. Valores extremos (>13 ppm) 
são pontuais e muito dispersos e nunca ultrapassam 
o limiar N1 (35,7 ppm) do CONAMA. Ocorrem nas 
bacias dos rios Urariquera/Amajari; nas imediações de 
Uiramutã e, na região de Rorainópolis. Vale destacar 
que o teor mais elevado (35,6 ppm) foi registrado no 
rio Viruá (baixo rio Anauá), talvez por influência de 
um morrote da Suíte Metamórfica Rio Urubu logo 
a montante associado à riqueza em matéria orgâ-
nica nos sedimentos, a qual tem forte afinidade por 
elementos metálicos.

SOLOS: Valores mínimos (<2 ppm) são esparsos e 
pontuais, concentrando-se principalmente na bacia 
do rio Água Boa do Univini e no baixo rio Jauaperi. 
Valores máximos (18–165 ppm) constituem uma 
grande área no extremo norte do estado sobre 
rochas sedimentares, vulcânicas e intrusões básicas, 
sendo estas as responsáveis pelos dois teores acima 
de 50 ppm e pelo único teor acima do VP (60 ppm) do 
CONAMA. Na região de Rorainópolis os altos teores 
estão relacionados as rochas metamórficas, e no 
interflúvio dos rios Mucajaí/Apiaú as rochas granulí-
ticas e gnáissicas. Valores acima de 18 ppm são veri-
ficados na região do gráben do Tacutu e no baixo rio 
Branco (Pantanal Setentrional). Nenhum resultado 
superou o VI (200 ppm) do CONAMA.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Nos materiais amostrados, 
os maiores teores de Cu estão relacionados a diversos 
ambientes geológicos com apenas dois pontos, em 
solos, acima da média crustal (55 ppm). No norte do 
estado os maiores teores associam-se a vulcânicas ácidas, 
rochas sedimentares e intrusões básicas. Ainda ao norte, 
ocorrem na região dos rios Amajari/Urariquera. Na região 
sul, ocorrem teores significativos que podem estar rela-
cionados a sedimentos ricos em matéria orgânica e 
turfácea. Do ponto de vista da prospecção mineral, talvez 
a área mais interessante seja nas proximidades da cidade  
de Rorainópolis.  
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O  FLúOR é um halogênio abundante na crosta 
terrestre, sendo o elemento mais eletronegativo e 
reativo de todos na tabela periódica. É um elemento 
químico gasoso, não metálico, de cor amarelo-esver-
deada e cheiro penetrante. A ocorrência do F está 
relacionada aos processos ígneos, ocorrendo, em 
geral, como um componente da fase volátil, concen-
trando-se nas fases finais da evolução das rochas 
alcalinas, carbonatitos, depósitos hidrotermais, zonas 
de alteração e pegmatitos. Está presente no meio 
ambiente sob a forma de fluoretos, que podem ser 
encontrados, em pequenas quantidades, na água, 
ar, plantas e animais. O F também pode ser encon-
trado em águas naturais provenientes de efluentes 
industriais (indústrias de vidro, de polímeros e de 
fios condutores de eletricidade). Segundo Hawkes & 
Webb (1962) a concentração média crustal de flúor é 
de 660 ppm, em solos é de 200 ppm e em águas as 
concentrações ocorrem no intervalo de 50 a 1.000 ppb. 
Levinson (1974) reporta que a média crustal de flúor é 
625 ppm e em águas fluviais é de 100ppb. 
Minerais de Minério: ocorre principalmente em 
minerais como fluorita (CaF2), criolita e fluorapatita. 
Principais Utilidades: destacam-se como os principais 
usos metalúrgicos: na fabricação do aço, como fluidi-
ficante de escórias; fabricação do alumínio; fundição 
de ligas especiais; fundição de zinco e magnésio.  Na 
indústria química, o uso mais tradicional é a obtenção 
do flúor elementar, fluoretos inorgânicos e ácido fluo-
rídrico (HF), úteis às indústrias química e cerâmica, 
entre outras. Compostos hidrocarbonados com cloro 
e flúor formam gases usados em equipamentos de 
refrigeração (CFC, em desuso devido ao efeito nocivo 
para a camada de ozônio da atmosfera). Elemento de 
proteção contra cáries em cremes dentais, na forma 
de fluoreto de sódio (NaF) ou de estanho (SnF2). 
Sintetizam-se ainda, por exemplo, medicamentos à 
base de organofluorados, como antibióticos. 
Impactos Biológicos: tem sido prática, com orientação 
da Organização Mundial da Saúde – OMS, a adição de 
fluoretos à água potável para reduzir a incidência de 
cáries dentárias. Este procedimento, no entanto, tem 

sido discutido principalmente em regiões em que a 
concentração de fluoretos já é naturalmente elevada. 
Em doses moderadas contribui para a redução das 
cáries dentárias e solidez dos ossos.  Porém, o excesso 
no organismo pode causar a fluorose, cujos primeiros 
sintomas são o aparecimento de manchas escuras 
nos dentes, seguindo-se à deformação do esqueleto 
e alterações da função renal. 
Mobilidade Ambiental: e um elemento altamente 
móvel em todas as condições ambientais. 
Tipos de depósito: a fluorita é encontrada em depó-
sitos filonianos de origem hidrotermal e de metamor-
fismo de contato. 
Principais Depósitos: os principais produtores 
mundiais são o México e a África do Sul. No Brasil, 
as reservas estão localizadas nos estados de Santa 
Catarina (58%), Paraná (29%) e Rio de Janeiro (13%) 
(DNPM, 2008). Existem também ocorrências de crio-
lita (Na3AlF6), associada à cassiterita, na mina de 
Pitinga, em Presidente Figueiredo-AM, que consti-
tuem potencial fonte de flúor, entretanto, sem viabili-
dade econômica comprovada até o momento.  

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Os valores de fluoreto dissol-
vido nas águas são bastante baixos em todo o estado 
de Roraima, com concentrações sempre abaixo de 
0,04 mg/L, especialmente na região do “Pantanal 
Setentrional”, onde predominam sedimentos ceno-
zoicos inconsolidados. Mesmo as maiores concen-
trações encontradas (0,16-0,30 mg/L) são poucas 
e dispersas e estão muito aquém do Valor Máximo 
Permitido (1,4 mg/L) para águas classe 1 do CONAMA. 
No norte do estado existe uma aglomeração desses 
maiores valores sobre rochas vulcânicas ácidas e 
granitoides (Grupo Surumu e Suíte Intrusiva Saracura). 
Também ocorrem alguns pontos com essa faixa de 
valores sobre sedimentos cenozoicos da Formação 
Boa Vista e sobre metamórficas do Grupo Cauarane. 
Na região central do estado, os poucos valores mais 
elevados estão relacionados a terrenos gnáissico-
-migmatíticos e granitoides do Complexo Urariquera 
e da Suíte Metamórfica Rio Urubu.
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O FERRO é um metal de transição com coloração 
branco-prateada, magnético, altamente suscetível 
à corrosão, bom condutor de calor e eletricidade, 
dúctil e maleável. É um dos maiores constituintes da 
litosfera e nas rochas está presente nas classes dos 
silicatos, óxidos, sulfetos e carbonatos, sendo encon-
trado em maiores quantidades nas rochas ígneas 
máficas (Mineropar, 2005). O intemperismo sobre o 
Fe é dependente do sistema Eh e pH do meio; nos 
solos o Fe ocorre principalmente na forma de óxidos 
e hidróxidos (Kabata-Pendias & Pendias, 1992). 
Minerais de minério: hematita (Fe2O3), magnetita 
(Fe3O4), siderita, limonita, ilmenita, pirita, pirrotita 
e outros. 
Principais utilidades: manufatura do ferro e aço e 
como ligas, compostas por Fe e um ou mais elementos. 
Impactos biológicos: é essencial para os processos 
fisiológicos de todos os seres vivos. Tem papel funda-
mental no metabolismo de algumas enzimas, e 
como componente da hemoglobina, cuja deficiência 
conduz à anemia (Koljonen, 1992). 
Mobilidade ambiental: em ambiente supergênico 
oxidante com pH<4 e pH 5-8 é imóvel; em ambiente 
redutor o Fe é ligeiramente móvel a imóvel (Licht et 
al., 2007). 
Tipos de depósitos: em rochas máficas e ultramá-
ficas do tipo Fe-Ti-V; escarnitos com magnetita, tipo 
Algoma e tipo Superior; e depósitos de enriqueci-
mento supergênico (Licht et. al., 2007). 
Principais jazidas: Austrália, China, Índia, Rússia, 
Mauritânia, Cazaquistão, EUA, Canadá e Ucrânia. No 
Brasil ocorrem os grandes depósitos de Carajás no 
Pará, Minas Gerais (Quadrilátero Ferrífero) e Mato 
Grosso do Sul.

ÁGUAS SUPERFICIAIS: As concentrações de ferro 
dissolvido nas águas estão muito dispersas em todas 
as cinco classes de valores. A predominância dos 
menores valores (<0,25 mg/L) situa-se na bacia do 
baixo rio Branco, região do Pantanal Setentrional. É 
importante citar que a média estatística dos resul-
tados (0,39 mg/L) já é superior ao VMP (0,3 mg/L) 
para águas classe 1 do CONAMA, assim como as duas 
classes de valores mais elevados (44% dos pontos), 
que se distribuem sobre variados tipos litológicos. 
Os três pontos com os teores máximos (2,2-4,6 mg/L) 
correspondem a cursos d´água que drenam sedi-
mentos cenozoicos, granitos e gnaisses. São pontos 
sem ocupação antrópica nas proximidades.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Cerca de 12% dos pontos 
amostrados revelaram teores acima de 2% de Fe, 
valor limite LEL - Lowest Effect Level - NOAA  (2008). 
Tal fato evidencia que o LEL não se aplica na região 
para avaliar a presença de sedimentos contaminados 
pois os teores superiores a 2% foram verificados 
sobre vários ambientes e contextos geológicos não 
antropizados, indicando tratar-se de valores naturais. 
Somado a isso, a mobilidade do Fe induz a interpreta-
ções errôneas. Como exemplo tem-se os altos valores 
devidos à presença de intrusões básicas. Outro 
exemplo são altos valores, devidos à presença de 
morros residuais do complexo metamórfico da Suíte 
Rio Urubu. De uma maneira abrangente, os maiores 
teores de Fe (1,5-7,0%) concentram-se em três áreas 
principais: uma área na região dos rios Urariquera/
Amajari, no norte do estado; a segunda área localiza-
-se no extremo norte de Roraima, região de Uiramutã, 
onde os valores altos devem ter como origem prin-
cipal as intrusões do Diabásio Avanavero; a terceira 
área está localizada na região de Rorainópolis, bacias 
dos altos rios Anauá e Jauaperi.

SOLOS: Os teores mais baixos de Fe (<1,3%) estão concen-
trados, principalmente, em duas áreas: uma no norte-
-nordeste do estado, e ao sul, nas bacias dos rios Água 
Boa do Univini, baixo Anauá e baixo Catrimâni. Os teores 
mais elevados (5-11%) locaizam-se em  quatro áreas prin-
cipais: a maior na região de Rorainópolis; outra no centro 
do estado, região dos rios Apiaú e Repartimento; a área 
no extremo norte, região de Uiramutã, apresenta os 
valores máximos de Fe em solos (>8%), certamente rela-
cionados às expressivas intrusões básicas ali existentes;  
a quarta área é menos expressiva e localiza-se na bacia  
do  rio Jauaperi.    

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Os teores mais elevados, 
tanto em solos como em sedimentos de corrente, 
parecem estar relacionados a corpos básicos na 
região de Rorainópolis e ao norte do estado. Alguns 
altos teores são observados, em solos, na região dos 
rios Apiaú e Repartimento. Também são registrados 
valores altos, principalmente em sedimentos de 
corrente, no interflúvio dos rios Urariquera e Amajari, 
onde, em meio a rochas vulcânicas e corpos básicos 
(máficas-ultramáficas). Mesmo com esses teores 
elevados, somente uma amostra de sedimento de 
corrente e quinze de solos ultrapassam os valores 
médios da crosta continental (5%).
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O GáLIO é um metal de coloração prateada 
brilhante (estado sólido) a acinzentada (fundido), 
possui ponto de fusão baixíssimo, ou seja, é um metal 
que pode ser líquido a temperatura ambiente, tem 
baixa solubilidade, em estado puro é pouco atacado 
por ácidos e apresenta-se como supercondutor a 
temperaturas em torno de -272°C. Sua distribuição 
acompanha a do Al, sendo que a razão Ga/Al varia 
pouco em uma ampla variedade de rochas ígneas 
(Mineropar, 2005). É imóvel em ambientes superficiais 
em virtude da baixa solubilidade de seu hidróxido 
dominante [Ga(OH)3] e concentra-se em argilomi-
nerais e bauxitas durante o processo intempérico. 
Durante o metamorfismo é retido em feldspatos e 
granadas (Mineropar, 2005).  
Minerais de Minério: não é encontrado livre na natu-
reza nem forma minerais, ocorrendo em pequenas 
concentrações associado a minérios de outros metais 
como diásporo [AlO(OH)], blenda/esfalerita e bauxita 
(mistura de óxidos/hidróxidos de Al), sendo explo-
rado como subproduto. 
Principais Utilidades: é empregado na indústria 
de semicondutores na fabricação de diodos, LEDs, 
transistores, sensores de temperatura, luz e campos 
magnéticos. Também é empregado na fabricação de 
espelhos, ligas de baixo ponto de fusão e na medi-
cina nuclear. 
Impactos Biológicos: ainda não foi identificada função 
biológica no organismo humano e seus compostos 
não são considerados tóxicos (Mineropar, 2005). 
Mobilidade Ambiental: o Ga é imóvel seja em condi-
ções oxidantes ou redutoras (Licht et. al., 2007). 
Tipos de Depósitos: metal aproveitado como subpro-
duto relacionado aos depósitos superficiais de bauxita 
e aos depósitos de Cu-Pb-Zn do tipo Kipushi (Licht et. 
al., 2007). 
Principais jazidas: China, Alemanha, Cazaquistão, 
Ucrânia, Hungria, Japão, Rússia e Eslováquia (USGS, 
2011). 

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os valores menores de 
Ga (<1,7 ppm) concentram-se em quatro áreas prin-
cipais: uma no baixo rio Anauá e outra no rio Água 
Boa do Univini, ambas sobre sedimentos cenozoicos 
inconsolidados. As demais áreas, uma no entorno 
da capital Boa Vista e outra na confluência dos rios 
Tacutu-Maú e Surumu, ocorrem dominantemente 
sobre sedimentos cenozoicos e secundariamente 
sobre metamórficas arrasadas. Teores mais altos (>5 
ppm) são observados sobre litologias variadas: no 

centro do estado, sobre charnockitos e granulitos 
das unidades Suíte Intrusiva Serra da Prata e Suíte 
Metamórfica Rio Urubu, respectivamente; no norte, 
bacia do rio Cotingo, sobre vulcânicas ácidas do Grupo 
Surumu; na região de Rorainópolis, sobre metamór-
ficas da Suíte Martins Pereira e granitoides da Suíte 
Intrusiva Água Branca. A área mais extensa de altos 
teores, onde inclusive ocorre o valor extremo (23,1 
ppm), ocupa a parte baixa dos rios Branco, Catrimâni 
e Jauaperi, região recoberta por sedimentos ceno-
zoicos inconsolidados.

SOLOS: Os valores mais baixos (<10 ppm) consti-
tuem uma grande área no norte do estado, sendo 
que os teores abaixo de 5 ppm ocupam duas áreas 
principais: uma a norte do rio Amajari, sobre vulcâ-
nicas ácidas (Grupo Surumu) e granitoides (Suítes 
Intrusivas Saracura e Pedra Pintada), e outra entre os 
rios Cotingo e Maú onde ocorrem também as vulcâ-
nicas do Grupo Surumu e sedimentos cenozoicos 
(Formação Boa Vista). No sul/sudeste do estado 
concentram-se os teores maiores (>16 ppm). Na 
região de Rorainópolis, altos rios Anauá e Jauaperi, 
onde afloram granitoides (suítes intrusivas Moderna 
e Água Branca e Suíte Igarapé Azul) e metamórficas 
das suítes Martins Pereira e Jauaperi, esta última 
responsável pelo valor máximo encontrado em solos 
(30 ppm). Outros teores acima de 16 ppm são encon-
trados no baixo rio Jufari e no baixo Jauaperi, sobre 
sedimentos cenozoicos inconsolidados. No centro do 
estado, pequenas áreas isoladas com valores maiores 
do que 16 ppm relacionam-se a rochas granitoides 
(suítes intrusivas Mucajaí e Mapuera), gnáissicas e 
granulíticas (Suíte Metamórfica Rio Urubu) e charno-
ckíticas (Suíte Intrusiva Serra da Prata).

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Apenas dois pontos em 
sedimentos de corrente apresentam teores acima 
da média crustal (15 ppm), enquanto em solos mais 
de 28% dos pontos revelaram resultados superiores 
a essa média. Os teores elevados de Ga são mais 
significativos na região de Rorainópolis e na bacia 
do baixo rio Branco. No primeiro caso os teores 
anômalos podem ser explicados pela presença 
de rochas gnáissicas e migmatíticas associadas 
a corpos de granitoides de natureza diversa. No 
segundo caso a explicação fica mais difícil, pois há 
predominância de coberturas sedimentares quater-
nárias que não deveriam, em teoria, apresentar tais 
valores elevados.
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O GERMâNIO é elemento raro, semimetal sólido, 
duro, cristalino, de coloração branco-acinzentada. 
Apresenta a mesma estrutura cristalina do diamante 
e resiste à ação dos ácidos e álcalis. 
Minerais de Minério: os seus principais minerais são 
argirodita (Ag8GeS6),  germanita, canfieldita e  renierita. 
Principais Utilidades: as aplicações do germânio 
estão limitadas ao seu alto custo. É usado na indús-
tria metalúrgica e no fabrico de dispositivos eletrô-
nicos de estado sólido. Aplica-se no fabrico de 
ligas com  berílio, para aumentar a ductilidade, ou 
com  cobre  para melhorar a resistência química 
deste. Certas ligas usadas em soldas também contêm 
germânio. Como óxido (GeO2), é um importante cons-
tituinte de vidros industriais com elevada transmissão 
de infravermelhos e índice de refração. Em joias é 
utilizado em liga metálica de ouro.
Impactos Biológicos: alguns compostos (tetracloreto 
de germânio) apresentam certa toxicidade nos mamí-
feros, porém são letais para algumas bactérias. 
Mobilidade Ambiental: o Ge é pouco móvel em 
ambientes ácidos a neutros (pH<4 até 8) (Andrews-
Jones, 1968). 
Tipos de Depósitos: os únicos minerais rentáveis para 
a extração do germânio são  germanita (Cu13Ge2Fe2S16)
(69% de germânio) e  ranierita (7-8% do elemento); 
além disso, está presente no  carvão, na  argiro-
dita  e em outros minerais. A maior quantidade, em 
forma de  óxido  (GeO2), obtém-se como subpro-
duto do  zinco  ou de processos de  combustão  de 
carvão (na Rússia e na República Popular da China se 
encontra em processo de desenvolvimento). 
Principais Jazidas: a China é o maior produtor 
mundial, porém com interesse comercial salientam-
-se os depósitos de germanita em Tsumeb (região de 
Oshikoto no norte da Namíbia) e os de renierita em 
Katanga (Congo).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Apenas 14% das amostras 
coletadas tiveram valores de Ge acima do LD. Teores 
entre o percentis 90 e 98 (0,1 e 0,3 ppm) estão espar-
samente distribuídos desde o sudeste do estado até 
o norte, proximidades de Pacaraima. Ocorrem sobre 
vários litotipos, desde granitoides (Suíte Intrusiva Agua 
Branca), gnaisses e granulitos (Suíte Metamórfica Rio 
Urubu) até as vulcânicas ácidas do Grupo Surumu. 
Aparecem ainda na calha do rio Jufari sobre sedi-
mentos cenozoicos inconsolidados. Pontos com teores 
acima do percentil 98 (0,3–0,5 ppm) são apenas quatro 
e ocorrem sobre rochas metamórficas da Suíte Martins 
Pereira, nas proximidades de Rorainópolis; sobre a 
Suíte Metamórfica Rio Urubu, a leste de Boa Vista; e 
sobre granitoides da Suíte Intrusiva Pedra Pintada, a 
norte da ilha de Maracá (rio Urariquera). 

SOLOS: Somente onze amostras registraram resul-
tados acima do LD. Destas, apenas uma, coletada 
sobre solos derivados de sedimentos cenozoicos 
na bacia do rio Jufari, mostrou valor extremamente 
destacado dos demais. Como se trata de um teor 
muito elevado (65,8 ppm) e único, não se descarta 
a possibilidade de uma contaminação localizada de 
origem desconhecida.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: A participação do Ge na 
área estudada é bastante insignificante em solos 
e sedimentos de corrente. Mesmo os teores mais 
expressivos no universo amostral são muito baixos 
e sua ocorrência distribui-se em situações geoló-
gicas distintas e aparentemente sem controle lito-
lógico. A amostra de solo com valor muito acima 
da média crustal (1,5 ppm), que pode significar 
uma contaminação local, não deve ser conside-
rada preocupante por estar em uma região sem 
ocupação antrópica.
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O HáFNIO é um metal dúctil, prateado, brilhante 
e resistente à corrosão. Tem propriedades cristalo-
químicas semelhantes às do zircônio e por isso tais 
elementos são encontrados sempre juntos na natu-
reza. Como seus raios iônicos são similares, o Hf 
apresenta-se associado a quase todos os minerais de 
zircônio, embora em mais baixo teor. 
Minerais de minério: as fontes que contêm háfnio 
coincidem com os minerais de zircônio: baddeleyíta 
(ZrO2) e zircão (ZrSiO4) (Mineropar, 2005). 
Principais utilidades: barras de controles de reatores 
nucleares; produção de transistores e microproces-
sadores (em substituição ao óxido de silício); para 
ampliar a resistência à corrosão; lâmpadas incandes-
centes; eliminador de oxigênio em válvulas eletrô-
nicas e em ligas de alta temperatura. Como carboneto, 
nitreto e boreto, formam compostos com ponto de 
fusão dos mais elevados conhecidos até o momento 
(3.000°C-4.000°C). 
Impactos biológicos: Não apresenta papel biológico 
conhecido e seus compostos não são considerados 
tóxicos, apesar de se fazer necessário o manuseio 
com cautela (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: É imóvel seja em condições 
oxidantes ou redutoras e os minerais de zircônio que 
os contêm são considerados resistatos, por serem dos 
mais resistentes ao intemperismo. 
Tipos de depósitos: como subproduto de óxido de 
zircônio em depósitos de rochas alcalinas associadas 
a carbonatitos; depósitos resultantes de processos de 
concentrações superficiais do tipo placers, associado 
a zircão (Licht et. al., 2007). 
Principais jazidas: EUA, Austrália, Brasil, Rússia e 
China. No Brasil é extraído como subproduto do 
óxido de zircônio, principalmente associado à badde-
leyíta (ZrO2), nas minas de Jacupiranga-SP e Poços de 
Caldas-MG.

  
SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os valores menores, 
abaixo de 0,2 ppm, concentram-se em três áreas prin-
cipais. Uma ao longo do baixo curso do rio Branco. 
Outra na bacia dos rios Catrimâni e Água Boa do 
Univini, ambas sobre sedimentos cenozoicos incon-
solidados. E a terceira, a norte de Boa Vista, bacias 
dos rios Urariquera, Surumu e Tacutu, em área de 
predominância de metamórficas do Grupo Cauarane 

e da Suíte Metamórfica Rio Urubu e de sedimentos 
cenozoicos da Formação Boa Vista. Os teores maiores, 
acima de 1,0 ppm, constituem pequenas áreas agru-
padas em quatro regiões principais. Nas cabeceiras do 
rio Xeriuini e médio curso do rio Jufari, onde ocorrem 
sedimentos cenozoicos inconsolidados, e onde foi 
encontrado o valor máximo do estado (7 ppm). 
No município de Amajari, proximidades da serra 
do Tepequém, onde afloram granitoides da Suíte 
Intrusiva Pedra Pintada. Na região central do estado, 
baixo rio Apiaú, onde ocorrem granitoides da Suíte 
Intrusiva Mucajaí e gnaisses da Suíte Metamórfica 
Rio Urubu. A quarta e mais extensa área está a leste 
da cidade de Rorainópolis, nascentes dos rios Anauá 
e Jauaperi, onde os altos teores estão relacionados a 
granitoides da Suíte Intrusiva Água Branca e meta-
mórficas da Suíte Martins Pereira.

SOLOS: Neste material, os menores teores de Hf (<0,2 
ppm) concentram-se no sul do estado, região do 
“Pantanal Setentrional”, nas bacias dos rios Branco, 
Jufari, Xeriuini, baixo Jauaperi, Catrimâni, Água Boa do 
Univini e Anauá, sobre sedimentos cenozoicos. Esta 
grande área de baixos teores prossegue, de forma 
descontínua, para nordeste até as margens do rio 
Tacutu, onde predominam gnaisses e migmatitos da 
Suíte Metamórfica Rio Urubu. Os maiores valores (0,34-
1,99 ppm) formam duas áreas principais. Uma na região 
do rio Mucajaí, onde os picos estão relacionados aos 
granitoides da Suíte Intrusiva Mucajaí. Outra em todo 
o extremo norte do estado, com os teores máximos 
verificados sobre vulcânicas ácidas do Grupo Surumu.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Somente quatro amostras 
de sedimentos de corrente revelaram teores de Hf 
acima da média crustal (3 ppm). Já em solos, todos 
os teores estão abaixo dessa média. Como previsível, 
os valores maiores estão relacionados à presença de 
rochas granitoides e vulcânicas do Grupo Surumu, 
no norte, aos granitos da região de Mucajaí (Suíte 
Intrusiva Mucajaí) e, somente em sedimentos de 
corrente, a gnaisses e granitoides do entorno de 
Rorainópolis (Suíte Martins Pereira). Curiosamente, 
não há uma correspondência entre valores encon-
trados para solos e para sedimentos de corrente nesta 
região de Rorainópolis.
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O MERCúRIO é um metal de transição, denso, 
altamente volátil, pobre condutor de calor e eletrici-
dade. Raramente ocorre livre na natureza e é líquido 
em condições de temperatura ambiente. Por ter cor 
prateada também é conhecido como hidrargírio ou 
prata líquida. Está ausente nas primeiras paragê-
neses magmáticas (Kabata-Pendias & Pendias, 1992). 
Mineral de minério: cinábrio (HgS). 
Principais utilidades: tem facilidade em formar ligas 
com muitos metais como ouro, prata e estanho, 
denominadas amálgamas. É bastante utilizado para 
amalgamar ouro nos garimpos e minerações. É larga-
mente empregado em instrumentos de laboratório 
(termômetro e barômetro), lâmpadas de vapor de 
mercúrio, relés, eletrodos na fabricação de baterias, 
na produção de pesticidas e pigmentos. 
Impactos biológicos: não desempenha papel 
biológico conhecido até o momento, sendo intrin-
secamente tóxico (Mineropar, 2005). O Hg orgâ-
nico (metilmercúrio e dimetilmercúrio) é altamente 
tóxico, sendo rapidamente absorvido pelos tratos 
respiratório, gastrointestinal e epidérmico. O Hg é 
biocumulativo, pois existem poucos caminhos no 
organismo humano para sua eliminação. Geralmente 
é biomagnificado na natureza através da cadeia 
trófica, tendo características toxicológicas capazes 
de proporcionar doenças neurológicas, mutagênese 
e teratogênese. Os sais de mercúrio são altamente 
tóxicos, tais como: fulminato, usado como detonante; 
cloreto de mercúrio (I) ou calomelano, usado anterior-
mente como purgante, anti-helmíntico e diurético, e 
o cloreto de mercúrio (II), empregado como desinfe-
tante e o primeiro remédio eficaz contra sífilis; time-
rosal, usado como agente bacteriostático análogo ao 
merthiolate (Mineropar, 2005). As principais fontes 
pontuais de poluição são as indústrias de soda-cloro, 
através dos seus efluentes, e as usinas termoelétricas 
que utilizam carvão mineral. 
Mobilidade ambiental: em ambiente oxidante com 
pH<4 e entre 5-8 a mobilidade é moderadamente alta, 
e em ambiente redutor é imóvel (Licht et al., 2007). 
Tipos de depósitos: relacionados a fontes magmá-
ticas vulcanogênicas de idades mais recentes e sedi-
mentos vulcanoclásticos. 
Principais jazidas: China, Rússia, Quirguistão, Peru, 
Espanha e Itália (USGS, 2011). A mina de Almaden na 
Espanha está em operação contínua desde o ano 400 a. C.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Em cerca de 52% das 
amostras os teores de Hg ficaram abaixo do LD. Valores 
mais elevados, acima do percentil 98 (0,42 ppm), são 
apenas oito e restritos à bacia do rio Jufari, onde 
ocorrem somente sedimentos cenozoicos inconsoli-
dados (Formação Içá e depósitos arenosos de áreas 
alagadas). Destes, cinco amostras acusaram teores 
acima do limiar N2 (0,486 ppm) do CONAMA, atin-
gindo até 1,05 ppm. Este fato, devido à alta toxicidade 
do Hg, enseja uma investigação detalhada nessa 
região de ocupação antrópica rarefeita, com amos-
tragem de maior densidade.

SOLOS: Os teores mais baixos de Hg (<0,06 ppm) 
dominam o estado e concentram-se em duas áreas 
principais. Uma, maior, que vai desde o centro-
-leste de Roraima até o extremo norte, fronteira com 
Venezuela e Guiana, e outra, ao sul, na bacia do rio 
Jufari.  Na primeira afloram rochas metamórficas da 
Suíte Metamórfica Rio Urubu, paragnaisses do Grupo 
Cauarane, vulcânicas ácidas do Grupo Surumu, grani-
toides das suítes intrusivas Pedra Pintada e Saracura, 
rochas sedimentares do Supergrupo Roraima e 
sedimentos cenozoicos da Formação Boa Vista.  A 
segunda é constituída pelos sedimentos cenozoicos 
inconsolidados do Pantanal Setentrional. Valores 
mais elevados (>0,2 ppm), são apenas dois e loca-
lizam-se na bacia do rio Jauaperi. Um sobre grani-
toides da Suíte Igarapé Azul (0,28 ppm) e outro sobre 
sedimentos cenozoicos da Formação Içá (0,21 ppm). 
Mesmo estes extremos são inferiores ao VP (0,5 ppm) 
do CONAMA.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: De modo geral, os valores 
de Hg são muito baixos na área estudada, embora 
cerca de 10% das amostras de sedimentos de 
corrente e 30% das amostras de solos estejam com 
teor acima da média crustal (0,08 ppm). Entretanto 
os valores em sedimento de corrente superiores 
ao limiar N2 do CONAMA, registrados na bacia do 
rio Jufari, apesar da baixíssima ocupação humana 
na região, merecem cuidado e investigações mais 
detalhadas para se tentar definir a origem do enri-
quecimento em Hg nesses sedimentos. Lembra-se 
que o limiar N2 é definido como “limiar acima do 
qual há maior probabilidade de efeitos adversos  
à biota”.
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O ÍNDIO é um metal branco-prateado, calcó-
filo, brilhante, maleável, dúctil, resistente à corrosão, 
possui isótopos com meia-vida curta (111In e 113In), 
ponto de fusão baixo para um metal, e é bom 
condutor de eletricidade e de calor. Durante o intem-
perismo acompanha o Fe+3 e Mn+4, e parcialmente 
o Al+3, precipitando na forma de hidróxidos de Fe. 
Pode formar diversas espécies iônicas em soluções 
ácidas, precipitando-se em condições de pH de 5-9 
(Koljonen, 1992; Mineropar, 2005). No solo associa-se 
à matéria orgânica, sendo que concentrações mais 
altas são esperadas em horizontes mais superficiais, 
podendo refletir índices de poluição (Kabata-Pendias 
& Pendias, 1992). 
Minerais de minério: forma raros minerais, tais como 
roquesita (CuInS2), dzhalindita e indita, mas sua ocor-
rência está geralmente associada a minerais hospe-
deiros, sendo assim um elemento farejador para 
sulfetos e Sn. É principalmente recuperado como 
subproduto do Zn, estando associado à esfalerita,  
calcopirita e cassiterita. 
Principais utilidades: 45% do consumo mundial de 
índio destina-se para confecção de filmes (óxido de 
índio) em visores de cristal líquido; 35% em ligas e 
soldas; 15% em utilizações eletrônicas, na manufatura 
de transistores, como semicondutor e em baterias 
alcalinas (substituindo o Hg). O restante é utilizado 
em sistemas de telecomunicações com fibra ótica, 
controle de reatores nucleares e na medicina nuclear 
como radioisótopos de vida curta. 
Impactos biológicos: não apresenta papel biológico 
conhecido e seus compostos são considerados alta-
mente tóxicos, causando problemas ao coração, fígado 
e rins, além serem teratogênicos (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: é ligeiramente móvel em 
condições de pH 5-8 e imóvel em condições redu-
toras. Tipos de depósitos: sulfetos maciços (Zn e 
Sn) hospedados em depósitos vulcânicos exalativos 
tipo Sedex; depósitos epitermais; associados a depó-
sitos de Cu pórfiro; relacionados a skarns; associados 
a rochas félsicas intrusivas do tipo Sn em greisens 
(USGS, 2011). 
Principais jazidas: Canadá, Peru, Rússia, China, Japão, 
México, Suécia e Polônia. No Brasil, o In pode ser 

encontrado nas reservas estaníferas, principalmente 
no maciço da serra da Mangabeira (GO) (DNPM, 2009).
SEDIMENTOS DE CORRENTE: Apenas 17% das amos-
tras tiveram resultados acima do LD. Quase todos 
os teores encontrados para o In são muito baixos e 
menos de 2% estão acima de 0,06 ppm. Tais valores 
(0,06-0,31 ppm) agrupam-se numa área central do 
estado, a sudoeste de Boa Vista, e ocorrem, prova-
velmente, em decorrência da presença frequente 
de corpos básicos e intrusões de diabásio existentes 
no domínio da Suíte Metamórfica Rio Urubu e do 
Anortosito Repartimento. O valor mais elevado (0,31 
ppm), no entanto, ocorre ao sul de Pacaraima sobre 
vulcânicas do Grupo Surumu.

SOLOS: A grande maioria dos resultados mostra o In 
com baixos teores, sendo que 50% deles estão abaixo 
do LD. Existem duas concentrações de menores teores 
(<0,02 ppm). Uma no sul do estado, confluência dos 
rios Jauaperi e Branco, sobre sedimentos cenozoicos 
inconsolidados. Outra ao norte, entre os rios Surumu 
e Amajari, sobre rochas granitoides e vulcânicas 
(Grupo Surumu). Os poucos valores mais altos, acima 
de 0,06 ppm,  foram registrados no centro do estado, 
onde aflora o Anortosito Repartimento associado a 
mangeritos e enderbitos da Suíte Intrusiva Serra da 
Prata. Também no médio rio Jauaperi, sobre rochas 
da Suíte Metamórfica Jauaperi. Ao norte, próximo à 
cidade de Uiramutã, provavelmente relacionados a 
intrusões básicas (Diabásio Avanavero).  Os valores 
mais expressivos (0,13–0,26 ppm) situam-se na região 
de Rorainópolis, relacionados a rochas metamór-
ficas da Suíte Martins Pereira e granitoides da Suíte 
Intrusiva Água Branca.                 

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Os teores pouco mais 
elevados do In, em solos e sedimentos de corrente, 
são pontuais e situam-se em áreas de extrema 
complexidade geológica o que, aliado ao precário 
conhecimento das mesmas, dificulta o estabeleci-
mento de uma correlação precisa entre os valores 
encontrados e o litotipo existente. Somente quatro 
amostras de sedimentos e seis de solos apresentaram 
teores acima da média crustal (0,1 ppm).
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O POTáSSIO é um metal alcalino, de cor prateada, 
mole, bom condutor de calor e eletricidade, que se 
oxida facilmente e, depois do Li, é o metal mais leve. 
Em virtude de sua alta reatividade não é encontrado 
livre na natureza. Devido à similaridade entre os 
raios atômicos, pode ser substituído por Rb, Cs, Ba, 
Pb e Tl. É um dos constituintes maiores dos minerais 
formadores de rocha e o sexto mais comum na natu-
reza, depois do Ca. Durante a diferenciação magmá-
tica o mesmo se concentra progressivamente em 
K-feldspatos, como o ortoclásio e microclina, e outros 
silicatos, entre eles alunita, leucita e muscovita, o que 
faz com que fique mais enriquecido nas rochas ácidas 
do que nas básicas (Koljonen, 1992). Pode também 
estar presente em soluções hidrotermais associado 
a mineralizações de cobre pórfiro e em pegmatitos 
(Mineropar, 2005). 
Minerais de minério: evaporitos, como a silvinita 
(mistura de silvita e halita), nitro ou caliche, carnalita, 
polialita, cainita, langbeinita, schoenita e singernita 
(DNPM, 2009).  
Principais utilidades: o principal uso do K é como 
fertilizante na agricultura, na forma de sulfatos e 
cloretos, em complementação ao uso de nitratos e 
fosfatos. A liga de K-Na é usada como meio de trans-
ferência de calor. Como agente redutor é utilizado em 
aplicações terapêuticas, na produção de sal sem Na. 
Impactos biológicos: seus sais são essenciais para 
os processos vitais: é um macronutriente não tóxico, 
ativando reações enzimáticas. É um elemento impor-
tante para o crescimento das plantas e da dieta 
humana. Os íons de K+ assim como os de Na+ agem 
nas membranas celulares na transmissão de impulsos 
eletroquímicos dos nervos e fibras musculares. Por 
outro lado, os sais de K são extremamente tóxicos 
quando injetados na corrente sanguínea. O composto 
KCN (cianeto de potássio) e o HCN (ácido cianídrico) 
são letais, considerados hematóxicos (Peixoto, 2004b). 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes 
(pH<4 e 5-8) e redutoras são ligeiramente móveis 
(Licht et al., 2007). Tipos de depósitos: depósito sedi-
mentar químico, derivado de exalações relacionadas 
a evaporitos (Biondi, 2003). 
Principais jazidas: Canadá, Rússia, Bielorússia, 
Alemanha e China. O Brasil até 2009 ocupava a décima 
colocação em termos de reservas e produção mundial 
de sais de potássio. As principais reservas subterrâneas 
de sais de potássio no Brasil localizam-se nos estados 
de Sergipe (mina Taquari/Vassouras e Santa Rosa do 
Lima) e Amazonas (Fazendinha e Arari) (DNPM, 2009).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: As concentrações menores 
(<0,98 mg/L) constituem duas áreas principais. Uma 
no sul do estado (Pantanal Setentrional), bacias dos 
rios Jufari, baixo Jauaperi, Branco, Catrimâni e Água 
Boa do Univini. Outra no entorno de Boa Vista, baixo 
rio Tacutu, Cauamé, baixo Urariquera e baixo Surumu, 
sobre sedimentos cenozoicos e litotipos metamór-
ficos. Os valores mais altos (3,9-18,7 mg/L) são cerca 
de 3,5% das amostras e estão dispersos sobre drena-
gens que cortam várias unidades geológicas, consti-
tuídas principalmente de gnaisses e granitoides. 

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Apenas 58% das amos-
tras tiveram resultados acima do LD. A maioria dos 
valores de K está abaixo de 0,05% e ocupa uma 
grande faixa NE/SW ao longo de todo o estado, 
onde ocorrem diversos tipos litológicos. Os teores 
mais elevados (0,09-0,21%) constituem pequenas 
áreas e representam apenas 7,5% das amostras. 
Ocorrem sobre granitoides na região do Tepequém 
e rio Cotingo. Também na região do rio Apiaú sobre 
gnaisses e granitoides. Ainda no baixo rio Catrimâni 
sobre sedimentos cenozoicos inconsolidados e nas 
nascentes do rio Jauaperi sobre granitoides. 

SOLOS: Somente 56% das amostras acusaram resul-
tados acima do LD. A grande maioria apresentou 
teores abaixo de 0,03% de K ocupando uma extensa 
faixa NE/SW do estado sobre variados tipos rochosos. 
Os teores mais elevados (>0,075% de K) representam 
10% dos resultados e ocupam pequenas áreas 
dispersas. Ocupam a região dos rios Apiaú/Mucajaí 
sobre gnáisses e granitoides; o baixo curso do rio 
Catrimâni, sobre sedimentos cenozoicos inconsoli-
dados, e cabeceiras do rio Anauá sobre rochas meta-
mórficas. O teor mais elevado (0,27%) ocorre ao sul de 
Pacaraima sobre rochas vulcânicas ácidas.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Os valores de K são sempre 
muito baixos, bem aquém da média crustal (2,59%). 
Os mapas de sedimentos e solo mostram uma boa 
correlação na distribuição dos teores. Os menores 
valores ocorrem numa faixa NE/SW ao longo de todo 
o estado, em terrenos com diversas unidades litoes-
tratigráficas. Os valores superiores estão presentes 
na região norte, provavelmente devido à ocorrência 
de rochas vulcânicas e granitos; nas imediações do 
rio Mucajaí, devido à presença da Suíte Intrusiva 
Mucajaí; e na região do baixo rio Catrimâni sobre 
sedimentos cenozoicos.
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O LANTâNIO é um metal de cor branco-prateada, 
maleável, sendo um dos mais reativos do grupo dos 
ETR. Oxida-se rapidamente quando exposto ao ar, 
não sendo encontrado livre. Os lantanídeos sempre 
ocorrem juntos na natureza e substituem o Ca na 
estrutura dos minerais. Os ETRL (La-Sm) têm algumas 
propriedades químicas pouco distintas dos ETRP 
(Eu-Lu) e suas razões tendem a aumentar com a dife-
renciação magmática. Alguns elementos-traço como 
Y, Th e Sc, podem ocorrer juntos com os lantanídeos, 
especialmente nos fosfatos. Alguns autores acres-
centam o escândio (Sc) e o ítrio (Y) como ETR porque 
apresentam comportamentos químicos similares, 
perfazendo assim 17 elementos (Mineropar, 2005; 
Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: É encontrado em minerais 
que contêm outros ETR, como monazita, bastnasita 
e allanita. 
Principais utilidades: na indústria eletroeletrônica; 
na composição de materiais de polimentos de vidros 
e lapidação; fabricação de lentes ópticas especiais; 
como catalisador no craqueamento do petróleo; na 
ressonância magnética nuclear; em cristais geradores 
de laser; supercondutores; absorvedores de hidro-
gênio; lâmpada de carbono nos equipamentos de 
projeção de cinemas; na produção de ferro fundido 
nodular; na confecção de esponjas usadas em 
sistemas de conservação de energia; melhoria na 
maleabilidade de ligas, ductililidade e resistência ao 
impacto do aço e na datação de rochas e minérios 
(La-Ba) (Mineropar, 2005). 
Impactos biológicos: na nutrição e no corpo humano 
o La ainda não desempenha papel conhecido, mas 
como segue o Ca, encontra-se mais presente no 
esqueleto humano. Todos os compostos de La são 
considerados tóxicos, podendo causar problemas 
ao fígado, além de risco de explosão em laboratório 
(Mineropar, 2005; Koljonen, 1992). 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes com 
pH<4 e pH 5,0-8,0, e em condições redutoras, é imóvel. 
Tipos de depósitos: associados a carbonatitos; a rochas 
ígneas peralcalinas; aos depósitos de Cu-Au tipo IOCG; 
a pegmatitos; a placers e paleoplacers; a lateritos; a 
granitos e a fosforitos nas rochas sedimentares. 
Principais jazidas: Mountain Pass (EUA), Baotou 
(China), Rússia, Austrália, Índia, Tailândia, Sri Lanka e 

África do Sul (Long et al., 2010). No Brasil, ocorre em 
Poços de Caldas, São Gonçalo do Sapucaí, Cordislândia, 
Silvianópolis, Pouso Alegre (MG); São Francisco do 
Itabapoana (RJ); província mineral de Pitinga (AM); 
Mato Preto (PR), Anitápolis (SC) e Catalão (GO).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores de La mais 
baixos (<9,9 ppm) estão concentrados na região 
do médio rio Branco e seus afluentes Água Boa do 
Univini e baixo Anauá, sobre sedimentos cenozoicos 
inconsolidados. Também ocorrem no médio rio 
Jauaperi, sobre rochas da Suíte Metamórfica Jauaperi. 
No norte do estado, os baixos valores situam-se em 
áreas de sedimentos cenozoicos nas bacias dos rios 
Tacutu e Surumu e também na região de Uiramutã 
sobre granitoides. Os teores maiores (38-270 ppm) 
constituem pequenas áreas que se concentram em 
duas regiões principais: nas bacias dos rios Urariquera 
e Mucajaí, e na região de Rorainópolis. Alguns pontos 
isolados também acusaram valores altos na região do 
Pantanal Setentrional.

SOLOS: Os teores mais inferiores (<6,6 ppm) são 
poucos e concentram-se ao sul do estado, bacias 
dos rios Jauaperi e Jufari. Já os valores mais elevados 
(>16 ppm) concentram-se em três áreas preferen-
cialmente: a leste, na região de Rorainópolis até 
a fronteira com a Guiana; ao norte, nas bacias dos 
rios Surumu, Cotingo e Maú; e ao centro, no médio 
curso dos rios Mucajaí e Repartimento. Numa área 
isolada a NE de Boa Vista, na bacia do rio Tacutu, foi 
registrado o teor máximo de La (100,3 ppm) sobre 
gnaisses atribuídos ao Grupo Cauarane.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Cerca de 10% das amos-
tras de sedimentos de corrente e também de solos 
apresentaram valores acima da média crustal (30 
ppm). Ocorrem em regiões com predominância 
de rochas gnáissicas e granitoides de diferentes 
unidades, em áreas de granitos rapakivi (Suíte 
Intrusiva Mucajaí) e sobre rochas graníticas e 
vulcânicas do Grupo Surumu. Existe uma corre-
lação parcial entre a distribuição dos teores mais 
elevados de La em solos e sedimentos, notada-
mente no interflúvio dos rios Mucajaí e Urariquera 
e na região de Rorainópolis.
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O LÍTIO é um metal alcalino, o mais leve que se 
tem conhecimento, pouco abundante, de coloração 
branco-prateada brilhante, possuindo alto poten-
cial de oxidação e o calor específico mais alto dentre 
as substâncias sólidas. É instável, não existe livre na 
natureza, reage violentamente com a água (LiOH) e 
facilmente forma óxidos. Difere dos outros metais 
alcalinos por possuir raio iônico menor, e durante 
a diferenciação magmática é enriquecido apenas 
nos estágios pegmatíticos tardios (Koljonen, 1992). 
Ocorre nas rochas, principalmente nos silicatos. É 
liberado facilmente dos minerais primários em meios 
oxidantes e ácidos face ao intemperismo, sendo domi-
nantemente incorporado aos argilominerais, coloides 
e óxidos/hidróxidos de Fe-Mn. O conteúdo do lítio 
no processo de formação de solos é controlado mais 
pelas próprias condições de formação do solo do que 
pelo conteúdo proveniente da rocha-fonte (Kabata-
Pendias & Pendias, 1992). 
Minerais de minério: espodumênio [LiAl(SiO3)2], 
ambligonita, lepidolita, petalita, montebrasita e 
zinnwaldita. 
Principais utilidades: como composto para baterias, 
levando vantagem sobre as de Ni e Cd por arma-
zenar até três vezes mais energia. Na transferência de 
calor, lubrificantes, síntese de compostos orgânicos 
e depurador de ar em naves espaciais e submarinos, 
bem como em aplicações nucleares. É um poderoso 
analgésico, sendo também usado no tratamento da 
depressão bipolar. 
Impactos biológicos: os compostos deste metal são 
considerados levemente tóxicos, sendo alguns deles 
carcinogênicos e teratogênicos. Não apresenta papel 
importante conhecido até o momento nos processos 
biológicos (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: possui mobilidade modera-
damente alta nos ambientes oxidantes e redutores. 
Tipos de depósitos: depósitos de sistemas endo-
magmáticos hidrotermais relacionados a corpos 
pegmatíticos. Em evaporitos, com ambientes de 
formação de margem marinha e lagos intraconti-
nentais (Biondi, 2007). 
Principais jazidas: Bolívia, Chile, EUA, Canadá, China, 
Austrália e Zimbabwe. No Brasil, é encontrado nas 
províncias pegmatíticas do vale do Jequitinhonha 

e Mucuri em MG e na Província Borborema no 
RN-PB-CE.
ÁGUAS SUPERFICIAIS: Apenas 28% das amostras 
apresentaram valores acima dos LDs e os menores 
(<0,001 mg/L) ocupam áreas com rochas gnáissicas, 
granitoides e vulcânicas ácidas. Os valores interme-
diários (0,001-0,0025 mg/L) são encontrados sobre 
coberturas cenozoicas, principalmente no sul do 
estado, e a norte de Boa Vista. As concentrações 
mais elevadas (>0,0025 mg/L) foram observadas nas 
cabeceiras do rio Jauaperi, na cachoeira do Paredão 
(rio Mucajaí) e no médio rio Tacutu. O valor extremo 
(0,003 mg/L) é muito aquém do VMP para águas 
classe 1 do CONAMA (2,5 mg/L).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: A maior parte da área 
estudada apresentou valores abaixo de 2 ppm de Li, 
sendo que mais de 70% dos resultados ficaram abaixo 
do LD. Valores mais expressivos (>2 ppm) constituem 
pequenas áreas na bacia do médio rio Jauaperi; a 
norte de Rorainópolis; nas bacias dos rios Urariquera e 
Amajari e no alto rio Cauamé. Áreas mais extensas com 
teores acima de 2 ppm distribuem-se no rio Catrimâni e 
no baixo rio Branco. Vale ressaltar que também nessas 
áreas ocorrem todos os teores acima de 7 ppm.

SOLOS: 53% das amostras apresentaram valores abaixo 
do LD. Cerca de 20% das amostras revelaram teores 
acima do VR (2 ppm) (NOAA, 2008). Apenas um resul-
tado (23 ppm) se destaca com valor acima do percentil 
98 (10 ppm), ocorrendo a sul de Pacaraima. Teores entre 
4,5 e 10,0 ppm são verificados nas bacias dos baixos 
rios Branco e Catrimâni, e cabeceiras do rio Anauá.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Regionalmente, os teores 
de Li são muito baixos em solos e sedimentos de 
corrente. Apenas um valor em solos ultrapassou a 
média crustal (20 ppm). Embora seja um elemento 
associado a rochas granitoides, os maiores valores 
em sedimento de corrente distribuem-se nas bacias 
do baixo rio Catrimâni e baixo rio Branco, onde 
também ocorrem valores intermediários em solos. Há 
uma perfeita correlação na distribuição dos menores 
valores em solos e sedimentos, que ocupam toda a 
porção central e leste do estado. 
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O MAGNÉSIO é um metal alcalino-terroso, 
prateado, que se oxida em contato com o ar e é o 
oitavo elemento mais abundante na crosta. É forte-
mente enriquecido na crosta inferior e manto, sendo 
comum em rochas máficas e ultramáficas. O Mg 
possui grande influência sobre o comportamento 
geoquímico do Fe, Ni, Co, Sc, Zn e Li em virtude de 
sua fácil substituição por estes elementos (Mineropar, 
2005). Os minerais de Mg se intemperizam facilmente 
por dissolução. Nos evaporitos, os sais de magnésio 
são cristalizados no estágio final, após a cristalização 
do sal comum (Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: magnesita (MgCO3), carnalita e 
bischofita (Mineropar, 2005). Está presente também 
em diversos minerais: silicatos, como a olivina, carbo-
natos, como a magnesita e dolomita, e óxidos, como a 
magnésia. Suas associações metalogenéticas comuns 
são com Ti-V nas rochas máficas e Cr-Ni-Co em ultra-
máficas (Lopes Jr, 2007). 
Principais utilidades: o óxido de magnésio e seus 
compostos são utilizados em lâmpadas (flashs), piro-
tecnia, indústria aeronáutica e bélica, através de ligas 
com o Al, bem como na agricultura. Na medicina, o 
óxido de magnésio é utilizado para aliviar a dor de estô-
mago, como antiácido e como laxante de curto prazo. 
Seus sais são amplamente usados em fármacos, e como 
revestimento de tijolos refratários (Mineropar, 2005).  
Impactos biológicos: no corpo humano é um 
nutriente não tóxico. É também um importante 
constituinte da clorofila. Alguns compostos, entre-
tanto, são tóxicos e os asbestos (minerais do grupo 
das serpentinas) são considerados carcinogênicos.  
Sua deficiência no organismo humano pode causar 
distúrbios neurológicos e uma ligeira calcificação. O 
ser humano necessita consumir cerca de 0,3 g de Mg 
por dia (Koljonen, 1992). 
Mobilidade ambiental: tanto em ambiente oxidante 
(pH<4 e pH 5-8), quanto em ambiente redutor, sua 
mobilidade é moderadamente alta (Licht et al., 2007). 
Tipos de depósitos: lentes de magnesita em sedi-
mentos marinhos de plataforma, em alguns casos 
associado a atividade intrusiva de material magmá-
tico tipo Veitsch; depósitos em veios e stockworks tipo 
Kraubath; alteração de rochas ultramáficas a partir 
de soluções hidrotermais carbonatadas tipo Greiner; 
magnesita lentiforme dentro de sedimentos lacus-
trinos clásticos tipo Bela Stena (Luz & Lins, 2008). 
Principais jazidas: China, Rússia, Coréia do Norte, 
Austrália, Turquia e Eslováquia (USGS, 2011). No Brasil, 
as principais reservas estão na Bahia (Brumado) e Ceará.

ÁGUAS SUPERFICIAIS: As concentrações de Mg 
nas águas de drenagem ficaram bem distribuídas 
nas cinco classes de valores. Os valores menores 
(<0,28 mg/L) predominam na bacia do baixo rio 
Branco (Pantanal Setentrional) e no entorno da 
capital Boa Vista, todos em terrenos cenozoicos. 
As concentrações maiores (0,6-5,3 mg/L) ocupam 
uma faixa central no estado que segue desde o 
alto rio Jauaperi, ao sul, até o rio Amajari, ao norte, 
em terrenos com grande diversidade geológica. 
Portanto, as concentrações de Mg nas águas da 
região estudada são sempre reduzidas, atingindo o 
máximo de 5,3 mg/L.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Quase 60% das amos-
tras tiveram resultados abaixo do LD, refletindo os 
baixos teores de Mg na maior parte da região estu-
dada. Valores um pouco mais altos (>0,004%) cons-
tituem pequenas áreas no norte do estado, bacias 
dos rios Mucajaí, Urariquera, Amajari, Surumu e 
Cotingo. Também ocorrem nas cabeceiras do rio 
Urubu (afluente do rio Tacutu), e no baixo rio Branco e 
baixo Catrimâni sobre sedimentos cenozoicos incon-
solidados. Vale ressaltar que neste último ambiente 
geológico foram encontrados os teores extremos de 
Mg (0,10-0,19%).

SOLOS: Pouco mais de 40% dos resultados revelaram-
-se acima do LD, ficando a grande maioria dos teores 
abaixo de 0,06% de Mg. Teores maiores do que esse 
valor constituem pequenas áreas nos rios Mucajaí e 
Urubu, baixo rio Catrimâni, baixo rio Branco e baixo 
rio Parimé. O teor extremo (0,78 %) ocorre numa área 
ao sul de Pacaraima.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: A distribuição do Mg 
mantém uma certa semelhança nos resultados de 
sedimentos de corrente e solos. A presença de intru-
sões básicas, no norte do estado, pode ser a explicação 
para o alto teor em sedimentos de corrente encon-
trado na bacia do médio rio Cotingo. Já teores mais 
elevados em amostras de solo próximo a Pacaraima 
parecem ter correspondência com as rochas vulcâ-
nicas e granitoides ali presentes. Embora sem uma 
clara correlação com a geologia, sedimentos de 
corrente e solos apresentaram resultados mais altos 
nas bacias do baixo rio Catrimâni e baixo rio Branco, 
onde ocorrem sedimentos inconsolidados. Mesmo 
os maiores teores em ambos materiais ficaram muito 
abaixo da média crustal (2,09%).
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O MANGANÊS é um metal de transição, relati-
vamente abundante na crosta, de cor branco-acin-
zentada, frágil, refratário, facilmente oxidável e não é 
encontrado livre na natureza. Suas altas concentrações 
são associadas a rochas máficas, onde é particionado 
entre os silicatos ferromagnesianos e óxido de Fe e Ti. 
Durante os processos magmáticos o íon Mn+2 substitui 
facilmente os íons Fe+2, Mg+2 e Ca+2, existindo uma forte 
correlação na maioria das rochas ígneas do Mn+2 com 
o Fe+2. Em processos intempéricos, os compostos de 
Mn são oxidados, liberados e reprecipitados (mine-
rais secundários) em função das condições de Eh e pH 
(Mineropar, 2005). É um constituinte comum nos mine-
rais máficos e fêmicos (plagioclásios). 
Minerais de minério: existem inúmeros minerais de 
Mn, destacando-se: pirolusita (MnO2), rodocrosita, 
psilomelano, criptomelana, haussmannita, manga-
nita, braunita e todorokita. Alguns nódulos encon-
trados no assoalho oceânico podem conter em torno 
de 24% de Mn. 
Principais utilidades: é utilizado na produção de 
ligas de aço (pela capacidade de endurecer o aço sem 
torná-lo mais frágil), na produção de pilhas e para 
coloração de vidros. 
Impactos biológicos: desempenha papel funda-
mental nos processos fotossintéticos de produção 
de O2. O manganês é um oligoelemento não tóxico, 
essencial para todas as formas de vida, nas quais tem 
funções tanto estruturais quanto enzimáticas e é 
importante na fixação da vitamina B1. Se inalado em 
quantidades excessivas, pode causar danos neuroló-
gicos irreversíveis (Lopes Jr., 2007; Koljonen, 1992). 
Mobilidade ambiental: em ambiente oxidante com 
pH<4 e em ambiente redutor é imóvel. Com pH entre 
5-8 torna-se ligeiramente móvel a imóvel (Licht et 
al., 2007). 
Tipos de depósitos: veios epigenéticos de Mn em 
calcários e dolomitos relacionados a intrusões porfi-
ríticas; Mn vulcanogênico; Mn epitermal relacio-
nado a vulcânicas félsicas a máficas subaéreas; Mn 
sedimentar relacionado a sedimentos químicos e a 
processos supergênicos (laterítico). 
Principais jazidas: China, Austrália, África do Sul, Índia, 
Gabão, Ucrânia, México, Rússia, Geórgia e Gana (USGS, 
2011). No Brasil tem-se os depósitos do Azul (Província 
Mineral de Carajás)-PA, de Corumbá-MS, Mariana e 
Conselheiro Lafaiete-MG e de Caitité-BA (DNPM, 2009).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Cerca de 40% das amostras 
tiveram resultados abaixo do LD. As concentra-
ções menores (<0,03 mg/L) encontram-se na região 
dos baixos rios Branco, Catrimâni, Jufari, Jauaperi 
e Anauá, e no norte do estado, nas bacias dos 
rios Cauamé, Urariquera, Surumu, Cotingo, Maú e 
Parimé. As concentrações máximas (0,19-1,67 mg/L) 
são poucas e esparsas sobre diferentes tipos lito-
lógicos. Cerca de 5% dos resultados (22 amostras) 
estão acima do VMP para águas classe 1 do CONAMA 
(0,1 mg/L).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os menores teores (<160 
ppm) estão na região do baixo rio Branco até os rios 
Catrimâni e Água Boa do Univini, e a NE da capital Boa 
Vista. Os valores mais altos (273-1.593 ppm) concen-
tram-se numa grande faixa da bacia do rio Mucajaí até 
a fronteira com a Venezuela, e em outra grande área 
na região de Rorainópolis. Cerca de 10% das amostras 
apresentaram teores acima do limiar LEL (460 ppm) - 
NOAA (2008).

SOLOS: Valores < 54 ppm, concentram-se nas 
porções inferiores das bacias dos rios Branco, 
Catrimâni, Água Boa do Univini, Jufari e Jauaperi, 
e também no norte do estado. Os maiores teores 
(> 103 ppm), ocupam desde a cabeceira do rio 
Jauaperi, a sudeste, até o extremo norte do estado, 
com os máximos (205-5.808 ppm) que vai do 
rio Ajarani, ao sul, até o baixo rio Tacutu. O valor 
máximo (5.808 ppm) ocorre sobre solos derivados 
de rochas sedimentares mesozoicas no gráben do 
Tacutu. Teores superiores ao limiar da NOAA, 2008 
(220 ppm) para plantas constituem mais de 10% do 
total de amostras.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Apenas a região do 
baixo rio Branco, mostra uma similaridade entre os 
teores de Mn registrados em solos e sedimentos de 
corrente, sempre com os valores mais inferiores. Nos 
solos, os teores máximos distribuem-se por uma 
ampla variedade de unidades geológicas. Já nos 
sedimentos de corrente, os teores mais elevados 
só ocorrem em domínio de vulcânicas ácidas e em 
sequências metamórficas proterozoicas. Poucos 
valores, em solos e sedimentos, superam a média 
crustal (950 ppm).
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O MOLIBDÊNIO é um metal de transição de colo-
ração branco-prateada, resistente à corrosão, com 
alto ponto de fusão, bom condutor de eletricidade 
e calor, não sendo encontrado livre na natureza. Nos 
processos geológicos se assemelha ao tungstênio 
(W), sendo mais facilmente particionado com este 
(Mineropar, 2005). Durante o fracionamento magmá-
tico se comporta como elemento incompatível nos 
estágios iniciais, tornando-se enriquecido em fases 
tardias nos granitos, pegmatitos e soluções hidroter-
mais (Koljonen, 1992). Seu principal mineral, a molib-
denita, é um resistato, embora maleável, de cor prata 
e pouco solúvel em meio ácido. 
Minerais de minério: molibdenita (MoS2), powellita 
e wulffenita. 
Principais utilidades: ligas metálicas de alta dureza e 
resistência mecânica; em peças de mísseis, aeronaves 
e de uso nuclear; catalisadores na indústria petro-
química; filamentos para a indústria elétrica e lubrifi-
cantes resistentes a altas temperaturas. 
Impactos biológicos: é um micronutriente essencial, 
porém moderadamente tóxico (Koljonen, 1992). Ao 
lado do F e do Se, faz parte do grupo de elementos 
que possuem estreita margem entre concentrações 
essenciais e tóxicas (Lopes Jr., 2007). 
Mobilidade ambiental: é imóvel em condições 
oxidantes (com pH<4 e na presença de limonita) e em 
condições redutoras (Licht et. al., 2007). 
Tipos de depósitos: depósitos relacionados a intru-
sões porfiríticas de Mo do tipo climax, Cu-Mo pórfiros 
e Mo pórfiros (Licht et. al., 2007); e depósitos do 
subsistema hidrotermal plutônico apical disseminado 
do tipo greisens com W-Mo (Biondi, 2007). 
Principais jazidas: EUA, China, Chile, Canadá, Peru, 
México, Mongólia e Rússia (USGS, 2011). No Brasil, o 
molibdênio ocorre em rochas calssisilicáticas, ocasio-
nalmente extraído como subproduto da scheelita na 
Província Scheelitífera do Seridó nos estados do RN e 
PB (DNPM, 2009).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores mais baixos 
(<0,28 ppm) concentram-se no entorno de Boa Vista 
(bacias dos rios Cauamé, Cachorro e Mucajaí) sobre 
sedimentos cenozoicos e mesozoicos, granitoides, 
gnaisses e basaltos, e a leste de Rorainópolis (alto curso 
dos rios Anauá e Jauaperi), onde ocorrem granitoides 
e metamórficas. Os valores mais altos (>0,92 ppm)  
constituem uma grande área na região dos rios 
Urariquera/Amajari, onde afloram granitoides, gnaisses 

e vulcânicas. O valor extremo aí encontrado (11,3 
ppm), embora coletado sobre rochas sedimentares 
proterozoicas, deve estar relacionado com os grani-
toides presentes que são conhecidos portadores 
de ocorrências de Mo. Outras pequenas áreas com 
teores acima de 0,92 ppm são observadas na região 
de Rorainópolis. Menos significativos são os altos 
teores verificados em áreas de sedimentos cenozoicos 
inconsolidados da foz do rio Jauaperi e nascentes do 
rio Água Boa do Univini.

SOLOS: Neste material destaca-se a região dos rios 
Mucajaí/Ajarani, onde afloram granitoides e rochas 
alcalinas, como tendo os maiores teores de Mo 
(1,3-3,9 ppm). Nestes granitoides e sobre sedimentos 
da Formação Boa Vista, a oeste da capital, ocorrem 
os valores extremos (3,9 e 3,1 ppm respectivamente)  
Outras áreas com valores acima de 1,3 ppm estão 
nas imediações de Rorainópolis e na região da serra 
do Tepequém. No baixo rio Jauaperi, os valores altos 
estão associados aos gnaisses da Suíte Metamórfica 
Jauaperi. Mesmo os teores mais elevados estão 
muito abaixo do VP (30 ppm) do CONAMA. Os baixos 
teores (<0,37 ppm) constituem pequenas áreas que 
se concentram no médio e baixo rio Branco e seus 
afluentes Água Boa do Univini e baixo Anauá, onde 
predominam sedimentos cenozoicos inconsolidados. 
Também ocorrem no médio rio Jauaperi, sobre meta-
mórficas da Suíte Martins Pereira, e no norte do 
estado sobre vulcânicas do Grupo Surumu.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: A distribuição dos valores 
de Mo é bastante distinta entre os dois materiais 
amostrados. No caso de sedimentos de corrente é 
de difícil explicação a grande área de teores mais 
elevados na região do rio Amajari, onde afloram 
rochas vulcânicas e graníticas (Grupo Surumu), 
sedimentares proterozoicas (Formação Tepequém) 
e metamórficas orto e paraderivadas (Grupo 
Cauarane). Já em solos, os maiores valores concen-
traram-se na região de ocorrência de rochas da Suíte 
Intrusiva Mucajaí e Suíte Intrusiva Apiaú, no centro 
do estado. Apenas 24 amostras de sedimento de 
corrente e 13 de solos revelaram teores maiores do 
que a media crustal (1,5 ppm). Provavelmente devido 
à baixa densidade de amostragem, nem solos nem 
sedimentos de corrente acusaram altos teores na 
região nordeste do estado onde são conhecidas 
importantes ocorrências de Mo.
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O SÓDIO é um metal alcalino, intensamente 
reativo, de cor prateada a branca, sendo encontrado 
na natureza apenas quando combinado com outros 
elementos. Com o cloro forma um dos mais impor-
tantes alimentos naturais, o sal (NaCl), usado desde 
tempos pré-históricos. Nas rochas encontra-se nos 
silicatos, principalmente nos feldspatos, cuja compo-
sição varia de cálcica para sódica durante a diferen-
ciação magmática (Mineropar, 2005). Assim, as rochas 
máficas empobrecidas em sílica contêm mais cálcio, 
enquanto as rochas félsicas ricas em sílica contêm mais 
sódio (Koljonen, 1992). Apresenta-se em pequenas 
quantidades nos sedimentos arenosos, mesmo 
contendo algum feldspato, mas é o sétimo elemento 
mais abundante da crosta. Durante o intemperismo, 
o sódio é dissolvido dos feldspatos e removido para 
os rios e mares, sendo responsável pelo aumento da 
salinidade da água (Mineropar, 2005). 
Minerais de minério: sais de evaporitos, tais como 
a halita (NaCl), bórax, mirabilita, thenardita, soda e 
trona (Mineropar, 2005). 
Principais utilidades: como condimento alimentar, 
além de diversos produtos como soda cáustica; hipo-
clorito de sódio, usado para purificação e desinfecção 
de água; produtos para panificação (bicarbonato de 
sódio); produção de vidro; fabricação do sabão; na 
indústria têxtil e química (Mineropar, 2005).
Impactos biológicos: é um elemento vital, não 
tóxico, sendo importante na dieta alimentar humana, 
para o equilíbrio das soluções celulares e de algumas 
funções das células nervosas. Os sais de sódio são 
geralmente inofensivos, como o NaCl (sal de cozinha), 
mas não podem ser ingeridos em excesso, principal-
mente por pessoas com problemas cardíacos, porque 
eleva a pressão arterial (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: tanto em ambiente oxidante 
quanto em redutor o Na se comporta com mobili-
dade moderadamente alta (Licht et al., 2007). 
Tipos de depósitos: sal marinho (NaCl) e trona 
(Na3HCO3CO3.2H2O), a qual é usada para obtenção do 
carbonato de sódio. 
Principais jazidas: EUA, China, Alemanha, Índia, 
Canadá, Austrália, México, Brasil e Chile (USGS, 2011). 
O maior depósito de trona conhecido no mundo 
localiza-se próximo a Green River (Wyoming-EUA). 
No Brasil, existe produção de sal marinho em super-
fície, principalmente no Rio Grande do Norte e Rio de 
Janeiro. Em Alagoas, existe produção de NaCl para 
fins industriais, sendo retirado de mina subterrânea.

ÁGUAS SUPERFICIAIS: As concentrações de Na nas 
águas de drenagem estão bem representadas nas 
cinco classes de valores. Os valores menores (<1,7 mg/L) 
são mais abundantes e concentram-se na região de 
sedimentos cenozoicos do sul do estado e também 
a oeste e norte de Boa Vista. As concentrações mais 
elevadas (>5,40 mg/L) encontram-se, preferencial-
mente, no nordeste do estado, sobre vulcânicas 
e granitoides. Também são verificados na região 
centro-leste do estado onde afloram gnaisses. 
Ainda no rio Mucajaí sobre rochas metamórficas 
e granitoides. O valor mais elevado (17,97 mg/L), 
foi encontrado nas proximidades da capital, em 
curso d’água que drena a estação de tratamento de 
esgotos de Boa Vista. Neste ponto também foram 
registradas as maiores concentrações de cloreto e 
sulfato de todas as amostras, além da maior condu-
tividade elétrica. Mesmo este extremo está muito 
abaixo do VMP para águas de consumo da  Portaria 
MS 2914/2011 (200 mg/L).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Em toda a área estudada 
os teores de Na são muito baixos, estando quase 90% 
das amostras com resultados abaixo do LD. Valores 
intermediários, entre 0,01 e 0,02% de Na, são apenas 
17 e distribuem-se sobre rochas metamórficas, na 
região centro-leste do estado, e sobre gnaisses e vulcâ-
nicas na região norte. Teores maiores (0,02-0,05%)  
são apenas quatro e ocorrem sobre vulcânicas, na 
bacia do rio Urariquera, e sobre metamórficas no 
interflúvio Mucajaí/Urariquera.

SOLOS: Apenas quatro amostras apresentaram 
valores acima do LD, mesmo assim em teores muito 
baixos (0,02-0,06%). Tais pontos estão concentrados 
na porção norte do estado, bacia do rio Parimé, sobre 
sedimentos cenozoicos, e proximidades da rodovia 
BR-174, sobre rochas vulcânicas.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Pouco pode ser avaliado 
com relação ao Na, pois a grande maioria dos resul-
tados apresentou valores muito baixos, inferiores ao 
LD. Vale ressaltar que os teores máximos, em ambos 
os materiais, estão restritos à região centro-norte do 
estado, área onde afloram vulcânicas ácidas, grani-
toides, xistos, gnaisses e migmatitos. Ainda assim, tais 
extremos estão muito aquém da média crustal (2,8%), 
o que comprova a pobreza em Na nos solos e sedi-
mentos atuais do estado.
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O NIÓBIO é um metal de transição de cor branca 
brilhante, maleável, dúctil e com boa resistência à 
corrosão. A maioria dos compostos de Nb é solúvel 
em meios ácidos e alcalinos, e durante o intempe-
rismo sua dissolução é muito dependente dos mine-
rais hospedeiros; com isso o Nb pode ser liberado de 
minerais máficos (biotita, anfibólio) ou permanecer 
em minerais resistatos (titanita, zircônio). É móvel 
em condições úmidas, apresentando propriedades 
químicas semelhantes às do tântalo, por isso a difícil 
separação entre ambos, além de associações com Fe, 
Ti e Zr (Kabata-Pendias & Pendias, 1992).  
Minerais de Minério: columbita (mineral com 30% de 
Nb2O5 e 3,0% de Ta2O5). Consiste em niobato e tanta-
lato de ferro e manganês, no qual a porcentagem de 
nióbio é maior do que a de tântalo. Quando o Ta se 
sobrepõe ao Nb, o mineral passa a chamar-se tanta-
lita. Pirocloro, samarskita (óxido complexo de ETR, 
U, Fe, Ti, Sn, Nb e Ta), loparita, fergusonita (óxido 
complexo de Nb e ETR), euxenita e tapiolita (Rankama 
& Sahama, 1954). 
Principais Utilidades: aços inoxidáveis e ligas de 
metais não ferrosos; indústria nuclear; na indústria 
aeronáutica; nitreto de nióbio (NbN) que em baixas 
temperaturas se transforma em um supercondutor; e 
na produção de joias. É também usado como super-
ligas. Outros compostos, como carboneto de nióbio 
(NbC), constituem  material extremamente duro, 
refratário, sendo utilizado nos bits (extremidade 
cortante de brocas) no setor de ferramentas. Algumas 
ligas de nióbio são fisiologicamente inertes e com 
características hipoalergênicas. Por estes motivos,  é 
encontrado em muitos dispositivos médicos tal como 
o marca-passo. 
Impactos Biológicos: não é conhecido até o momento 
o papel que desempenha nos processos vitais e seus 
compostos são considerados tóxicos (Mineropar, 2005). 
Mobilidade Ambiental: é imóvel em condições  oxidan- 
tes (pH 5-8) e em condições redutoras (Licht et. al., 2007). 
Tipos de Depósitos:  relacionados a rochas alcalinas 
(Licht et. al., 2007; Biondi, 2007), pirocloro em carbo-
natitos, depósito tipo Araxá (Biondi, 2003). 
Principais Jazidas: Brasil (98,4% da produção mundial) 
e Canadá (USGS, 2011). As principais reservas de nióbio 
no Brasil se encontram em Minas Gerais (83,6%), loca-
lizadas no Complexo Alcalino de Araxá e no município 
de Nazareno; em Goiás (15,3%) estão nos municí-
pios de Catalão e Ouvidor; e no Amazonas (1,1%) nos 
municípios de São Gabriel da Cachoeira e Presidente 
Figueiredo (Biondi, 2003).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores mais baixos de 
Nb (<0,68 ppm) estão concentrados em três regiões: 
a oeste e nordeste da capital; no baixo rio Branco 
e seus afluentes Água Boa do Univini, Catrimâni e 
Jufari, sobre sedimentos cenozoicos inconsolidados, 
e no médio rio Jauaperi, onde ocorrem gnaisses e 
migmatitos. Os valores mais altos (>2,76 ppm) estão 
mais dispersos na área estudada. Ocorrem a leste de 
Rorainópolis, por influência de corpos graníticos, ao 
norte da serra do Tepequém e próximo a Pacaraima 
sobre vulcânicas. A principal área de altos valores 
localiza-se no centro do estado, bacias dos rios Apiaú 
e Repartimento, onde afloram granitoides, char-
nockitos e migmatitos. Nesta região existem várias 
chaminés alcalinas que talvez tenham influência no 
valor máximo (23,85 ppm).

SOLOS: Neste material os baixos valores (<0,35 
ppm) concentram-se em duas áreas principais: 
no norte do estado, bacias dos rios Urariquera 
e Amajari, sobre vulcânicas ácidas e gnaisses, e 
bacias dos rios Surumu, Cotingo, Maú e Tacutu, 
sobre vulcânicas e sedimentos cenozoicos. No sul, 
região do Pantanal Setentrional, sobre sedimentos 
cenozoicos inconsolidados, e no baixo e médio rio 
Jauaperi. Teores mais elevados (1,7-6,6 ppm) cons-
tituem algumas áreas que se orientam numa faixa 
NW que vai da porção sul de Rorainópolis até o 
centro do estado. Na região de Rorainópolis estes 
teores estão relacionados a rochas metamórficas e 
granitoides, e próximo à cidade de Caracaraí, rela-
cionados a granitoides. Na principal área, bacias 
dos rios Mucajaí, Apiaú e Repartimento, no centro 
do estado, os teores estão relacionados a grani-
toides, migmatitos, gnaisses e charnockitos.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: A distribuição dos valores 
do Nb em ambos os materiais mostra certa simila-
ridade. Os teores menores concentram-se em na 
bacia do baixo rio Branco e logo a norte de Boa 
Vista. Já os valores mais altos são coincidentes na 
região dos rios Mucajaí e Repartimento, e na região 
de Rorainópolis. Alguns pontos nas vulcânicas 
mostraram altos valores em sedimento de corrente 
enquanto que um corpo granítico acusou altos 
valores em solos a sudeste de Caracaraí. Apenas 
um valor, em sedimentos de corrente, ficou acima 
da média crustal (20 ppm), provavelmente devido à 
presença de intrusões alcalinas nas bacias dos rios 
Apiaú e Repartimento.
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O NÍQUEL é um metal prateado, considerado 
siderófilo, por estar associado ao Fe, e calcófilo, por 
possuir grande afinidade com o enxofre. Durante o 
intemperismo, o íon Ni+2 é facilmente mobilizado e 
em soluções aquosas, sob condições oxidantes e com 
pH<4  torna-se estável, podendo migrar por grandes 
distâncias. O íon Ni+2 possui raio atômico similar aos 
íons Mg+2 e Fe+2, facilitando a substituição no fracio-
namento magmático, que o leva a ser fortemente 
enriquecido nas rochas ultramáficas. Geralmente se 
associa ao Co, Cu e Pt em depósitos sulfetados. 
Minerais de minério: pentlandita [(Fe,Ni)9S8], mile-
rita, violarita, nicolita ou niquelina, garnierita e heaz-
lewoodita. O mineral pirrotita pode conter até 5% de 
Ni. Meteoritos de Fe, os sideritos podem conter de 5% 
a 20% de Ni. 
Principais utilidades: como componente em aços 
inoxidáveis (50% da produção total), ligas não ferrosas 
(20%) e eletrodeposição (15%) (Mineropar, 2005). 
Impactos biológicos: o níquel não tem papel bioló-
gico conhecido, mas acredita-se que participe de 
reações enzimáticas.  Possui seu efeito deletério 
na saúde humana marcado por reações alérgicas, 
chegando até a causar câncer respiratório, irritação 
gastrointestinal, dermatite e malformações congê-
nitas (Koljonen,1992). 
Tipos de depósitos: Ni-Cu em komatiítos; Ni-Cu em 
rochas máfico-ultramáficas; Ni-Cu em dunitos; Ni-Cu 
sinorogênico e sin-vulcânico; processos superficiais - 
Ni laterítico (Mineropar, 2005 ; Koljonen et al., 1992). 
Principais jazidas: Canadá, Rússia, África do Sul, 
China, Nova Caledônia, Indonésia, Austrália, Papua 
Nova Guiné, Guatemala, Cuba, Venezuela. No Brasil: 
Jaguar, Santa Rita, Onça-Puma, Vermelho, Jacaré-
Jacarezinho, Niquelândia, Barro Alto, Americana do 
Brasil, Água Branca e São João do Piauí (DNPM, 2009).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores mais baixos 
(<2,5 ppm) ocupam principalmente uma faixa que 
vai do centro do estado (bacias dos rios Mucajaí e 
Ajarani) para nordeste até a fronteira com a Guiana, 
infletindo para norte até quase Pacaraima. Ocorrem 
sobre rochas granitoides, sedimentos cenozoicos 
e vulcânicas ácidas. Os valores mais altos (7,9-38,5 
ppm) aparecem muito dispersos e sobre ambientes 
geológicos distintos. A maior área situa-se na região 
da serra Tepequém e rio Amajari, em meio a rochas 
vulcânicas, sedimentares e corpos básicos, ainda de 
posicionamento geológico-estratigráfico contro-
verso, que devem ser a explicação para esses teores 

mais elevados de Ni. Também relacionados a intru-
sões básicas estão os altos teores na região do rio 
Cotingo, próximo a Uiramutã. Nas proximidades 
de Rorainópolis os altos valores estão associados 
com as rochas gnáissicas e migmatíticas. Mais difícil 
de explicar são os valores encontrados no baixo 
rio Branco e baixo Catrimâni, onde ocorrem os 
sedimentos cenozoicos inconsolidados (Pantanal 
Setentrional). Oito desses teores mais altos estão 
acima do limiar N1 (18 ppm), sendo um deles acima 
também do limiar N2 (35,9 ppm) do CONAMA.

SOLOS: Os valores menores, abaixo de 2,8 ppm, estão 
concentrados em três áreas principais: no médio rio 
Jauaperi; no baixo rio Anauá e um pequeno morrote 
de rochas da Suíte Metamórfica Rio Urubu; e no 
nordeste do estado, bacias dos rios Surumu, Tacutu 
e Maú, vulcânicas ácidas e granitoides. Os valores 
mais altos (10,7–73,0 ppm) são verificados ao norte de 
Rorainópolis sobre rochas metamórficas. Também na 
região dos rios Mucajaí e Apiaú. Ainda na região dos 
rios Parimé e Urariquera. Porém, a área mais extensa 
com teores elevados de Ni localiza-se no extremo 
norte do estado, sobre rochas sedimentares protero-
zoicas, e onde também ocorrem marcantes intrusões 
básicas. Três pontos apresentaram teores superiores 
ao VP (30 ppm), sendo um deles também superior ao 
VI (70 ppm) do CONAMA.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Na região de Rorainópolis 
acredita-se que os altos valores de Ni em solos e sedi-
mentos de corrente estejam relacionados com a exis-
tência de frações básicas (metagabros) dos migmatitos 
da Suíte Martins Pereira. Também no extremo norte 
do estado os altos teores devem ter relação com a 
existência de corpos básicos. Já na região da serra 
do Tepequém são conhecidas rochas básicas que 
justificam os altos valores encontrados para Ni em 
sedimentos de corrente. Também em sedimentos de 
corrente, os teores encontrados na região do baixo Rio 
Branco e baixo Jauaperi talvez estejam relacionados 
a ocasionais níveis lateríticos presentes na cobertura 
sedimentar cenozoica ali existente. Mesmo os valores 
mais altos encontrados em solos e em sedimentos 
estão abaixo da média crustal (75 ppm). O único teor 
acima do limiar N2 em sedimentos de corrente e o 
único teor superior ao VI em solos não são preocu-
pantes, pois ocorrem em áreas de baixa ocupação 
humana, refletindo simplesmente a composição do 
substrato geológico local mais enriquecido em Ni.
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O FÓSFORO é um elemento não metálico, semi-
transparente, fosforescente no escuro e que pega 
fogo espontaneamente quando exposto ao ar. Não é 
encontrado livre na natureza, mas ocorre largamente 
em muitos minerais na forma de fosfatos associados 
com o cálcio. Quando puro, é incolor, transparente e 
insolúvel em água. É enriquecido em rochas máficas 
durante a diferenciação magmática, cristalizando-se 
no início do processo. 
Minerais de minério: é obtido das rochas ígneas 
fosfáticas que contêm apatita, embora existam 
outros fosfatos tais como  monazita e xenotimo. 
Quando dissolvido pelo intemperismo, o P é retido 
por sedimentos ricos em matéria orgânica e argilas, 
ou precipita formando minerais como wavelita e 
vivianita. Também é extraído de fosforitos, rochas 
sedimentares de origem marinha com alto teor de 
minerais fosfatados, principalmente a fluorapatita 
carbonatada microcristalina, na forma de lâminas, 
nódulos e oólitos, normalmente enriquecidos com 
urânio (Koljonen, 1992; Mineropar, 2005). 
Principais utilidades: fosfatos solúveis na indústria de 
fertilizantes, em ração animal e na indústria química 
(vidros especiais, tipos de aços contra corrosão, em 
tubulações e caldeiras) (Mineropar, 2005). 
Impactos biológicos: é um componente essencial 
para a vida (constituinte do RNA e DNA), e o fosfato 
de cálcio é o principal composto formador de ossos 
e dentes: hidroxiapatita e fluorapatita, respectiva-
mente. Compõe o tecido nervoso e do protoplasma 
celular dos animais. Por outro lado, o P na sua forma 
elementar é altamente tóxico (Lopes Jr., 2007). 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes com 
pH 5,0-8,0 e em ambiente redutor é ligeiramente 
móvel (Licht et al., 2007). 
Tipos de depósitos: apatita em rochas alcalinas 
(carbonatitos), geralmente associadas a Nb, ETR e 
também em rochas sedimentares. 
Principais jazidas: Marrocos, China, Jordânia, EUA e 
África do Sul. No Brasil, as reservas de fosfato encon-
tram-se principalmente em rochas ígneas, cujo custo 
de produção é maior do que nas rochas sedimen-
tares (maioria das reservas mundiais). As principais 
jazidas estão em Tapira, Patos de Minas e Araxá-MG, 
Catalão-GO e Cajati-SP (DNPM, 2009).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores de P no estado 
de Roraima são muito baixos, com apenas 48% dos 
resultados acima do LD. Somente oito pequenas 
e isoladas áreas se destacam com valores pouco 
mais elevados, entre 330 e 557 ppm. Duas delas se 
concentram na região dos rios Urariquera/Amajari 
sobre granitoides da Suíte Intrusiva Pedra Pintada 
e gnaisses do Grupo Cauarane. No alto rio Anauá, 
esses teores relacionam-se a rochas metamórficas 
da Suíte Martins Pereira e da Suíte Metamórfica 
Rio Urubu. A maior concentração de teores mais 
elevados distribui-se no baixo rio Branco, região 
de ocorrência de sedimentos cenozoicos inconsoli-
dados (Formação Içá e Depósitos arenosos de áreas 
alagadas), com presença de horizontes ricos em 
matéria orgânica, e até turfáceos, que devem ser 
responsáveis pelos valores de P registrados.

SOLOS: Os valores de P são relativamente baixos em 
toda a área estudada, com somente 54% dos resul-
tados acima do LD. Apenas dois pontos sobressaem, 
com teores de 403 e 537 ppm. O primeiro localizado 
a sudeste de Caracaraí, sobre granitoides da Suíte 
Intrusiva Mapuera e o outro, no norte do estado, sobre 
vulcânicas do Grupo Surumu, na bacia do rio Cotingo.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Mesmo os valores mais 
altos de P ficaram muito abaixo da média crustal 
(1.050 ppm), o que indica que os solos do estado 
são bastante fracos no enfoque agricultura. Os 
teores mais altos em sedimento de corrente situa- 
se preferencialmente na bacia do baixo rio Branco, 
onde eventuais níveis de argilitos contendo matéria 
orgânica podem ser a explicação. Já em solos os 
teores mais elevados ocorrem no alto rio Cotingo, 
nas proximidades com intrusões básicas, e a sudeste 
de Caracaraí, provavelmente relacionado a rochas 
vulcânicas.  Não há uma boa correlação entre os 
mapas de solos e sedimentos. Os menores teores 
são encontrados, em ambos os materiais, nas bacias 
dos rios Água Boa do Univini, médio Branco e baixo 
Anauá, seguindo numa faixa para norte até Boa 
Vista e atingindo as bacias dos rios Surumu, Tacutu e 
Maú. Entre os valores mais altos há correspondência 
numa pequena área no médio rio Amajari e outra a 
sudeste de Caracaraí.
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O CHUMBO é um metal pesado de cor  
branco-azulada, maleável, dúctil, resistente à corrosão 
e fraco condutor de eletricidade. Fortemente calcó-
filo, o Pb+2 possui raio iônico intermediário entre o 
K+ e o Ca+2 ocorrendo substituições nos feldspatos, 
micas e apatitas, tornando-se mais enriquecido nas 
rochas ácidas do que nas básicas e móvel nos está-
gios finais dos processos magmáticos. O minério é 
formado principalmente por soluções hidrotermais. 
Ressalte-se que parte do chumbo na natureza tem 
sido formada pelo decaimento radioativo do urânio e 
tório (Mineropar, 2005; Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: galena (PbS), anglesita, ceru-
sita e os menos comuns bournonita, jamesonita e 
wulfenita. 
Principais utilidades: ligas metálicas, baterias auto-
motivas, fusíveis, revestimentos de cabos elétricos, 
pigmento de tinta e em revestimentos protetores de 
raios X. 
Impactos biológicos: como não é elemento essen-
cial na nutrição e não faz parte do metabolismo 
humano, é perigoso quando presente em excesso 
no meio ambiente e geralmente se fixa na porção 
mais superior do solo (Koljonen, 1992 ; Kabata-
Pendias & Pendias, 1992). Quando absorvido pode se 
acumular nos ossos, fígado e rins (tecidos ricos em Ca) 
(Mineropar, 2005). Este elemento pode afetar todos 
os órgãos internos do corpo humano e causar danos 
irreversíveis ao cérebro (saturnismo), não importando 
se a contaminação se deu por ingestão, contato 
dermal ou inalação. Apesar de ser intrinsecamente 
tóxico, a maior parte do Pb ingerido passa pelo orga-
nismo sem ser absorvido (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: em ambiente oxidante com 
pH 5-8 comporta-se como ligeiramente móvel e em 
ambiente redutor é imóvel (Licht et al., 2007). 
Tipos de depósitos: skarnitos com Pb e Zn relacio-
nados a intrusões porfiríticas; depósitos relacionados 
a rochas sedimentares clásticas (I) tipo Pb e Zn em 
arenitos e (II) Zn e Pb tipo SEDEX; Pb e Zn do tipo 
Mississipy Valley e Cu-Pb-Zn do tipo Kipushi (Licht et. 
al., 2007). 
Principais jazidas: Austrália, China, Rússia, EUA, 
México, Peru e Índia (USGS, 2011). A principal produção 
de concentrado de Pb no Brasil é proveniente da Mina 
do Morro Agudo em Paracatu-MG (DNPM, 2009).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Com pouco mais de 10% dos 
resultados acima do LD, optou-se por construir o mapa 
com a classe de menores valores composta por todos 

aqueles abaixo do LD. As classes de valores subse-
quentes estão todas concentradas a norte, nordeste 
e noroeste de Boa Vista. Nesta região, de grande diver-
sidade litológica, apresenta as concentrações máximas 
de Pb. Os doze teores extremos (0,010-0,021 mg/L) 
são todos superiores ao VMP para águas classe 1 do 
CONAMA (0,01 mg/L) mas, em primeira análise, não 
constituem problemas pois situam-se em áreas com 
baixíssima densidade demográfica e incipiente ativi-
dade rural. De qualquer modo, recomenda-se evitar o 
consumo de água in natura nas drenagens que regis-
traram tais concentrações mais elevadas. 

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores de Pb na 
área estudada oscilam de 0,1 a 43 ppm. Os teores 
menores (<6,4 ppm) agrupam-se em três áreas prin-
cipais: no médio rio Jauaperi, no baixo rio Anauá, e 
a maior área, que vai desde o baixo rio Mucajaí até 
atingir os rios Surumu, Cotingo e Maú. Os valores 
mais altos (> 19 ppm), situam-se em pequenas e 
dispersas áreas. A maior concentração de valores 
altos ocorre, no baixo rio Branco e seus afluentes 
Catrimâni, Xeriuini e Jufari. Nenhum valor chegou 
próximo ao limiar N2 (91,3 ppm) e apenas três 
ficaram acima do limiar N1 (35 ppm) do CONAMA, 
dos quais um merece atenção ambiental por situar- 
se logo a SW de Caracaraí, onde já existe uma 
ocupação antrópica desenvolvida.

SOLOS: Os baixos valores de Pb (<8 ppm), estão 
localizados em pequenas áreas ao sul de Caracaraí. 
Também ocorrem na região do médio rio Jauaperi.  
A maior concentração de baixos valores, entretanto, 
ocorre no entorno de Boa Vista, seguindo para norte 
e nordeste. Os teores mais altos (28 à 65 ppm), são 
observados em apenas três pontos na região central 
do estado: um próximo ao igarapé do Repartimento, 
e dois outros a leste do rio Branco, entre as cidades de 
Cantá e Rorainópolis. Mesmo os teores mais altos não 
superam os VPI (72 e 180 ppm) do CONAMA.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: O Pb apresenta muitos 
valores acima da média crustal (13 ppm) tanto 
para solos como para sedimentos de corrente. Os 
maiores teores nos sedimentos ocorrem no Pantanal 
Setentrional. Entre os teores menores existe uma 
razoável correspondência na distribuição do Pb 
no médio rio Jufari, baixo Anauá e médio Jauaperi. 
Também no entorno de Boa Vista, bacias dos rios 
Mucajaí, Cauamé, Urariquera, Surumu e Tacutu.
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O PALáDIO, quase sempre, é encontrado na 
crosta terrestre associado à platina ou outro metal 
do mesmo grupo, em baixa concentração. É um 
metal branco prateado, não se oxida com o ar, e é o 
elemento do grupo da platina de menor densidade e 
menor ponto de fusão. É macio e dúctil quando aque-
cido, aumentando consideravelmente sua dureza e 
resistência quando trabalhado a frio. 
Minerais de Minério: Alguns minérios podem possuir 
pequena quantidade de paládio na sua composição, 
a exemplo da molibdenita e ferrimolibdita. 
Principais Utilidades: Aplica-se na indústria elétrica, 
na fabricação de contatos em sistemas eletromecâ-
nicos, como por exemplo relays. Na indústria química 
e farmacêutica usa-se como catalisador de reações de 
hidrogenação e na indústria petrolífera, o paládio é 
importante na catálise de fracções de petróleo desti-
lado. O elemento também se aplica em algumas ligas 
metálicas usadas em medicina dentária ou odonto-
logia. Em joalheria, o paládio é endurecido com uma 
pequena fracção de rutênio ou ródio, ou pode ser 
usado como descolorante do ouro, dando origem ao 
chamado “ouro branco”. 
Impactos Biológicos: O paládio não é um elemento 
essencial à vida dos seres vivos. Pode provocar irri-
tação na pele, olhos e trato respiratório. 
Mobilidade Ambiental: Tem baixa mobilidade em 
todos os ambientes (Andrews-Jones, 1968 e Rose et 
al. 1979). 
Tipos de Depósitos: Os minerais do grupo da platina 
podem ocorrer, principalmente, em “placers” ou em 
depósitos minerais, como subproduto na mineração 
do ouro e cobre. 
Principais Jazidas: A maior parte do paládio em circu-
lação no mundo é oriunda de jazidas de minérios da 
Rússia (principal produtor), África do Sul (maior reserva), 
Estados Unidos e Canadá. Com relação ao Brasil, existe 
uma pequena produção de paládio realizada pela 
Companhia Vale S.A., sendo que o metal é obtido como 
um subproduto do beneficiamento do ouro. As reservas 
brasileiras lavráveis de platina e paládio, em 2012, 
continuaram estáveis em relação ao exercício anterior 
apresentando 5,58 t e 8,21 t de minério contido, respec-
tivamente, localizadas no Estado do Pará (DNPM, 2013). 

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Apenas 37 % das 
amostras apresentaram resultados acima do LD. 
Os teores mais elevados, entre 1,9 e 3,8 ppm, são 
apenas oito e ocorrem principalmente em duas 
áreas reduzidas, sobre vulcânicas do Grupo Surumu, 
próximo à cidade de Pacaraima e na bacia do rio 
Cotingo. Uma terceira área localiza-se na bacia 
do rio Apiaú, sobre gnaisses da Suíte Metamórfica  
Rio Urubu. Uma área mais ampla, com teores entre 
0,7 e 3,8 ppm,  ocorre na bacia dos rios Apiaú/
Mucajaí, onde são encontrados gnaisses e migma-
titos da Suíte Metamórfica Rio Urubu, granitoides 
da Suíte Intrusiva Mucajaí e charnockitos da Suíte 
Intrusiva Serra da Prata. Porém, a área mais expres-
siva com essa classe de valores fica a leste de 
Rorainópolis, onde afloram metamórficas da Suíte 
Martins Pereira e, principalmente, granitoides da 
Suíte Intrusiva Água Branca.

SOLOS: Apenas 24% das amostras tiveram resul-
tados acima do LD, ficando assim a classe de 
valores mais baixos (< 0,35 ppm) amplamente 
dominante no mapa. Os únicos dois pontos que 
se sobressaem, com teores de 1,6 e 2,7 ppm, 
localizam-se no norte do estado sobre vulcânicas 
ácidas do Grupo Surumu.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Os teores extremos veri-
ficados em sedimentos de corrente parecem ter 
relação com os migmatitos da Suíte Martins Pereira 
e granitoides da Suíte Intrusiva Água Branca, ambas 
na região de Rorainópolis, e com as vulcânicas ácidas 
do Grupo Surumu entre Pacaraima e Uiramutã. 
Valores altos em sedimentos também são encon-
trados sobre os granitos da Suíte Intrusiva Mucajaí 
e dos charnockitos da Suíte Intrusiva Serra da Prata. 
Os dois únicos teores pouco mais elevados em solos 
têm relação com as vulcânicas do Grupo Surumu 
no norte do estado e mostram perfeita correspon-
dência com os valores obtidos em sedimentos de 
corrente. A comparação com a média crustal (0,01 
ppm) fica prejudicada pois esse valor é dez vezes 
menor que o LD utilizado nas análises do Pd em 
solos e sedimentos.
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o RUBÍDIO é um metal alcalino, litófilo, colo-
ração branco-prateada brilhante, temperatura de 
fusão inferior a 40ºC, eletropositivo, muito reativo e 
com elevada volatilidade. Devido ser muito grande 
o tamanho do seu raio iônico, se concentra nos está-
gios finais da diferenciação magmática, em granitos 
e pegmatitos (Mineropar, 2005). As trocas iônicas 
de substituição e a adsorção concentram o Rb em 
relação ao K durante o processo intempérico. A taxa 
da razão K/Rb diminui nos sedimentos à medida 
que avançam os processos intempéricos, sendo o Rb 
mais fortemente adsorvido pelas argilas. O Rb subs-
titui parcialmente o K nos feldspatos e nas micas 
(Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: não existem minerais em que 
o rubídio seja o elemento metálico predominante. 
O mesmo pode ser obtido em associação com os 
minerais de K ou outros metais alcalinos como o 
lítio. A mica lepidolita [KRbCsLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2] é 
o principal minério de Rb (3,5%). Encontra-se ainda 
no zeólito pollucita [(Cs,Rb,Na)2Al2Si4O12.H2O] subs-
tituindo em parte o césio (1,5%) e no sal carnalita 
[KRbMgCl3·6(H2O)] (USGS, 2011; Mineropar, 2005). 
Principais utilidades: fabricação de vidros especiais, 
motores iônicos em veículos espaciais, utilização como 
componente de fotocélula. É também utilizado junto 
com o Cério em relógios atômicos e em fogos de artifí-
cios. Possui isótopo radioativo 87Rb cuja razão isotópica 
com o Sr (87Rb/87Sr) é utilizada para estabelecer idades 
geocronológicas convencionais em rochas e para 
eventos de magmatismos e metamorfismos. 
Impactos biológicos: O rubídio não apresenta um 
papel biológico conhecido, sendo considerado 
atóxico. Pode se acumular no organismo junto ao K 
nos músculos e no corpo, mas quando substitui o K 
em grandes quantidades, pode causar irritabilidade e 
espasmos (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: é ligeiramente móvel tanto 
em condições oxidantes quanto redutoras (Licht et 
al., 2007). 
Tipos de depósitos: hidrotermal plutônico (Biondi, 
2003) e em pegmatitos zonados, onde se encontra 
o Rb nos retículos cristalinos dos feldspatos e micas 
(lepidolita e pollucita) (USGS, 2011); em depósitos 
sedimentares marinhos, relacionados aos evaporitos 
(USGS, 2011); e a salmouras. 
Principais jazidas: Afeganistão, Namíbia, Peru, Rússia 
e Zâmbia (pegmatitos); França, Alemanha e EUA 
(evaporitos); e Chile e China (salmouras) (USGS, 2011).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Não existe uma clara 
afinidade entre os teores de Rb e os tipos litológicos 
subjacentes, ocorrendo valores altos e baixos na 
mesma unidade geológica. Os teores mais baixos 
(< 2,2 ppm) concentram-se nos rios Jufari, baixo 
Jauaperi, baixo Anauá e Água Boa do Univini, onde 
ocorrem sedimentos cenozoicos inconsolidados 
da Formação Içá e dos Depósitos arenosos de áreas 
alagadas. Na calha do rio Branco e no rio Catrimâni 
ocorrem altos teores (cerca de 20 ppm) sobre essas 
mesmas unidades sedimentares. Também ocorrem 
baixos valores sobre gnaisses e migmatitos da Suíte 
Metamórfica Jauperi, no médio rio Jauaperi. Já no 
alto rio Anauá, sobre gnaisses e migmatitos da Suíte 
Martins Pereira, observam-se os maiores teores  
(13 - 29 ppm). Na bacia do rio Apiaú ocorrem esses 
valores sobre rochas da Suíte Metamórfica Rio 
Urubu. Logo a leste, no entorno de Boa Vista, existe 
uma área com baixos valores sobre a mesma Suíte 
Rio Urubu, área essa que se estende sobre sedi-
mentos cenozoicos (Formação Boa Vista) e vulcâ-
nicas mesozoicas (Formação Apoteri). No rio Tacutu, 
fronteira com a Guiana, é verificada uma área com 
baixos teores sobre gnaisses do Grupo Cauarane. Já 
no baixo rio Amajari, sedimentos oriundos do Grupo 
Cauarane apresentam altos teores de Rb, os quais se 
estendem sobre vulcânicas ácidas do Grupo Surumu 
e granitoides associados (Suítes Intrusivas Saracura 
e Pedra Pintada) até a fronteira com a Venezuela e a 
região de Uiramutã.

SOLOS: Os baixos teores (< 2,7 ppm) são poucos e 
ocorrem em áreas de sedimentos cenozoicos incon-
solidados (Formação Içá) nas bacias dos rios Jufari 
e Jauaperi, onde também aparecem sobre a Suíte 
Metamórfica Jauaperi. Esses teores mais baixos 
também são observados a leste e nordeste de Boa 
Vista sobre os sedimentos cenozoicos da Formação 
Boa Vista, migmatitos da Suíte Metamórfica Rio Urubu 
e básicas da Formação Apoteri. Os teores mais altos 
(19,9 - 77,5 ppm) ocorrem sobre rochas vulcânicas e 
granitoides no norte do estado (Grupo Surumu e Suíte 
Intrusiva Saracura), sobre migmatitos e granitoides 
na margem direita do rio Apiaú (Suíte Metamórfica 
Rio Urubu e Suíte Intrusiva Mucajaí) e sobre meta-
mórficas no alto rio Anauá e alto rio Urubu (respec-
tivamente Suíte Martins Pereira e Suíte Metamórfica 
Rio Urubu). Fora deste contexto, os teores mais altos 
também aparecem na bacia do rio Catrimâni sobre 
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solos derivados dos sedimentos cenozoicos inconso-
lidados da Formação Içá.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: A distribuição espacial 
dos teores de Rb em solos e sedimentos de corrente 
mostra boa similaridade. Na região norte do estado, 
área de ocorrência de vulcânicas ácidas (Grupo 
Surumu) e granitoides (Suítes Intrusivas Saracura e 
Pedra Pintada), ocorrem muitos pontos com valores 
das classes superiores. Também na região do rio 

Apiaú, onde afloram rochas granulitícas e gnáissicas 
(Suíte Metamórfica Rio Urubu), batólito granítico 
(Suíte Intrusiva Mucajaí) e intrusões alcalinas (Suíte 
Intrusiva Apiaú), são frequentes valores da classe 
superior. Na região de Rorainópolis, os altos teores 
em sedimentos de corrente e solos parecem ter 
relação com as frações graníticas da Suíte Martins 
Pereira. Mesmo os valores mais altos, em solos  
e sedimentos, situam-se abaixo da média crustal  
(90 ppm).
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O ENXOFRE (do latim – sulphur) é um não-metal, 
de coloração amarela, sólido a temperatura de 20°C, 
mal condutor de calor e eletricidade, inodoro e inso-
lúvel em água. Elemento bastante comum nas porções 
superiores da litosfera é um dos mais importantes do 
ponto de vista geoquímico, por ser mais abundante do 
que Ni, Ca e todos os metais alcalinos (Mineropar, 2005). 
Nos primeiros estágios de cristalização das rochas a 
quantidade de enxofre é muito pequena e nos está-
gios finais da cristalização magmática separa-se mais 
enxofre, mas ainda em pequena quantidade, porém 
nos estágios hidrotermais e pneumatolíticos a concen-
tração de enxofre aumenta em grande escala. Assim, 
o enxofre é usualmente encontrado em ambientes 
vulcânicos (Mineropar, 2005; Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: ocorre principalmente em 
forma de sulfetos tais como pirita (FeS2), calcopirita 
(CuFeS2), galena (PbS), esfalerita (ZnS), cinábrio (HgS), 
sulfatos (gipsita – Ca(SO4).2H2O) e como enxofre 
nativo, de característica cor amarela, também encon-
trado no petróleo, gás natural e carvão. 
Principais utilidades: usado como fertilizante, ácido 
sulfúrico, fabricação de pólvora, nas indústrias farma-
cêuticas e do papel. 
Impactos biológicos: é um nutriente essencial 
para as plantas e animais; tem papel fundamental 
na síntese de proteínas e é constituinte de algumas 
enzimas e vitaminas (Mineropar, 2005). O enxofre 
elementar é inofensivo, mas é tóxico para algumas 
bactérias e fungos (Mineropar, 2005). Como gás 
sulfídrico (H2S) é corrosivo e tóxico, tendo odor de 
ovos podres em baixa concentração, mas em alta 
concentração é inodoro, todavia letal. A atividade 
de exalação vulcânica, alguns tipos de atividade 
metalúrgica, queima de combustível fóssil e a ação 
das bactérias sobre a matéria orgânica podem 
produzir H2S e SO2 e estes gases na atmosfera se 
combinam com a água, formando ácido sulfúrico 
(H2SO4) que se precipita sob a forma de chuva ácida 
(Lopes Jr., 2007). 
Mobilidade ambiental: possui mobilidade muito alta 
em condições oxidantes com pH<4 e pH 5-8 (Licht et 
al., 2007). 
Tipos de depósitos: O enxofre é obtido a partir das 
fundições de cobre, sendo retirado de pirita e calco-
pirita; relacionados a depósito hidrotermal vulcânico 

(subaquático) tipo “Chipre”; e associado a depósitos 
evaporíticos de gipsita. 

Principais jazidas: EUA, China, Canadá, Rússia, 
Alemanha, Japão e Arábia Saudita. No Brasil parte do 
enxofre (35%) é obtida através do refino de petróleo 
e gás natural, sendo o restante proveniente da indus-
trialização do Cu, Zn e Ni (DNPM, 2009), além do 
depósito de enxofre nativo do Castanhal em Sergipe 
(Biondi, 2003).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os valores de S encontrados 
nos sedimentos atuais em Roraima são muito baixos e 
apenas 14 % dos pontos tiveram resultados acima do 
LD. Teores pouco mais expressivos no universo amos-
tral (0,01 – 0,06 %) ocorrem sobre diversos tipos litoló-
gicos, predominando, entretanto, sobre os sedimentos 
cenozoicos inconsolidados da região do “Pantanal 
Setentrional” (Formação Içá e Depósitos arenosos de 
áreas alagadas), bacias dos rios Jufari, baixo Jauaperi, 
Xeriuini e Branco. No médio rio Branco, entre Mucajaí 
e Caracaraí, observam-se dois pontos com valores da 
classe superior (0,04 – 0,06 %) relacionados a gnaisses da 
Suíte Metamórfica Rio Urubu. 

SOLOS: Também em solos os teores de S são muito 
baixos, com apenas 40 % dos resultados acima do 
LD. Valores mais significativos (> 0,03 %) são apenas 
cinco e concentram-se em duas áreas. Uma, pouco 
expressiva, ao sul do rio Apiaú sobre gnaisses da Suíte 
Metamórfica Rio Urubu. E outra, com o teor mais 
alto detectado (0,05 %), sobre gnaisses e migmatitos 
arrasados (Suíte Metamórfica Jauaperi), ao sul do rio 
Jauaperi e próximo à rodovia BR-174.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Pouco mais de 3 % dos 
teores estão acima da média crustal (0,026 %) em 
ambos materiais. Não se observa uma boa correlação 
na distribuição espacial dos valores de S sobre solos 
e sedimentos de corrente. Em sedimentos, são mais 
expressivos os valores na região sul do estado, área 
do “Pantanal Setentrional”, onde são descritos níveis 
de material turfáceo, que podem ser os responsáveis 
pelos maiores teores de S nesse ambiente. Em solos 
sobressai a área ao sul do rio Jauaperi, sobre rochas 
da Suíte Metamórfica Jauaperi. 
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O ANTIMôNIO é um semimetal de coloração 
branco-acinzentada, brilho metálico, mau condutor 
de calor e eletricidade, sendo por vezes encontrado 
livre na natureza. O Sb não forma silicatos, possui forte 
tendência de se combinar com enxofre e substitui o Fe 
nas olivinas e ilmenitas. O Sb é incorporado aos sedi-
mentos de drenagem na forma de minerais sulfetados 
detríticos. Durante a diferenciação magmática, ele 
se enriquece nas soluções hidrotermais e se fixa nos 
sulfetos (Kabata-Pendias & Pendias, 1992). 
Minerais de minério: estibinita (Sb2S3), ulmanita, 
kermesita, valentinita, stibiconita, livingstonita, tetra-
edrita, calcostibita e jamesonita. 
Principais utilidades: ligas junto com o Sn e Pb na 
fabricação de placas para baterias e revestimentos de 
cabos; materiais retardadores de chama; semicondu-
tores; indústria da borracha; pigmentos; fabricação de 
vidros; esmaltes; pinturas; cerâmicas e pequena parte 
para elaboração de fármacos. 
Impactos biológicos: o Sb não tem papel biológico 
conhecido e seus compostos são altamente tóxicos. 
Quando em excesso provoca severos danos ao fígado 
(Mineropar, 2005; Koljonen, 1992). 
Mobilidade ambiental: Em ambiente oxidante e 
pH 5-8 a mobilidade é moderadamente alta e em 
ambiente redutor é imóvel (Licht et al., 2007). 
Tipos de depósitos: depósitos de Sb são raros e rela-
cionados a fluidos hidrotermais de baixa temperatura 
associados a Pb, Hg e Ag; depósitos de quartzo e esti-
binita associados a rochas vulcânicas; depósito de Sb 
em sistema metamórfico relacionado a zona de cisa-
lhamento. Associado a formações ferríferas e a mine-
ralizações de Au-As-S e em veios hidrotermais com 
Cu-Pb-Sn-Ag-Au-As-S (Licht et. al., 2007). 
Principais jazidas: China, Rússia, Tajiquistão, Bolívia e 
África do Sul (USGS, 2011).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: As concentrações nas águas 
superficiais apresentam quase 80% dos resul-
tados abaixo do LD. Apenas sete pontos mostram 
concentrações acima de 0,01mg/L, e destes 8% dos 
resultados excedem o VMP para águas classe 1 do 
CONAMA (0,005 mg/L). Os pontos com concentrações 
mais elevadas (0,005-0,055mg/L) localizam-se nas 
proximidades da vila Equador (bacia do rio Jauaperi) e 
a sudeste de Caracaraí (bacia do rio Anauá). Ocorrem 
valores muitos altos nas proximidades da ilha de 
Maracá (rio Urariquera) e na bacia do rio Amajari. E 
ainda na bacia do baixo rio Cauamé, proximidades de 

Boa Vista, em cursos d’água que drenam os basaltos 
da Formação Apoteri. Tendo em vista a toxicidade 
deste elemento, nas áreas onde foram registradas 
concentrações de Sb acima do VMP e que apre-
sentam ocupação antrópica nas proximidades, como 
em Boa Vista e na Vila Equador, deve ser evitado o 
consumo destas águas in natura e realizada uma 
investigação mais detalhada. Fato preocupante é que 
o ponto de captação da estação de tratamento que 
distribui águas tratadas para o abastecimento público 
da cidade de Boa Vista está situado no rio Cauamé a 
jusante de seus afluentes onde foram detectadas as 
concentrações de Sb superior ao VMP.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Teores com 40% dos 
resultados abaixo do LD. Os teores mais baixos 
(<0,11 pm) ocupam a maior parte da área amostrada, 
numa grande faixa NE-SW ao longo de todo o estado. 
Apenas duas áreas mostram teores pouco mais 
elevados (0,26-0,65 ppm). Uma localizada na bacia 
do rio Amajari, proximidades da serra do Tepequém, 
tradicional garimpo de diamante e ouro, onde 
ocorrem, dominantemente, rochas vulcânicas ácidas 
(Grupo Surumu). A segunda na margem esquerda do 
rio Jauaperi, proximidades da rodovia BR-174, rela-
cionada a rochas granitoides metamórficas (Suíte 
Martins Pereira).

SOLOS: Cerca de 53% dos resultados ficaram abaixo 
do LD e, assim, os menores teores de Sb (<0,2 ppm) 
ocupam a maior parte da área amostrada, numa 
extensa faixa NE-SW ao longo de todo o estado. Os 
teores mais elevados (0,39-0,76 ppm) aparecem na 
bacia do rio Amajari, em uma área bastante restrita, 
e nas proximidades da cidade de Pacaraima. Nessas 
três áreas os solos amostrados derivam de terrenos 
vulcânicos ácidos do Grupo Surumu. Mesmo esses 
teores mais elevados são muito inferiores ao VP do 
CONAMA (2 ppm).

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Os materiais analisados 
mostram bastante semelhança na distribuição espa-
cial dos valores de Sb. Isto é especialmente obser-
vado na região da serra do Tepequém (bacia do rio 
Amajari) e no médio curso do rio Jauaperi, proximi-
dades da rodovia BR-174, com os teores mais elevados 
de Sb em solos e sedimentos de corrente. Cerca de 9% 
dos resultados em solos e em sedimentos mostraram 
valores acima da média crustal (0,2ppm). 
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O ESCâNDIO é um elemento de coloração 
prateada, baixa densidade, alto ponto de fusão e sob 
a ação do ar adquire película amarelada a rosada. 
Não é encontrado livre na natureza.  Nos retículos 
cristalinos pode substituir o Mg, Fe, Al, Cr e Ti asso-
ciados aos minerais ferromagnesianos, sendo assim 
enriquecido nas rochas máficas nos estágios iniciais 
de cristalização. Está também presente em carbo-
natitos, pegmatitos e depósitos hidrotermais, junto 
com os ETR, Y, Zr, Ti, Be, W, Nb, Ta e V (Koljonen et 
al., 1992). Mostra preferência pelos íons PO4

-2, SO4
-2, 

CO3
-2 e F- mas com o íon fosfato é mais efetiva a 

ligação, precipitando compostos de Sc. Nos solo, sua 
presença é controlada pelo material fonte, sendo que 
altas quantidades desse elemento são encontradas 
em solos derivados de granitos e vulcânicas (Kabata-
Pendias & Pendias, 1992). O Sc dissolvido pelo intem-
perismo dos minerais máficos é facilmente adsorvido 
por argilas e hidróxidos de Fe e Al em clima quente 
e úmido (bauxita e lateritas) e nos sedimentos de 
corrente é ditado pelo material fonte, sendo adsor-
vido nas argilas. 
Minerais de minério: thortveitita [(Sc,Y)2Si2O7] e 
kolbeckita (ScPO4.2H2O)(Mineropar, 2005). 
Principais utilidades: na indústria metalúrgica for- 
mando ligas leves e de alta resistência com o Al; fontes 
de luz (ScCI3); o composto Sc2O3 é usado em lâmpadas 
de alta intensidade; quando o Sc é irradiado por uma 
fonte de nêutrons, passa a emitir uma radiação, com a 
possibilidade de uso em radioterapia (Peixoto, 2005). 
Impactos biológicos: não tem papel biológico conhe- 
cido, mas seus compostos são considerados tóxicos e 
carcinogênicos, apesar de pouco estudados. 
Mobilidade ambiental: tanto em ambiente oxidante 
quanto em redutor o Sc é imóvel (Licht et al., 2007). 
Tipos de depósitos: é extraído como subproduto, 
associado aos seguintes depósitos: (i) molibdênio 
do tipo Climax, (ii) Ni-Co, (iii) Fe-W-Sn, (iv) apatitas 
e eudialytas na península de Kola, (v) depósitos 
de urânio contendo thortveitita (~34% Sc2O3), (vi) 
pegmatitos ricos em thortveitita e (vii) ocorrência de 
thortveitita reportada a Kobe, Japão (USGS, 2011). 
Principais jazidas: China, Cazaquistão, Rússia, 
Ucrânia, Austrália, Madagascar, Noruega e Ucrânia.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Quatro grandes áreas 
concentram os teores mais baixos de Sc (<1 ppm). 
Uma no médio rio Jauaperi sobre rochas da Suíte 
Metamórfica Jauaperi e da Suíte Martins Pereira. 
Uma no centro-sul do estado, bacias dos rios Água 
Boa do Univini, baixo Anauá e médio rio Branco, 
sobre sedimentos cenozoicos inconsolidados. 
Outra no entorno de Boa Vista, sobre rochas meta-
mórficas do Grupo Cauarane e Suíte Metamórfica 
Rio Urubu, sedimentos cenozoicos e vulcânicas 
básicas mesozoicas. A área mais ampla com teores 
baixos localiza-se no extremo norte do estado, com 
ênfase nas bacias dos rios Surumu e Cotingo, onde 
ocorrem vulcânicas ácidas e granitoides. Os teores 
altos (4,3-15,0 ppm) aparecem esporadicamente 
em áreas isoladas sobre rochas gnáissicas e migma-
títicas nas regiões de Rorainópolis, Caracaraí e rio 
Urariquera. As áreas mais expressivas nessa faixa 
de valores, entretanto, ocorrem sobre sedimentos 
cenozoicos inconsolidados da região sul do estado 
(Formação Içá e Depósitos arenosos de áreas 
alagadas), bacias dos rios Jufari, Catrimâni, Xeriuini 
e baixo rio Branco.

SOLOS: Os altos teores de Sc em solos (18-48 ppm) 
parecem ter relação com as porções máficas de alguns 
complexos metamórficos das regiões de Rorainópolis 
e do rio Apiaú (Suíte Martins Pereira e Suíte 
Metamórfica Rio Urubu, respectivamente) e intrusões 
básicas da região de Uiramutã (Diabásio Avanavero). 
Já os valores mais baixos (<4,5 ppm) ocorrem sobre 
sedimentos cenozoicos inconsolidados nos rios 
Jauaperi e baixo Anauá. São mais frequentes, porém, 
na região norte do estado, onde predominam vulcâ-
nicas ácidas (Grupo Surumu) e granitoides (suítes 
intrusivas Pedra Pintada e Saracura).

APRECIAÇÃO CONJUNTA: O predomínio dos teores 
mais altos em sedimentos de corrente nos baixos rios 
Branco e Jufari deve estar relacionado a horizontes 
turfáceos que ocorrem nesta ampla cobertura sedi-
mentar cenozoica do “Pantanal Setentrional”. Apenas 
seis resultados, em amostras de solo, superam a 
média crustal (22 ppm).
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O SELÊNIO é um elemento raro na natureza, exis-
tindo naturalmente em rochas, sedimentos e solos. 
Ocorre associado aos minérios do grupo dos sulfetos e 
a outros elementos como  Pb, Hg, Cu, Ag e Th, e forma 
minerais raros como claustalita, tiemanita, naumanita, 
klockmanita, berzelianita, umangita, eucairita e crook-
sita. Segundo Levinson (1974), a média crustal é 0,05 
ppm, em solos é 0,2 ppm e em águas fluviais é 0,2 mg/L. 
Minerais de minério:  ocorre em seu estado nativo 
juntamente com o enxofre ou, ainda, sob a forma de 
selenetos em alguns minerais complexos, tais como: 
seleneto de cobre e prata; seleneto de chumbo; sele-
neto de prata; seleneto de cobre, titânio e prata; e 
seleneto de cobre e chumbo. 
Principais utilidades:  tem várias aplicações na área 
da eletrônica e elétrica; em fotografias é utilizado 
como catalisador na oxidação, hidrogenação e desi-
drogenação de compostos orgânicos, sendo também 
adicionado aos aços inoxidáveis. Melhora a resistência 
ao desgaste da borracha vulcanizada. 
Impactos biológicos: é um  micronutriente  para 
todas as formas de vida. Embora o selênio seja um 
elemento químico relativamente escasso na natureza, 
ele está rotineiramente presente no solo (na crosta 
terrestre, participa com 800 ppb em peso), sendo 
essencial ao organismo humano. No entanto, torna- 
se tóxico e cancerígeno quando associado a algumas 
de suas formas orgânicas e se consumido em quan-
tidades elevadas. As formas de exposição de seres 
humanos ao selênio ocorrem por meio da ingestão 
de alimentos ou água, bem como pelo contato com 
solos, resíduos ou ambientes contendo altas concen-
trações desse elemento na forma de vapor/gás. Sua 
carência nos humanos pode causar: esterilidade femi-
nina, infecções, problemas de crescimento e insufici-
ência pancreática. Seu excesso (em nível de nutriente) 
nos humanos pode causar: artrite, cansaço, halitose, 
irritabilidade, disfunção renal, desconforto muscular, 
pele amarelada e cardiopatite. 
Mobilidade ambiental: é altamente móvel em condi-
ções ambientais de oxidação e altamente imóvel em 
ambientes redutores. Tipos de depósitos: as prin-
cipais fontes são os minérios de cobre, dos quais o 

selênio é recuperado como subproduto a partir dos 
processos de flash smelting e/ou refinação eletrolítica. 
Principais jazidas: dentre os maiores produtores 
mundiais de selênio figuram  EUA,  Canadá,  Suécia,  
Bélgica,  Japão e  Peru.

SEDIMENTO DE CORRENTE: Apenas 13% das amostras 
tiveram valores acima do LD, de tal forma que todos 
os teores da classe mais inferior no mapa são iguais 
ou estão abaixo do LD. Valores das classes superiores 
(1-11 ppm) concentram-se em apenas duas regiões 
específicas: as cabeceiras dos rios Jauaperi e Anauá e 
o baixo curso do rio Jufari. Na primeira ocorrem rochas 
granitoides (Suíte Intrusiva Água Branca) e metamór-
ficas (Suíte Martins Pereira). Na segunda, onde foram 
registrados os maiores teores (4-11 ppm), apenas os 
sedimentos cenozoicos inconsolidados da Formação 
Içá e dos depósitos arenosos de áreas alagadas.

SOLOS: Neste material somente 16% das amostras 
tiveram resultados acima do LD. Valores entre 1,5 e 
3,0 ppm são mais expressivos ao longo do rio Jufari, 
sobre solos derivados de sedimentos cenozoicos, e na 
região das cabeceiras do rio Jauaperi, onde afloram 
granitoides (Suíte Intrusiva Água Branca e Suíte Igarapé 
Azul). Foi detectado apenas um resultado consideravel-
mente elevado, de 10 ppm, na margem do rio Jufari, o 
qual supera o Valor de Prevenção (5 ppm) do CONAMA.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Chama atenção que, tanto 
em solos como em sedimentos, os maiores teores 
de Se concentraram-se na bacia do rio Jufari e no 
alto curso do rio Jauaperi. Desconsiderando a hipó-
tese de uma contaminação analítica ou durante 
a amostragem, a justificativa para valores expres-
sivos na bacia do rio Jufari pode estar relacionada à 
marcante presença de castanhais nessa região, pois, 
como é sabido, a castanha do Brasil é rica em Se que  
poderia ter ficado adsorvido nos sedimentos argilosos 
ricos em matéria orgânica do “Pantanal Setentrional”. A 
comparação com a média crustal (0,05 ppm) fica preju-
dicada pois esse valor é vinte vezes menor do que o 
LD utilizado nas análises do Se em solos e sedimentos.
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O SILÍCIO é o segundo elemento mais abundante 
da crosta terrestre, ficando apenas atrás apenas 
do  oxigênio, que compõe quase a metade de toda 
a crosta. Na água do mar, a sua concentração é rela-
tivamente baixa, com média de apenas 3 mg/L. É 
encontrado em praticamente todas as rochas e solos. 
Combinado com o oxigênio forma a sílica (SiO2); com 
oxigênio e outros elementos (alumínio, magnésio, 
cálcio, sódio, potássio ou ferro) forma silicatos, sendo 
os principais: feldspatos e micas. 
Minerais de minério:  é um componente essencial 
da grande maioria das rochas que formam a crosta 
terrestre.  Arenitos,  argilitos  e  granitos  são exem-
plos de rochas que contêm compostos de silício. 
O quartzo (SiO2) pode apresentar diferentes cores 
de acordo com a presença de pequenas quanti-
dades de elementos associados. A sílica quase pura 
é conhecida como cristal de rocha. A opala, calce-
dônia, e a sílica amorfa hidratada, são encontradas 
em várias cores. 
Principais utilidades: ligas metálicas, na preparação 
de silicones, na indústria cerâmica e, por ser um mate-
rial semicondutor muito abundante, tem um interesse 
muito especial na indústria eletrônica e microeletrô-
nica, como material básico para a produção de transis-
tores, chips, células solares e em diversas variedades 
de circuitos eletrônicos. Por esta razão é conhecida 
como  Vale do Silício  a região da Califórnia  (Estados 
Unidos) onde estão concentradas numerosas 
empresas do setor de eletrônica e informática. O 
silício é bastante usado na indústria metalúrgica como 
agente redutor e na produção de ligas de aços, latões 
e bronzes. Na forma de sílica (areia) é usado na fabri-
cação de materiais refratários. Misturado ao cimento, 
é usado na fabricação de tijolos e de diferentes 
concretos. Na forma de quartzo, o óxido de silício é 
empregado na fabricação de vidros especiais - como 
os boro-silicatos (tipo Pyrex®), esmaltes, vernizes espe-
ciais e cerâmicas variadas. O silício forma uma impor-
tante classe de compostos conhecidos como silicones, 
que podem ser encontrados como óleos, graxas e 
borrachas. Algumas delas têm importantes usos em 
cirurgias plásticas, como, por exemplo, nos implantes 
de seios e em outras próteses. 
Impactos biológicos: o silício, em função de sua 
abundância na Terra, é amplamente utilizado como 
matéria-prima como produto final e subproduto em 

vários processos industriais. No Brasil, as atividades 
que apresentam o maior risco de exposição à sílica 
são: mineração, construção civil (construção de túneis, 
barragem e estradas), indústria naval (jateamento de 
areia na opacificação de vidros), na fundição e no 
polimento de peças na indústria metalúrgica, indús-
tria de cerâmicas, fabricação de vidros, atividades de 
moagem de quartzo e pedras, artesanatos e acaba-
mentos em mármore, granito, ardósia e outras rochas. 
Na situação de exposição ocupacional, a inalação 
de poeira é intensa e duradoura, podendo causar 
silicose, câncer de pulmão, tuberculose e diversas 
doenças autoimunes. Desta forma, configura-se num 
problema de saúde pública, em especial no campo da 
saúde do trabalhador e do meio ambiente. 
Mobilidade ambiental: a mobilidade do silício é 
baixa sob condições de oxidação e redução, em meio 
ácido e neutro a alcalino. 
Tipos de depósitos: o quartzo hialino com diversas 
colorações, principalmente ametista (violeta), e 
translúcido, ocorrendo em pegmatitos e filões 
hidrotermais. 
Principais jazidas: as maiores jazidas de opala se 
encontram nas minas da Austrália e América Central, 
incluindo o México. Na Eslováquia, encontra-se opala 
nas minas próximas a  Prešov  (Dubník). O silício é 
particularmente importante como o bloco de cons-
trução de algas unicelulares (diatomáceas). O Brasil 
possui grandes reservas de quartzo hialino, especial-
mente nos estados de Goiás, Minas Gerais e Bahia. A 
única ocorrência de opala, encontra-se em Pedro II, 
no Piauí. 

ÁGUAS SUPERFICIAIS: As concentrações de Si nas águas 
de drenagem estão mais bem representadas nas duas 
classes inferiores (<4,5 mg/L), que ocorrem preferen-
cialmente na região do Pantanal Setentrional (bacias 
dos rios Jufari, Água Boa do Univini, Jauaperi, Branco 
e baixo Anauá) sobre sedimentos cenozoicos inconso-
lidados da Formação Içá e dos depósitos arenosos de 
áreas alagadas, e nas calhas dos rios Tacutu e Surumu 
sobre os sedimentos cenozoicos da Formação Boa 
Vista. As concentrações mais enriquecidas (15,5-20,5 
mg/L) representam poucos pontos, que estão prin-
cipalmente na região norte sobre rochas granitoides 
(Suíte Intrusiva Saracura) e vulcânicas ácidas (Grupo 
Surumu) nas bacias dos rios Cotingo e Maú.
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O ESTANHO é um metal siderófilo, de coloração 
branco-metálica brilhante, maleável, bom condutor 
de eletricidade e de calor, resistente à corrosão, inerte 
ao oxigênio em condições ambiente, e que apresenta 
baixa temperatura de fusão em relação aos outros 
metais. A sua mobilidade durante o intemperismo é 
reduzida e altamente dependente do pH. O íon Sn+2 é 
um forte agente redutor, podendo estar presente em 
ambientes ácidos e redutores. Durante os processos 
magmáticos, o Sn+4 pode substituir Ti+4 e Fe+3 em 
minerais acessórios, sendo que este íon é fortemente 
concentrado em complexos do tipo (SnO4)

-4 em 
magmas residuais, tornando-se mais enriquecido em 
rochas ácidas do que em básicas (Mineropar, 2005). 
Minerais de minério: cassiterita (SnO2) é a principal 
fonte, embora pequenas quantidades de estanho 
sejam recuperadas de sulfetos complexos tais como 
a estanita, cilindrita, franckeita, canfieldita e teallita. 
Principais utilidades: em ligas metálicas (devido a 
sua fusibilidade) com o Fe, Cu, Pb e Zn. Sua utilização 
é conhecida desde a antiguidade pela sua liga com 
o cobre (Idade do Bronze – 3.300 a.C.). Em galvano-
plastia (revestimento de utensílios de cozinha, peças 
mecânicas, chapas de automóveis), solda (Pb-Sn), 
componentes eletrônicos, objetos decorativos, na 
fabricação de molas e espelhos, remédios e fungicidas. 
Por ser muito maleável, é usado como lâminas reco-
brindo papéis (cigarros, chocolates, etc.). O composto 
nióbio-estanho (Nb3Sn) é comercialmente usado para 
produzir fios de eletroímãs e supercondutores. 
Impactos biológicos: seus compostos orgânicos são 
considerados extremamente tóxicos, e em níveis 
elevados podem ser carcinogênicos e teratogênicos 
(Lopes Jr., 2007 ; Mineropar, 2005).  
Mobilidade ambiental: é imóvel em condições 
oxidantes e redutoras (Licht et. al., 2007). Tipos de 
depósitos: associados a rochas félsicas intrusivas 
em skarnitos e sulfetos tipo stratabound; veios de 
Sn em greisens; relacionados a intrusões porfiríticas 
(Sn-pórfiros e veios com Sn e polimetálicos); relacio-
nados com vulcânicas félsicas (Sn em riolitos); depó-
sitos superficiais do tipo placers de cassiterita (Licht 
et. al., 2007). 
Principais jazidas: Peru, Brasil, Bolívia, Indonésia, 
China e Congo (USGS, 2011). No Brasil, têm-se a Mina 
do Pitinga (AM) e a Província Estanífera de Rondônia 
(DNPM, 2009).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os menores valores de 
Sn (<0,9 ppm) ocorrem nas bacias do rio Jauaperi, 
Água Boa do Univini, Catrimâni e baixo Anauá. As 
maiores concentrações de baixos teores situam-
-se nas bacias dos rios Parimé, Cauamé e baixo 
Surumu. Os teores mais elevados (2–15 ppm) são 
observados ao sul do rio Jauaperi, proximidades da 
rodovia BR-174, e no rio Anauá. Na região central 
do estado também ocorrem altos valores isolados 
em áreas pouco expressivas. Embora sem uma 
clara correlação geológica, também ocorrem altos 
valores na calha do rio Maú e no sul do estado, na 
região do Pantanal Setentrional (bacias dos rios 
Branco e Jufari).

SOLOS: Os menores valores (<1,4 ppm) ocorrem na 
bacia do médio rio Jauaperi, no médio rio Branco e 
baixo Anauá. Porém, a maior concentração de baixos 
valores situa-se no norte do estado, principalmente 
nas bacias dos rios Parimé, Amajari, Surumu Tacutu 
e Cotingo. Os teores mais elevados (3,7–10,8 ppm) 
são encontrados no alto Jauaperi, proximidades da 
rodovia BR-174, no alto rio Anauá e na região centro-
-leste. Também na região central do estado ocorrem 
alguns valores expressivos, na bacia do rio Mucajaí. 
No sul, alguns pontos com esses teores mais elevados 
aparecem sobre sedimentos cenozoicos inconsoli-
dados nas bacias dos rios Jufari e Água Boa do Univini. 
Entretanto, mesmo os teores mais altos ficam bem 
abaixo do VR para solos (19 ppm) preconizado pela 
NOAA (2008) e adotado neste estudo.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Embora com vários valores 
acima da média crustal (2 ppm), tanto em solos (25% 
das amostras) como em sedimentos de corrente 
(6,5%), os teores encontrados não apresentam inte-
resse prospectivo. À exceção dos valores mais altos 
observados, em solos e sedimentos, na região do 
batólito granítico próximo à cidade de Mucajaí, os 
demais são, no mínimo, inusitados, pois foram regis-
trados sobre sedimentos inconsolidados recentes na 
calha do rio Jufari. Há uma parcial correspondência 
entre a distribuição espacial dos teores de Sn nos 
mapas de solos e de sedimentos: valores mais baixos 
na região a norte/noroeste de Boa Vista, no baixo rio 
Anauá e no médio Jauaperi; valores mais elevados 
nas regiões dos rios Apiaú e Jufari. 
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O Íon SULFATO é largamente distribuído na natu-
reza. É a forma estável, oxidada, do enxofre, e é pron-
tamente solúvel em água, exceção aos sulfatos de 
chumbo, bário e estrôncio. O íon sulfato pode estar 
presente em águas naturais e em minerais, tais como, 
mirabilita, tenardita, barita entre outros. Em águas 
naturais, a fonte de sulfato é a dissolução de minerais 
das rochas e dos solos e pela oxidação de sulfetos. 
Minerais de Minério: o sulfato no meio ambiente 
origina-se da deposição atmosférica, dos aerossóis do 
oceano e da lixiviação de compostos de enxofre, de 
sulfetos ou de sulfatos minerais de rochas sedimentares. 
Os sulfatos anidros mais importantes e mais comuns 
são os do grupo da barita (alunita, anglesita, barita, 
brochantita, caledonita, celestita, glauberita, jarosita, 
linarita e thenardita). Entre os sulfatos hidratados, o 
gipso (gipsita) é o mais importante e abundante. 
Principais Utilidades: entre os principais sais de 
sulfatos pode-se citar: o sulfato de alumínio, usado 
para o tratamento de água, tratamento de efluentes, 
limpeza de piscina, manufatura de papel, decantação 
de partículas mais densas do que a água por ação da 
gravidade e ajuste do pH da água; o sulfato de cobre, 
muito utilizado nas indústrias química e farmacêutica 
e na agricultura; sulfato ferroso, usado na medicina 
para tratamento de anemia; sulfato de magnésio, utili-
zado na agricultura para corrigir deficiência de Mg 
nos solos; e o sulfato de cálcio (gesso), muito usado na 
agricultura para calagem dos solos. 
Impactos Biológicos: nas emissões aéreas de usinas 
termoelétricas os sulfatos são originados do dióxido 
de enxofre exalados pelas chaminés. Experimentos 
com animais têm mostrado que os sulfatos são extre-
mamente irritantes ao trato respiratório. O sulfato 
de cobre é um dos compostos mais utilizados como 
algicida e herbicida aplicados em reservatórios, lagos 
e em viveiros de peixes para controlar a floração de 
algas e o crescimento de organismos aquáticos inde-
sejados. Os sulfatos são comuns nas descargas de 
esgotos domésticos e industriais. Nas águas tratadas 
para uso humano, o sulfato de alumínio é utilizado 
como coagulante.  A presença de alto teor de sulfatos 
na água pode causar gosto amargo e provocar diarreia 
e desidratação tanto no homem quanto nos animais. 
Frequentemente, sulfatos causam problemas de 
corrosão em encanamentos na rede coletora. 

Mobilidade Ambiental: é imóvel em condições 
ambientais redutoras (Levinson, 1979). 
Tipos de Depósitos: a gipsita é um mineral abundante 
em diversos países. O Brasil dispõe de importantes 
reservas nas bacias sedimentares do Amazonas, do 
Tocantins, do Parnaíba, Potiguar, do Araripe e do 
Recôncavo, destacando-se os depóstidos dos estados 
do Pará, Bahia e Pernambuco. Mesmo existindo jazidas 
de gipsita em nove estados do Brasil, as que apre-
sentam as melhores condições de aproveitamento 
econômico (relação estéril/minério e infraestrutura) 
estão contidas na bacia sedimentar do Araripe, na 
divisa dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. 
Principais jazidas: as maiores reservas de gipsita estão 
nos Estados Unidos da América, Canadá, Brasil e Índia. 
Porém a China é o maior produtor mundial e o Brasil, 
da América do Sul.

ÁGUAS SUPERFICIAIS: O sulfato dissolvido nas 
águas de drenagem está bem distribuído em 
todas as cinco classes de valores e de forma muito 
dispersa, porém sempre em concentrações muito 
baixas. Destaca-se apenas uma área contínua de 
valores mínimos (<0,09 mg/L) nas bacias dos rios 
Urariquera e Amajari, estendendo-se no interflúvio 
com o rio Mucajaí, área com predomínio de rochas 
metamórficas do Grupo Cauarane. As concentra-
ções mais elevadas (>0,4 mg/L) ocorrem esporadi-
camente sobre complexos gnáissico-migmatíticos 
da Suíte Metamórfica Rio Urubu e sobre vulcânicas 
básicas a intermediárias do Grupo Iricoumé, no sul 
do estado. Ao norte, ocorrem alguns desses valores 
mais elevados sobre sedimentos cenozoicos da 
Formação Boa Vista e sobre granitoides da Suíte 
Intrusiva Saracura. A concentração máxima encon-
trada (6,4 mg/L) é muito destacada das demais e 
ocorre nas proximidades da capital Boa Vista, em 
curso d’água que drena a estação de tratamento 
de esgotos da capital. Neste mesmo local também 
foram registrados as maiores concentrações de 
cloreto e de sódio entre todas as amostras, além 
da maior condutividade elétrica. Fica evidente que 
tais parâmetros são ótimos indicativos de contami-
nação por dejetos orgânicos. Mesmo essa concen-
tração máxima de sulfato fica muito abaixo do VMP 
para águas classe 1 do CONAMA (250 mg/L).
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O ESTRôNCIO é um metal alcalino-terroso, branco-
-prateado, maleável, dúctil, bom condutor de eletrici-
dade e que se oxida rapidamente quando exposto ao 
ar. Pode substituir Ca, K e Ba nos retículos cristalinos. É 
enriquecido nas rochas alcalinas e carbonatitos. Durante 
o intemperismo é facilmente mobilizado, principal-
mente em ambientes oxidantes ácidos. O conteúdo de 
Sr nos solos é fortemente controlado pela rocha-fonte e 
pelo clima; com isto suas razões variam nos horizontes 
superficiais, sendo fortemente lixiviado em solos ácidos 
(Kabata-Pendias & Pendias, 1992; Koljonen, 1992).  
Minerais de Minério: celestita (SrSO4) e estroncianita 
(SrCO3). 
Principais Utilidades: refino de açúcar, na síntese da 
gema fabulita (titanato de estrôncio), fogos de arti-
fício (nitratos), composição de pigmentos (cromatos), 
fabricação de cerâmicas, medicina, odontologia, 
vidros para tubos de imagem de TV, ímãs de ferrita 
e cremes dentais. O isótopo 90Sr é usado em radio-
terapia e em geradores para converter diretamente 
radiação em energia elétrica. O 87Sr radiogênico é 
produzido pela desintegração do 87Rb radioativo 
(método Rb-Sr utilizado para datação de rochas). É 
utilizado em prospecção geoquímica de sedimentos 
de corrente na procura de carbonatitos e depósitos 
tipo cobre pórfiro. 
Impactos Biológicos: não é tóxico, exceto a forma 
radioativa (90Sr artificial, remanescente de explosões 
nucleares). Por se assemelhar ao Ca, o Sr é absorvido 
pelo corpo e armazenado nos ossos em substituição 
ao primeiro. O isótopo 90Sr se ingerido, é perigoso, 
pois pode ocupar o lugar do Ca na estrutura óssea 
e, com a radiação, é capaz de afetar a medula e as 
células do sangue em formação, contribuindo para o 
aparecimento de câncer (Lopes Jr., 2007). 
Mobilidade Ambiental: tanto em ambiente oxidante 
(pH<4 e pH 5-8), quanto em ambiente redutor, a sua 
mobilidade é moderadamente alta (Licht et al., 2007). 
Tipos de Depósitos: hidrotermal plutônico associado 
a veios de pegmatitos; endógeno plutônico associado 
a carbonatitos (Biondi, 2003). Em rochas sedimentares  
precipita como carbonato e sulfato e está presente 
em depósitos de evaporitos (Koljonen, 1992). 
Principais Jazidas: China, Espanha, México, 
Argentina, Marrocos, Irã e Paquistão (USGS, 2011). No 
Brasil há apenas um pequeno depósito não comercial 
de celestita em rochas sedimentares (bacia do Apodi), 
em Gov. Dix-Sept Rosado-RN, e uma ocorrência de 
celestita na bacia do Araripe, em Santana do Cariri-CE 
(Lima et al., 2004).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: As concentrações de Sr nas 
águas de drenagem da área estudada são muito 
baixas, a grande maioria inferior a 0,017 mg/L, 
sendo quase 35% dos resultados abaixo do LD. 
Esses valores mínimos estão concentrados em toda 
a calha do rio Branco. As concentrações mais altas 
(0,06-0,08 mg/L) constituem apenas oito resul-
tados e ocorrem em cursos d’água que drenam 
granitoides da região de Rorainópolis e da região 
de Amajari.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os valores menores 
(<1,9 ppm) concentram-se no sul do estado, bacias 
dos rios Água Boa do Univini, médio Branco, baixo 
Anauá, Jufari, Xeriuini e baixo e médio Jauaperi. 
Ocorre também próximo a Boa Vista, bacias dos 
rios Cauamé, Cachorro e Quitauaú. Os teores mais 
altos (10-36 ppm) constituem pequenas áreas 
concentradas no norte do estado, nas bacias dos 
rios Mucajaí, Urariquera e Amajari. Também concen-
tram-se na região de Rorainópolis. O teor máximo 
(36,1 ppm) ocorre próximo à cachoeira do Paredão, 
no rio Mucajaí.

SOLOS: Os teores mais baixos (<1,5 ppm) situam-
-se em pequenas áreas isoladas. Algumas no sul 
do estado, sobre sedimentos cenozoicos inconsoli-
dados; outras a sudeste de Boa Vista; e também mais 
a norte, na calha do rio Tacutu. Os maiores teores 
(3-30 ppm) formam três áreas bem definidas: uma na 
região de Rorainópolis, com valores relacionados a 
rochas granitoides, metamórficas e vulcânicas; outra 
no centro do estado, desde o baixo rio Mucajaí até 
Caracaraí, onde estão relacionados a granitoides e 
gnaisses; a terceira área, situada no extremo norte 
do estado, é constituida por rochas vulcânicas, 
granitoides e sedimentos mesozoicos e cenozoicos.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Nos dois materiais amos-
trados o Sr apresenta sempre valores muito abaixo 
da média crustal (375 ppm) e o teor máximo atingido, 
em solos e sedimentos, não chega a 10% dessa média. 
De um modo geral, os menores teores situam-se em 
regiões de coberturas sedimentares cenozoicas. Os 
maiores distribuem-se por diversas unidades geoló-
gicas com domínio de tipos granitoides. Em ambos 
os materiais ocorrem picos no domínio de vulcânicas 
ácidas e granitos, no norte do estado, e também na 
região de Rorainópolis. 

182



Sedimentos
TÂNTALO Ta

183



Solos
TÂNTALO Ta

184



O TâNTALO é um metal extremamente dúctil e 
maleável, inclusive em baixas temperaturas, sendo 
considerado um elemento de abundância razoavel-
mente baixa na crosta terrestre, com poucos depó-
sitos conhecidos. É encontrado frequentemente com 
nióbio e tório e elementos radioativos, como o urânio, 
em granitos, carbonatitos e pegmatitos. 
Minerais de Minério: a tantalita [(Ta, Nb)2O6] é o 
principal mineral-minério de tântalo. Mas, em quan-
tidades bem menores, o tântalo pode entrar na 
composição da columbita, euxenita e outros minerais 
como a samarskita e a fergusonita. 
Principais Utilidades: na fabricação de capacitores 
na indústria eletrônica, em superligas para produzir 
peças de motores a jato, mísseis e reatores nucle-
ares. Como não é rejeitado pelo organismo humano, 
o Ta é usado na manufatura de próteses para o trata-
mento de fraturas, tais como chapas, pinos, parafusos 
e marca-passos cardíacos. Sua utilização cresceu 
principalmente a partir dos anos de 1980, impul-
sionada pela crescente demanda da indústria de 
componentes eletrônicos. Atualmente, sua principal 
aplicação é na produção de capacitores, largamente 
utilizados em computadores, câmeras digitais, celu-
lares etc. Na indústria automotiva tem aplicação em 
airbags, controles de ignição e freios ABS. Impactos 
Biológicos:   normalmente não causa problemas 
quando manuseado em laboratório; entretanto, deve 
ser considerado como altamente  tóxico, porque  há 
evidência de que os compostos de tântalo podem 
causar tumores e a poeira do metal é explosiva. 
Mobilidade Ambiental: tanto em ambiente oxidante 
(pH<4 e pH 5-8) quanto em ambiente redutor, a sua 
mobilidade é moderadamente baixa a nula (Andrews-
Jones, 1968 e Rose et al., 1979, apud Licht et al., 2007). 
Tipos de Depósitos: associada a três tipos clássicos de 
depósitos geológicos: carbonatíticos, pegmatíticos e 
metassomáticos de contato. Há uma prevalência nos 
pegmatitos complexos, zonados, irregulares. A para-
gênese mineral do tântalo, na forma de columbita-
-tantalita, favorece sua explotação consorciada com 
cassiterita, berilo, cristais de rocha (quartzo) etc., na 
condição de produto principal, coproduto ou subpro-
duto. Os minerais satélites, indicadores de maiores 
teores de tântalo em pegmatitos, são: albita, lítio e 
minerais de berilo (DNPM, 2015). 

Principais Jazidas: o maior produtor mundial é 
a  Austrália. Outros grandes produtores são: Brasil 
e Canadá (como subproduto da mineração de nióbio)
; Tailândia e Malásia (como subproduto da mineração 
de cassiterita) e China, Etiópia e Moçambique. O Brasil 
possui as maiores reservas de tantalita, que equi-
valem a 45% de todo o tântalo existente no mundo, 
mas poucas empresas brasileiras exploram o metal. 
As maiores lavras ocorrem no Rio Grande do Norte 
(Borborema), no Amazonas e no interior do Amapá 
(DNPM, 2015).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Apenas 6% dos resul-
tados (27 amostras) mostraram teores de Ta acima 
do LD. Desse modo, os resultados foram agrupados 
em apenas duas classes de valores, sendo que 
somente sete amostras representam os teores da 
classe superior (0,08-0,17 ppm). Estes ocorrem sobre 
vulcânicas do Grupo Surumu, no norte do estado; 
sobre rochas da Suíte Metamórfica Rio Urubu, na 
bacia do rio Mucajaí; sobre sedimentos cenozoicos 
da Formação Boa Vista no alto rio Cauamé; sobre 
metamórficas da Suíte Martins Pereira, na bacia do 
médio rio Jauaperi e, principalmente, sobre sedi-
mentos cenozoicos inconsolidados (Formação Içá e 
Depósitos arenosos de áreas alagadas) da bacia do 
rio Jufari.

SOLOS: Apenas 4% dos resultados (sete amostras) 
ficaram acima do LD. E somente três amostras cons-
tituem os valores da classe superior (0,11-0,34 ppm). 
Duas ocorrem na bacia do rio Jufari, sobre solos deri-
vados de sedimentos cenozoicos inconsolidados e 
uma na bacia do rio Jatapu, sobre solos derivados de 
granitoides da Suíte Intrusiva Água Branca. 

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Embora com poucos valores 
significativos e muito abaixo da média crustal (2 ppm), 
o Ta parece ter preferência pelos sedimentos argilosos 
e ricos em matéria orgânica que ocorrem na calha do 
rio Jufari. Em sedimentos de corrente, os teores maiores 
também foram detectados em áreas com rochas meta-
mórficas no médio rio Jauaperi (Suíte Martins Pereira), 
no rio Apiaú (Suíte Metamórfica Rio Urubu) e em vulcâ-
nicas ácidas do Grupo Surumu.
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O TELúRIO é um  semimetal  (metaloide), frágil e 
facilmente pulverizável. É um elemento raro, às vezes 
encontrado na forma nativa, porém mais frequente-
mente na forma de telureto de ouro ou, em pequena 
quantidade, combinado com outros metais consti-
tuindo diversos minerais. Para o meio ambiente é 
liberado principalmente nas emissões industriais e na 
combustão do carvão. 
Minerais de Minério: o elemento ocorre em pequenas 
quantidades em minerais como altaíta,  calaverita,  
coloradoíta, rickardita, petzita, silvanita e tetradimita. 
Também se encontra no estado nativo e na forma de 
dióxido (TeO2). 
Principais Utilidades: a maior aplicação do telúrio é em 
ligas com outros metais. É adicionado ao chumbo para 
aumentar a sua resistência mecânica, durabilidade e 
diminuir a ação corrosiva do ácido sulfúrico. Quando 
adicionado ao aço inoxidável e cobre torna estes mate-
riais mais facilmente usináveis. Em cerâmicas, adicio-
nado à borracha aumenta a sua resistência ao calor e 
ao envelhecimento; como pigmento azul em vidros. 
Também é usado em espoletas de explosivos e apre-
senta potenciais aplicações em painéis solares como 
telureto de cádmio.
Impactos Biológicos: é um elemento não essencial e 
tóxico em doses relativamente altas. Sua toxicidade 
é comparável à do selênio, pois tem um comporta-
mento químico semelhante. Apesar de não apresentar 
grandes problemas para a saúde do organismo, se 
presente no ar (mesmo a baixas concentrações) pode 
causar desde ressecamento na boca e hálito desagra-
dável a dores de cabeça e vertigens. 
Mobilidade Ambiental: em todas as condições ambi- 
entais apresenta mobilidade muito baixa. 
Tipos de Depósitos: o telúrio é obtido como subpro-
duto da produção de cobre, chumbo, níquel, prata  
e ouro. 
Principais Jazidas: os principais depósitos de telúrio 
situam-se no Canadá, EUA (Montana, Utah e Arizona) 
e  Peru.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Apenas 18% dos resul-
tados de Te ficaram acima do LD. Deste montante, 
mais de 90% dos teores ocupam a classe mais infe-
rior (<0,10 ppm). Os teores mais expressivos, entre 
1,1 e 4,3 ppm, foram encontrados em somente oito 
pontos que ocorrem, principalmente, no norte do 
estado, sobre vulcânicas do Grupo Surumu e grani-
toides da Suíte Intrusiva Pedra Pintada. Também na 
bacia do rio Cauamé, a oeste de Boa Vista, sobre 
sedimentos cenozoicos (Formação Boa Vista) e 
rochas metamórficas (Grupo Cauarane). E na calha 
do rio Jufari, sobre sedimentos cenozoicos inconso-
lidados (Formação Içá).

SOLOS: Apenas 22,5% % das amostras tiveram resul-
tados acima do LD. Os teores da classe superior (24-27  
ppm) constituem somente três pontos, que ocorrem 
sobre rochas metamórficas da Suíte Martins Pereira, 
nas bacias dos rios Jauaperi e Anauá, e sobre grani-
toides da Suíte Intrusiva Água Branca também na 
bacia do rio Jauaperi.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Em solos, o Te tem prefe-
rência por rochas granitoides presentes na Suíte 
Martins Pereira e Suíte Intrusiva Água Branca, 
ambas na região de Rorainópolis. Já em sedimentos 
de corrente, os valores mais altos de Te aparecem 
sobre vulcânicas ácidas do Grupo Surumu e sobre 
metamórficas paraderivadas do Grupo Cauarane, 
ambas no norte do estado. Ainda em terrenos 
granito-gnáissicos da Suíte Metamórfica Rio Urubu 
e, ao sul, associados aos sedimentos argilosos 
com matéria orgânica que constituem os depó-
sitos cenozoicos do “Pantanal Setentrional”. A 
comparação com a média crustal (0,01 ppm) fica 
prejudicada pois esse valor é cinco vezes menor 
do que o LD utilizado nas análises do Te em solos  
e sedimentos.
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O TÓRIO é um metal da série dos actinídeos, 
sendo o isótopo 232Th o único disponível na natu-
reza. Em condição ambiente é sólido, de cor branca 
brilhante a prateada, e quando exposto ao ar é leve-
mente radioativo. É um condutor intermediário de 
calor e corrente elétrica. Possui forte caráter litófilo 
concentrando-se nas partes superiores da litosfera, 
sendo sua distribuição fortemente controlada pelos 
estados de oxidação e pelo sistema Eh-pH (Kabata-
Pendias & Pendias, 1992). O íon Th+4 é facilmente 
solúvel e rapidamente adsorvido ou precipitado em 
sedimentos de materiais hidrolisados. Os minerais 
de tório e os enriquecidos em tório são geralmente 
resistatos e possuem mobilidade reduzida no intem-
perismo, concentrando-se assim nos sedimentos 
residuais em regiões de clima tropical, ou em areias e 
placers como minerais pesados (Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: monazita [(Ce, La, Nd, Th) PO4], 
thorita, euxenita, sendo também encontrado em 
outros minerais, associado a ETR e urânio, bem como 
a esfalerita, apatita e zircão. 
Principais utilidades: como fonte de energia nuclear 
(no processo de obtenção de 233U), ligas metálicas 
com o Mg, catalisador de reações, fabricação de fila-
mentos de W e células fotoelétricas. 
Impactos biológicos: o tório não tem função bioló-
gica conhecida e quando disperso no ar, geralmente 
pela mineração, pode ocasionar câncer de pulmão, 
pâncreas e sangue. Caso esteja acondicionado em 
algum recipiente e posteriormente seja exposto ao 
ar, pode explodir. Mesmo com baixa radioatividade, 
oferece risco à saúde humana, pois pode originar espé-
cies radioativas como o gás radônio  230Rn e  o 208Pb. 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes, 
seja com pH<4 ou entre 5-8, ou ainda em ambiente 
redutor, o mesmo é imóvel (Licht et al., 2007). Tipos 
de depósitos: em veios de rochas alcalinas, tipo Barra 
do Itrapirapuã. 
Principais jazidas: Estados Unidos, Índia, Sri Lanka, 
Austrália e Madagascar. No Brasil, o tório é encon-
trado incluso no minério de ferro-nióbio nas minas de 
Catalão-Ouvidor em Goiás, e associado a uma série 
de intrusões alcalinas de idade neocretácea, situadas 
entre a borda NE da bacia do Paraná e a borda SW do 
cráton do São Francisco.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Com exceção dos altos 
valores de Th (19-141 ppm) encontrados nas bacias 
do baixo rio Branco e baixo Jufari, que são áreas 
de ocorrência de sedimentos cenozoicos, todos os 

demais teores dessa classe superior estão relacio-
nados a corpos granitoides. Assim, a noroeste da ilha 
de Maracá tem-se a Suíte Intrusiva Pedra Pintada; mais 
a leste, gnaisses e sedimentos cenozoicos; a sul, no 
rio Mucajaí, gnaisses e migmatitos. A sudeste de Boa 
Vista, proximidades da serra da Lua, os altos valores 
estão relacionados à Suíte Metamórfica Rio Urubu. Os 
dois maiores teores de Th (80 e 141 ppm), foram verifi-
cados na região de Rorainópolis e estão relacionados 
a granitos e gnaisses. Os teores mínimos (<3,5 ppm) 
ocorrem em áreas pequenas que se concentram nos 
rios Água Boa do Univini e baixo Anauá sobre sedi-
mentos cenozoicos inconsolidados; também no 
médio rio Jauaperi sobre migmatitos; ainda no norte 
do estado, bacias dos rios Surumu, Tacutu e Cotingo, 
onde ocorrem sedimentos cenozoicos, vulcânicas 
ácidas e intrusões básicas.

SOLOS: Os teores mais altos de Th (24-128 ppm) 
concentram-se em duas áreas principais: uma na 
região de Rorainópolis e outra na região de Mucajaí. 
Na primeira, corpos granitoides e gnaisses parecem 
ser os responsáveis; na segunda, esses teores maiores 
relacionam-se com os granito, gnaisses e migmatitos. 
Os teores menores (<4,2 ppm) constituem pequenas 
áreas muito dispersas na região norte do estado, onde 
são frequentes corpos graníticos. Também ocorrem 
nas bacias dos rios Água Boa do Univini, baixo Anauá 
e médio Branco, sobre sedimentos cenozoicos. A 
região mais marcante de baixos teores é a bacia do 
médio rio Jauaperi, onde afloram rochas metamór-
ficas e granitoides.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Nos dois materiais amos-
trados, o Th apresenta muitos teores elevados 
quando comparados à média crustal (7,2 ppm). Em 
sedimentos de corrente, quase 40% dos resultados 
mostram valores acima dessa média, o mesmo acon-
tecendo com mais de 50% das amostras de solo. Tais 
valores elevados são de origem geogênica e não 
refletem contaminação antrópica. A distribuição 
espacial dos teores mais elevados de Th mostra certa 
correlação nos dois materiais amostrados em três 
áreas. Na região do baixo rio Mucajaí, no entorno 
de Rorainópolis e na bacia do rio Jufari. Já os teores 
menores mostram boa correspondência na bacia do 
médio rio Jauaperi, na região dos rios Água Boa do 
Univini e baixo Anauá e, ao norte, nas bacia dos rios 
Surumu, Tacutu e Maú.
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O TITâNIO é um elemento litófilo. Quando puro, 
é um metal branco e brilhante, que ocorre em três 
estados de oxidação (Ti+2, Ti+3 e Ti+4) e possui boa 
resistência mecânica à corrosão. Nos minerais máficos 
substitui o Fe e o Al, sendo assim mais comum em 
rochas máficas do que em félsicas. É o nono elemento 
mais comum na crosta terrestre (Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: o Ti metálico não é encontrado 
livre na natureza, mas nos minerais rutilo  (TiO2), ilme-
nita (FeTiO3) e suas variedades polimórficas brookita 
e octaedrita/anatásio, e sphene/titanita, além dos 
pouco comuns perovskita e loparita. 
Principais utilidades: confecção de ligas usadas na 
indústria aeroespacial (combinando baixa densi-
dade, boa resistência física e capacidade de resistir 
a altas temperaturas); confecção de próteses orto-
pédicas; indústria bélica; como refletor de radiação 
infravermelha (Mineropar, 2005). A maior parte dos 
concentrados provenientes dos minerais de titânio 
é destinada à produção de pigmentos (DNPM, 2001). 
Algumas variedades minerais transparentes coloridas 
são usadas em joalharia. 
Impactos biológicos: não tem papel biológico conhe-
cido até o momento e não é tóxico, mas suspeita-se 
de ser carcinogênico. 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes com 
pH<4 e pH≥5 à ≤8, em condições redutoras é imóvel 
(Licht et al., 2007). Como forma minerais pesados 
resistatos, tende a se acumular em placers. 
Tipos de depósitos: depósitos de Fe-Ti-V associados 
a rochas máficas e ultramáficas; em anortositos; em 
rochas alcalinas (carbonatitos); em depósitos superfi-
ciais do tipo placers (Licht et. al., 2007). 
Principais jazidas: Noruega, Austrália, Canadá, EUA, 
Índia, China, Itália, África do Sul e Brasil (DNPM, 2001), 
onde os principais depósitos se localizam na zona 
costeira dos estados do RJ, ES, PB, RN, BA e RS, sendo 
a jazida tipo placer de Mataraca-PB a mais importante 
(Biondi, 2003).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Apenas 20 amostras (4,7%) 
apresentaram resultados acima dos LDs, todas situ-
adas na região leste/nordeste do estado, na bacia 
do rio Tacutu. Um grupo de amostras nas proxi-
midades da confluência dos rios Tacutu e Urubu, 
onde predominam rochas metamórficas, e outro 
grupo mais a norte, já próximo ao encontro dos rios 
Tacutu e Urariquera, onde ocorrem, principalmente, 
sedimentos cenozoicos e rochas metamórficas. Os 
três pontos com concentrações mais elevadas de Ti 
estão situadas nas drenagens que cortam rochas 

metamórficas da Suíte Rio Urubu (0,01 mg/L) e do 
Grupo Cauarane (0,01 mg/L) e os sedimentos ceno-
zoicos da Formação Boa Vista (0,074 mg/L).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os menores teores de 
Ti (< 0,05 %) concentram-se no sul do estado, bacias 
dos rios Branco, Jufari Catrimâni, Água Boa do Univini 
e baixo/médio Jauaperi, sobre os sedimentos ceno-
zoicos inconsolidados do Pantanal Setentrional, e 
também ao norte, nas bacias dos rios Maú, Tacutu e 
Surumu. Os teores mais altos (> 0,10%) ocorrem em 
duas áreas principais: uma na região de Rorainópolis e 
outra que se estende do centro do estado para oeste, 
depois para norte e nordeste até o extremo norte. Na 
primeira, os maiores teores estão relacionados aos 
granitoides. Na segunda, os teores máximos estão 
relacionados a vulcânicas e granitoides na bacia do 
rio Amajari, a vulcânicas ácidas nas proximidades de 
Pacaraima,  a intrusões básicas na região de Uiramutã, 
e a gnaisses e granulitos na bacia do rio Apiaú, onde 
também aflora o Anortosito Repartimento. No baixo 
rio Branco, em área de sedimentos cenozoicos incon-
solidados, apenas uma amostra acusou valor elevado 
(0,71%). O maior teor de Ti (1,05%) foi registrado em 
drenagem que corta granitoides na bacia do alto 
Jauaperi, próximo à cidade de Caroebe.

SOLOS: Na maior parte da área estudada, constituída 
por uma extensa faixa NE-SW contínua ao longo 
de todo o estado, os teores de Ti ficaram abaixo de 
0,030%. Apenas duas áreas apresentaram valores 
mais elevados (0,05-0,18%). Uma no centro do estado, 
nas bacias dos rios Ajarani/Repartimento, Apiaú e 
Mucajaí, onde os valores máximos estão relacio-
nados a solos derivados de granitoides e Anortosito. 
Outra no extremo norte, nas bacias dos rios Cotingo 
e Maú, onde os teores maiores estão sobre vulcânicas 
cortadas por intrusões básicas.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Apenas sete resultados, 
todos em sedimentos de corrente, revelaram teores de 
Ti acima da media crustal (0,44%). Em ambos os mate-
riais amostrados ficou clara a preferência do Ti por 
rochas de natureza mais básica, como as intrusões na 
região de Uiramutã e o Anortosito Repartimento nas 
proximidades do rio homônimo. Nas regiões do baixo 
rio Apiaú e do alto rio Anauá, os maiores  teores  de Ti 
em sedimentos devem estar relacionados às porções 
básicas nos migmatitos. As regiões com predomínio de 
sedimentos cenozoicos apresentam, nos dois materiais 
amostrados, os menores teores de Ti.
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O URâNIO é um metal do grupo dos actinídeos, 
não possui cor característica, é denso, reativo, dúctil, 
maleável, oxida-se facilmente e possui como carac-
terística principal ser altamente radioativo. Existe 
na forma de três isótopos: 234U, 235U e 238U. O íon U+4 

concentra-se nos últimos estágios de diferenciação 
magmática, nas estruturas do zircão, allanita, esfa-
lerita, apatita, monazita e minerais de tório, ítrio e 
lantanídeos. O urânio é comumente enriquecido nos 
granitos, pegmatitos e depósitos hidrotermais. Suas 
associações metalogenéticas são com V, As, P, Mo, 
Se, Pb, e Cu (Koljonen, 1992). Em condições de intem-
perismo, forma complexos orgânicos facilmente 
solúveis e móveis, relativamente estáveis em condi-
ções áridas. Na litosfera sua distribuição é controlada 
pelos estados de oxidação e pelo sistema Eh-pH. Por 
ser muito reativo, não é encontrado em seu estado 
elementar (Kabata-Pendias & Pendias, 1992). 
Minerais de minério: uraninita (UO2), pechblenda 
(variedade impura e amorfa da uraninita), carnotita, 
euxenita, autunita, torbenita, samarskita, margarita-
sita, lantinita e albernatyite. 
Principais utilidades: como combustível nuclear para 
geração de energia elétrica, explosivos nucleares e 
produção de raios X. 
Impactos biológicos: não é um elemento nutriente 
e ocorre em alguns locais devido a vazamentos e 
acidentes em usinas nucleares e no armazenamento 
do lixo atômico. Por ser radioativo e bioacumulativo, 
pode causar sérios problemas ao sangue, ossos, rins e 
fígado, sendo altamente carcinogênico (ATSDR, 1999). 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes,  
com pH<4 e pH≥5 à ≤8, a mobilidade é moderada-
mente alta, e em condições redutoras mostra-se 
imóvel (Mineropar, 2005; Koljonen, 1992).  
Tipos de depósitos: relacionados com vulcânicas 
félsicas e máficas subaéreas; associado aos depósitos 
de Au em rochas sedimentares clásticas, tipo folhe-
lhos negros (Suécia) ou conglomerados e arenitos 
tipo Witwatersrand; em rochas metamórficas regio-
nais do tipo discordância junto com o Au; em rochas 
alcalinas (carbonatitos) e depósitos do tipo IOCG; rela-
cionados a inconformidades (Licht et. al., 2007). 
Principais jazidas: Austrália, Cazaquistão, Canadá, 
Namíbia, Rússia, Níger e Uzbequistão. No Brasil, 
encontra-se na Bahia (Lagoa Real, município de 
Caitité), no Ceará (Itataia, município de Santa Quitéria) 
e Minas Gerais (Poços de Caldas).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os menores teores de 
U (<0,71 ppm) encontram-se no médio e baixo rio 
Jauaperi, e no baixo rio Anauá e no rio Água Boa do 
Univini. Já os valores mais altos (1,2-6,9 ppm) ocorrem 
em três áreas: uma na região dos rios Urariquera e 
Mucajaí, outra na região de Rorainópolis, e a terceira 
área, nas bacias dos rios Branco, Jufari e Xeriuini, onde 
a presença de matéria orgânica e horizontes turfá-
ceos pode ser a explicação para os teores picos. 

SOLOS: Os teores mais altos de U em solos (1,7-7,7 
ppm) concentram-se principalmente na região de 
Rorainópolis. Nesta área, os valores máximos (>3,4 
ppm) estão relacionados com rochas granitoides e 
metamórficas. Sobre solos derivados da Suíte Martins 
Pereira, a nordeste de São João da Baliza, foi encon-
trado o mais alto teor do estado (7,7 ppm), único 
teor superior ao VR para plantas (5 pmm) - NOAA 
(2008). As demais áreas com altos teores, localizadas 
nas imediações da Ilha de Maracá (rio Urariquera), 
no interflúvio Ajarani/Mucajaí, no rio Catrimâni e no 
baixo rio Branco, são pouco significativas. Os teores 
menores (<0,97 ppm) encomtram-se no centro 
do estado, desde o baixo rio Tacutu até o baixo rio 
Anauá. Nesta região há uma grande diversidade de 
unidades geológicas, predominando metamórficas, 
sedimentos cenozoicos e mesozoicos, básicas e 
granitoides. Esses baixos teores também se concen-
tram no norte do estado, nas bacias dos rios Maú, 
Cotingo e Surumu, onde afloram vulcânicas ácidas, 
granitoides, metamórficas e sedimentos cenozoicos. 
Uma terceira área com baixos teores é encontrada 
no médio curso do rio Jauaperi, onde predominam 
rochas metamórficas.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: A região granítica de 
Rorainópolis mostra os mais altos teores de U em 
sedimentos e solos. Também na região da Ilha de 
Maracá, observa-se valores altos de U em solos e 
sedimentos de corrente. Teores mais elevados de 
U em sedimentos também foram encontrados na 
bacia do baixo rio Branco, provavelmente relacio-
nados a níveis turfáceos existentes na cobertura 
cenozoica. Mesmo com 24% dos teores em solos 
e 14% em sedimentos de corrente acima da média 
crustal (1,8 ppm), em nenhum dos pontos amos-
trados o elemento constitui ameaça radioativa nem 
é proveniente de ação antrópica.
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O VANáDIO é um metal de cor branco-prateada, 
macio, dúctil, litófilo, e que ocorre em vários estados 
de oxidação. Não é encontrado livre na natureza e 
nas rochas substitui o Fe nos óxidos, piroxênios, 
anfibólios e micas, sendo facilmente liberado dos 
minerais máficos durante o intemperismo. Ocorre 
junto com o urânio em sedimentos ricos em matéria 
orgânica, notadamente em ambientes redutores 
(Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: carnotita [K2(UO2)2(VO4)02.3H2O], 
ferghanita, vanadinita, patronita, e na roscoelita 
(mica). Pode também ser encontrado em outros 60 
diferentes minerais, na bauxita, nos minérios de Fe e 
Ti, no carvão mineral e no petróleo (notadamente o 
extraído na Venezuela). 
Principais utilidades: é usado principalmente como 
componente da liga Fe-V, na indústria de aços espe-
ciais, conferindo uma melhor resistência ao choque e 
à corrosão (estruturas de aviões, gasodutos, oleodutos 
e ferramentas de melhor qualidade); como compostos 
químicos em agentes catalisadores. 
Impactos biológicos: o vanádio é considerado um 
elemento essencial para algumas espécies vegetais 
e animais (Lopes Jr., 2007). Exposições a altos níveis 
desse elemento podem causar irritações nos pulmões, 
olhos e garganta, mas não é considerado elemento 
carcinogênico (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes, 
pH<4 e pH≥5 à ≤8, possui mobilidade moderada-
mente alta e em condições redutoras é imóvel (Licht 
et. al., 2007). 
Tipos de depósitos: Fe-Ti-V associados a rochas 
máficas e ultramáficas; em EGP do tipo Alaska; em 
rochas alcalinas (carbonatitos); associado a depósitos 
de magnetita vulcanogênica; em associação com 
depósitos de urânio em rochas sedimentares (Licht et. 
al., 2007). 
Principais jazidas: África do Sul, China e Rússia (abas-
tecem o mercado mundial com 98,2%), Austrália e 
EUA. No Brasil, ocorre no município de Maracás-BA, 
mas ainda não há produção no país na forma de metal 
(DNPM 2009).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os valores menores (<6 
ppm) formam pequenas áreas, principalmente sobre 
sedimentos cenozoicos inconsolidados (Formação Içá 
e depósitos arenosos de áreas alagadas) nas bacias dos 
rios Jufari, Água Boa do Univini, baixo Anauá e médio 
Jauaperi, onde também ocorrem metamórficas da Suíte 
Martins Pereira e Suíte Metamórfica Jauaperi. Os teores 

maiores (25-155 ppm) também foram registrados em 
áreas de sedimentos inconsolidados nos rios Catrimâni 
e baixo rio Branco. Ainda observam-se alguns altos 
na região de Caracaraí, sobre a Suíte Metamórfica Rio 
Urubu, e ao sul da ilha de Maracá (rio Urariquera), sobre 
metamórficas do Complexo Urariquera. No entanto, a 
área mais extensa com essa faixa de valores foi verifi-
cada na região de Uiramutã, bacia dos rios Cotingo e 
Maú, certamente devidos às diversas intrusões básicas 
(Diabásio Avanavero) ali presentes.

SOLOS: Os menores teores de V (<28,5 ppm) ocupam 
uma área central, no médio rio Branco (a jusante de 
Caracaraí) e baixo Anauá, onde ocorrem, além de 
ampla cobertura sedimentar inconsolidada, rochas 
gnáissico-migmatíticas da Suíte Metamórfica Rio 
Urubu. Para norte, os baixos valores aparecem sobre 
sedimentos cenozoicos (Formação Boa Vista), vulcâ-
nicas ácidas (Grupo Surumu) e granitoides (suítes 
intrusivas Saracura e Pedra Pintada) numa ampla 
faixa entre Pacaraima, Normandia e Boa Vista. Os 
teores extremos (110-225 ppm) constituem pequenas 
superfícies na região centro-leste do estado, bacias 
dos altos rios Anauá, Jauaperi e Tacutu, relacio-
nados às porções máficas dos complexos meta-
mórficos aí encontrados (Suíte Martins Pereira e 
Suíte Metamórfica Rio Urubu). Por motivo análogo, 
ocorrem valores altos na bacia do rio Apiaú (Suíte 
Metamórfica Rio Urubu) e médio Jauaperi (Suíte 
Metamórfica Jauaperi). A área mais significativa com 
altos teores, registrada na região de Uiramutã, entre 
os rios Cotingo e Maú, deve estar relacionada com 
as intrusões básicas do Diabásio Avanavero. Cerca 
de 33% das amostras apresentam teores de V supe-
riores ao Valor de Referência estabelecido para solos 
(42 ppm) pela NOAA (2008), o que, a exemplo do Mn, 
evidencia que esse parâmetro não é adequado para 
definir solos contaminados por V na região.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Nos solos, os teores mais 
elevados de V acompanham, grosso modo, a distri-
buição observada em sedimentos de corrente, 
sendo essa correlação bem marcante na região de 
Uiramutã, provavelmente devido às intrusões básicas 
ali existentes. Poucos valores, em solos e sedimentos, 
superam a média crustal (135 ppm) e mesmo aqueles 
teores acima do Valor de Referência, em solos, não 
são reflexo da incipiente ocupação humana na região, 
representando simplesmente o substrato geológico 
pouco mais enriquecido nesse metal.
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O TUNGSTÊNIO, também conhecido como 
wolfrâmio, é um metal de cor branca a cinza, apre-
senta o mais elevado ponto de fusão entre os metais, 
e não é encontrado livre na natureza. A variação no 
teor deste metal entre os tipos de rocha é pequena 
e seu conteúdo nos silicatos muito baixo (1-5 ppm). 
Durante a diferenciação magmática, é geralmente 
enriquecido na crosta superior e nos diferenciados 
tardios (Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: scheelita (CaWO4) e wolframita 
[(Fe,Mn)WO4], que são muito resistentes ao intem-
perismo e costumam ser concentrados em areias 
(placers) junto com outros minerais pesados. Os mine-
rais de W são encontrados associados a pegmatitos, 
granitos, formações hidrotermais e skarns em calcá-
rios metamórficos. No Brasil, Rio Grande do Norte e 
Paraíba, a scheelita está principalmente associada a 
rochas calcissilicáticas, às vezes contendo molibdenita 
e sulfetos de Fe, Cu e outros metais, inclusive o Au.  
Principais utilidades: no setor de ferro-ligas (Fe, Ni 
ou Co); na forma de carbetos tipo widia (WC e W2C), 
conhecido como metal duro, que por sua alta dureza 
servem para revestir extremidades das brocas de 
perfuração (bits) nos trabalhos de mineração, petróleo 
e ferramentas, e como abrasivos. Nos filamentos de 
lâmpadas incandescentes pelo seu alto ponto de 
fusão; na indústria bélica; em superligas aplicadas nas 
ferramentas que exigem alta resistência; indústrias de 
produtos químicos e de curtumes (Mineropar, 2005). 
Impactos biológicos: não possui papel biológico 
conhecido e todos os seus compostos são leve-
mente tóxicos; não é considerado carcinogênico 
(ATSDR, 1999). 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes e 
pH≥5 à ≤8 é ligeiramente móvel (Licht et. al., 2007). 
Tipos de depósitos: associados a skarnitos; em veios; 
em greisens; relacionados a intrusões porfiríticas nos 
depósitos do tipo IOCG (Cu, Cu-Au, Cu-Mo, Fe-óxidos-
Cu-Au); em associação com depósitos superficiais do 
tipo placers de estanho (Licht et. al., 2007). 
Principais jazidas: China (75% da produção mundial), 
Rússia, EUA, Canadá, Bolívia, Brasil, Áustria e Portugal. 
No Brasil, o tungstênio (scheelita) é encontrado no 
Rio Grande do Norte e Paraíba (principalmente nas 
minas da região do Seridó), bem como nos estados 
do Pará e Rondônia (DNPM, 2009).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Apenas 40% das amos-
tras tiveram resultados acima do LD. Na maior 
parte do estado, representada por uma extensa 
faixa contínua norte-sul, prevalecem baixos valores 
de W (<1,0 ppm).  Os teores mais expressivos (2,4-
129,5 ppm)  se concentram somente em duas áreas. 
Uma na bacia do médio rio Branco e seus afluentes 
Catrimâni e Água Boa do Univini, onde ocorrem 
sedimentos cenozoicos inconsolidados (Formação 
Içá e Depósitos arenosos de áreas alagadas). Outra 
na região da serra do Tepequém, entre os rios 
Urariquera e Amajari, onde os extremos aparecem 
sobre rochas sedimentares proterozoicas (Formação 
Tepequem) associadas a granitoides (Suíte Aricamã) 
e vulcânicas (Grupo Surumu). Teores superiores 
a 50 ppm foram encontrados em três pontos: na 
bacia do rio Água Boa do Univini, sobre drenagens 
que cortam principalmente sedimentos cenozoicos 
e, no alto curso, os gnaisses da Suíte Metamórfica 
Rio Urubu, e ao sul do rio Amajari, sobre rochas da 
Formação Tepequém.

SOLOS: Apenas 37% das amostras apresentaram 
resultados acima do LD e, a exemplo dos sedi-
mentos de corrente, na maior parte do estado 
predominam os baixos teores de W (<0,5 ppm). Os 
valores mais altos (1,6-2,3 ppm) constituem poucas 
e pequenas áreas, representadas por somente 
cinco amostras. Cabe destaque para a área que vai 
do rio Mucajaí até as proximidades de Boa Vista 
(bacias dos rios Mucajaí e Cauamé), onde afloram 
gnaisses da Suíte Metamórfica Rio Urubu e sedi-
mentos cenozoicos da Formação Boa Vista. Outra 
a ser mencionada situa-se no médio rio Catrimâni, 
sobre solos derivados dos sedimentos cenozoicos 
da Formação Içá.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: 54 amostras de sedimentos 
de corrente e cinco amostras de solos revelaram teores 
acima da média crustal (1,5 ppm). Não há uma boa 
correlação na distribuição espacial dos teores mais 
altos de W em sedimentos e solos, chamando atenção 
o fato de que a classe superior de valores em sedi-
mentos (17-129 ppm) possui teores bem mais elevados 
do que a classe superior dos solos (1,6-2,3 ppm).
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O ÍTRIO, embora não seja um lantanídeo, é 
considerado por vários autores como um dos ETR, 
devido às suas semelhanças geoquímicas e metalúr-
gicas. Possui cor prateada metálica, é dúctil, reativo e 
estável em contato com o ar. Durante a diferenciação 
magmática se comporta como um ETRP (elementos 
de terras-raras pesados) da série Eu-Lu, e nos está-
gios finais de cristalização associa-se com os metais 
alcalinos, tornando-se enriquecido em pegmatitos 
e rochas metassomáticas provenientes de soluções 
hidrotermais (Koljonen, 1992).  
Minerais de minério: xenotímio (YPO4), fergusonita, 
monazita, bastanäsita, gadolinita e euxinita.
Principais utilidades: é bastante utilizado na 
confecção de ligas de Al e Mg para aumentar a resis-
tência em vidros ópticos, cerâmicas supercondutoras, 
catalisadores, lasers infravermelhos e filtros de micro-
-ondas. Na medicina, alguns de seus isótopos radioa-
tivos são usados na radioterapia do câncer. 
Impactos biológicos: não possui função biológica 
conhecida, sendo considerado levemente tóxico e 
suspeito de ser carcinogênico (Mineropar, 2005). 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes ou 
redutoras o mesmo é imóvel (Licht et. al., 2007). 
Tipos de depósitos: é extraído como subproduto 
em rochas alcalinas associadas a carbonatitos do 
tipo Araxá; depósitos de processos superficiais do 
tipo placers-shoreline associado a monazita e zircão 
(Biondi, 2003). 
Principais jazidas: China, Índia, Malásia, Rússia, 
Noruega, EUA e Canadá. No Brasil, o ítrio é obtido 
como subproduto em rochas alcalinas na mina 
Barreiro, no Complexo Alcalino-carbonatítico de 
Araxá-MG, onde se destaca a extração de P2O5 (rego-
lito formado por pandaíta, apatita e monazita), Nb2O5 
e ETR2O3 (quantidade total de ETR) (Biondi, 2003).

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os teores menores (<3,6 
ppm) de Y são mais frequentes nas regiões central e 
sul do estado, bacias dos rios Água Boa do Univini, 
médio rio Branco, Catrimâni, baixo Anauá, Jufari e 
Jauaperi, onde predominam sedimentos cenozoicos 
inconsolidados (Formação Içá e depósitos arenosos 
de áreas alagadas). Também aparecem em torno de 
Boa Vista e mais ao norte, próximo à confluência dos 
rios Tacutu e Surumu, onde se observam sedimentos 
cenozoicos (Formação Boa Vista) e gnaisses da Suíte 
Metamórfica Rio Urubu. Já os valores mais elevados 
(6,3-50,5 ppm) ocorrem dispersos sobre variados 

ambientes geológicos. Na calha do baixo rio Branco 
sobre sedimentos inconsolidados; em terrenos gnáis-
sico-migmatíticos (Suíte Metamórfica Rio Urubu) 
e graníticos (Suíte Intrusiva Mucajaí) entre os rios 
Mucajaí e Apiaú; sobre metamórficas paraderivadas 
nos rios Urariquera e Cauamé; e também na região 
da serra do Tepequém associados a granitoides da 
Suíte Intrusiva Pedra Pintada. A área mais marcante 
de altos teores, entretanto, fica a leste de Rorainópolis 
(bacia do alto rio Anauá), onde tais teores estão rela-
cionados às rochas metamórficas da Suíte Martins 
Pereira e granitoides da Suíte Intrusiva Mapuera.

SOLOS: Chama atenção a concentração de teores 
altos (15-116 ppm) na região norte do estado, sobre 
rochas sedimentares do Supergrupo Roraima e vulcâ-
nicas ácidas do Grupo Surumu, possivelmente conse-
quência das intrusões básicas (Diabásio Avanavero) 
ali existentes. Outras áreas menos importantes com 
essa faixa de valores ocorrem dispersas em locais de 
rochas gnáissico-migmatíticas da Suíte Metamórfica 
Rio Urubu, na região dos rios Mucajaí e Apiaú e dos 
rios Tacutu e Urubu. Também sobre rochas gnáissicas 
do Grupo Cauarane, na região do baixo rio Tacutu, e 
ainda sobre solos originados de sedimentos inconso-
lidados na foz do rio Jauaperi. Os teores mais baixos 
(<2 ppm) concentram-se na bacia do rio Jufari, sobre 
sedimentos cenozoicos, e no médio rio Jauaperi, 
onde afloram granitoides da Suíte Intrusiva Água 
Branca e gnaisses da Suíte Metamórfica Jauaperi e da 
Suíte Martins Pereira.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Não existe uma boa corre-
lação na distribuição espacial dos valores mais altos 
nos dois materiais amostrados. Enquanto em sedi-
mentos de corrente os altos parecem ter prefe-
rência por complexos gnáissico-migmatíticos da 
região de Rorainópolis (Suíte Martins Pereira e Suíte 
Intrusiva Rio Urubu), em solos ocorrem altos teores 
sobre diversos tipos litológicos, com concentração 
maior apenas no extremo norte do estado (Diabásio 
Avanavero). No extremo sul, confluência dos rios 
Jauaperi e Negro, ambos os materiais acusaram 
altos teores em domínio de sedimentos cenozoicos 
do “Pantanal Setentrional”, assim como entre os rios 
Mucajaí e Apiaú, onde afloram granitoides e rochas 
gnáissico-migmatíticas. Somente duas amostras de 
sedimentos e três de solos apresentaram teores que 
ultrapassam a média crustal (33 ppm).
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O ZINCO é um metal de cor branco-azulada, 
possui facilidade de se oxidar, baixo ponto de fusão, 
que o torna maleável, é razoável condutor de eletri-
cidade e tem facilidade de combinação com outros 
metais, o que permite sua utilização na fabricação de 
ligas. É um elemento compatível com as fases iniciais 
de fracionamento magmático, tornando-se mais 
enriquecido nas rochas básicas do que nas ácidas 
(Wedepohl, 1998). Possui raio iônico similar aos íons 
Fe+2 e Mg+2, por isso é fracionado entre os óxidos e 
silicatos podendo ser incluído na rede cristalina por 
substituição. Comumente se encontra associado ao 
Cd, Co, Cu, Ga, In, Fe e Hg (Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: esfalerita (ZnS), smithsonita, 
hidrozincita, zincita, calamina, willemita e franklinita. 
Principais utilidades: os compostos de Zn possuem 
uma variada utilização na indústria (desodorantes, 
xampu, tintas luminescentes, cosméticos, borrachas, 
tintas, pilhas e baterias etc). É utilizado também em 
ligas como latão e o bronze, entretanto seu uso prin-
cipal está no processo de galvanização. 
Impactos biológicos: elemento-traço essencial para 
os sistemas vivos, desempenhando importante papel 
nas atividades enzimáticas, metabolismo, síntese de 
proteínas, manutenção da estrutura e função das 
membranas e na atividade hormonal. É encontrado 
em todos os tecidos e fluidos do corpo humano, 
sendo essencial para o crescimento, desenvolvi-
mento e reprodução (Koljonen, 1992). O Zn metálico 
e seus compostos não são considerados tóxicos, salvo 
em elevadas quantidades, mas alguns sais podem ser 
carcinogênicos (ATSDR, 1999). 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes 
com pH<4 e pH≥5 à ≤8 possui mobilidade modera-
damente alta, mas em condições redutoras é imóvel 
(Licht et al., 2007). 
Tipos de depósitos: associados a rochas alcalinas 
(carbonatitos); em intrusões porfiríticas com Cu, 
Cu-Au e Cu-Au-Mo; skarnitos; associados a vulcânicas 
félsicas e máficas submarinas tipo Kuroko; em rochas 
sedimentares clásticas (do tipo Pb-Zn) incluso em 
arenitos e do tipo SEDEX; em mármores e dolomitos 
tipo Mississipi Valley; relacionados a processos super-
ficiais do tipo placers de cassiterita (Licht et al., 2007). 
Principais jazidas: China, Austrália, Peru, Cazaquistão, 
EUA, México, Canadá e Irlanda. O Brasil contribuiu em 
2009 com 1,6% da produção mundial de zinco, sendo 
que as principais jazidas são encontradas nos estados 
de Minas Gerais e Paraná (DNPM 2009).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Pouco mais de 40% das amos-
tras tiveram resultados acima dos LDs.  Os valores 
mais altos (0,28-4,8 mg/L) representam apenas 
oito pontos, todos nas bacias dos rios Maú e baixo/
médio Tacutu, onde ocorrem rochas sedimentares do 
Supergrupo Roraima, vulcânicas do Grupo Surumu 
e intrusões básicas do Diabásio Avanavero, além 
da cobertura cenozoica da Formação Boa Vista. 
Além dessas oito amostras mais três apresentaram 
concentrações superiores ao Valor Máximo Permitido 
para águas classe 1 do CONAMA, que é de 0,18 mg/L. 
Três pontos revelaram concentrações de Zn acima de 
1,0 mg/L. Um a oeste do médio rio Tacutu, em curso 
d’água que drena sedimentos cenozoicos (Formação 
Boa Vista), e dois na bacia do rio Maú, em drenagens 
que cortam rochas sedimentares do Supergrupo 
Roraima e intrusões básicas (Diabásio Avanavero). 
Atribui-se uma origem geogênica para tais concen-
trações, embora na região das duas últimas ocor-
rências tenha havido, no passado, intensa atividade 
garimpeira, o que pode ter causado alguma conta-
minação antrópica. 

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os menores teores de 
Zn (<6  ppm) concentram-se nas bacias rios Jufari, 
Água Boa do Univini, baixo Anauá e Jauaperi, e no 
entorno de Boa Vista, e no baixo rio Tacutu. Os valores 
mais altos (12-75 ppm) encontram-se em  pequenas 
áreas no baixo rio Branco, no rio Catrimâni, e uma 
grande área na região de Caracaraí. Mesmo dentre 
os teores mais expressivos, nenhum atinge o limiar 
N1 (123 ppm) do CONAMA.

SOLOS: Os valores menores (<8 ppm) estão presentes 
nas bacias do médio rio Jauperi, do rio Cauamé, 
baixo Urariquera, médio Tacutu, e na confluência dos 
rios Tacutu/Maú. Já os teores mais altos (15-95 ppm) 
ocorrem no rio Catrimâni, baixo rio Branco, região de 
Rorainópolis, entre os rios Mucajaí e Ajarani, e ao norte, 
na região de Uiramutã. Todas as amostras registraram 
teores muito abaixo do VP (300 ppm) do CONAMA.

Apreciação conjunta: Tanto em solos como nos sedi-
mentos, a concentração de teores mais altos cons-
titui uma faixa que se estende por litologias variadas. 
Também no sul do estado, ocorrem valores altos, no 
baixo rio Catrimâni e baixo rio Branco. Apenas uma 
amostra de sedimentos de corrente e duas de solo 
revelaram teores acima da média crustal (70 ppm).
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O ZIRCôNIO é um metal de transição, branco-
prateado a azulado, quimicamente semelhante ao 
titânio. Possui reatividade baixa em temperatura 
normal, mas quando dividido em seções delgadas 
pode entrar em combustão espontânea. O íon Zr+4 é 
incompatível com os silicatos formadores de rochas 
mais comuns durante os processos magmáticos. Com 
isso, o mesmo é particionado em fases minerais aces-
sórias como zircão, também conhecido como zirconita 
ou zircônia, e baddeleyíta, ou enriquecido na titanita 
(Mineropar, 2005). O zircão é um dos minerais mais 
resistentes ao intemperismo, sendo concentrado em 
sedimentos atuais arenosos do tipo placers (Koljonen, 
1992). Sua remobilização pode ocorrer nos processos 
de metassomatismo e hidrotermalismo relacionados 
a granitos. O Zr e o Hf, por apresentarem propriedades 
químicas similares, ocorrem sempre juntos, embora o 
primeiro seja bem mais abundante. É enriquecido nas 
rochas alcalinas (200-1.100 ppm), especialmente em 
alguns pegmatitos (Koljonen, 1992). 
Minerais de minério: zirconita (ZrSiO4), baddeleyíta 
e eudialita. 
Principais utilidades: em usinas nucleares; na fabri-
cação de joias, devido a sua transparência e fulgor 
adamantino; como material refratário na fabricação de 
vidrarias laboratoriais e cerâmica; confecção de ligas 
supercondutoras com o Nb e para flash fotográfico. 
Impactos biológicos: não é conhecida função na 
fisiologia animal e vegetal. 
Mobilidade ambiental: tanto em condições oxidantes 
quanto em redutoras o Zr é imóvel. 
Tipos de depósitos: relacionados a depósitos primá-
rios e a processos superficiais do tipo placers e paleo-
placers (Licht et al., 2007). 
Principais jazidas: Austrália, África do Sul, Ucrânia, 
Índia, EUA e China. No Brasil, as reservas encontram-
-se distribuídas nos estados de AM, RJ, MG, PB, TO 
e BA (DNPM, 2009). Uma das maiores produtoras 
de Zr do país é a jazida localizada no município de 
Mataraca, no litoral do estado da Paraíba.

SEDIMENTOS DE CORRENTE: Os menores teores 
de Zr (<7,3 ppm) concentram-se sobre sedimentos 
cenozoicos que ocorrem nas bacias do baixo rio 
Branco, Catrimâni e Água Boa do Univini (Pantanal 
Setentrional). Também são verificados no entorno 
de Boa Vista (bacia do alto rio Branco) e calhas dos 
baixos rios Urariquera, Surumu e Tacutu. Os teores 
maiores (16-185 ppm) formam quatro áreas principais: 

A primeira e menos expressiva no médio rio Jufari, 
sobre sedimentos inconsolidados. Na região dos rios 
Mucajaí e Apiaú os valores maiores estão relacio-
nados a gnaisses e granulitos, charnockitos e grani-
toides. No norte do estado, bacias dos rios Urariquera 
e Amajari, os valores mais altos ocorrem sobre rochas 
sedimentares proterozoicas e granitoides. A principal 
área de altos teores de Zr situa-se no sul-sudeste do 
estado, bacias dos rios Jauaperi e Anauá, onde esses 
teores ocorrem sobre gnaisses e granitoides. 

SOLOS: Os valores menores (<7,4 ppm) concentram-
-se numa grande faixa que ocupa quase todo o 
“Pantanal Setentrional” (sedimentos da Formação 
Içá e dos depósitos arenosos de áreas alagadas), 
bacias dos rios Catrimâni, Água Boa do Univini, baixo 
Anauá, baixo Jauaperi e baixo Branco, e se estende 
para nordeste até as margens do alto e médio rio 
Tacutu (fronteira com a Guiana), onde então predo-
minam rochas gnáissicas da Suíte Metamórfica Rio 
Urubu. Ocorrem ainda entre os rios Mucajaí e Apiaú, 
também sobre a Suíte Metamórfica Rio Urubu, e na 
região dos rios Urariquera, Amajari e Parimé, sobre 
metamórficas do Grupo Cauarane, granitoides da 
Suíte Intrusiva Pedra Pintada e vulcânicas do Grupo 
Surumu. Os teores maiores (28-67 ppm) representam 
apenas três pontos. O menos significativo (29,5 
ppm) situa-se no sul do estado, bacia do rio Jauaperi, 
sobre rochas da Suíte Metamórfica Jauaperi. Outro 
(36 ppm) no rio Mucajaí, sobre granitoides da Suíte 
Intrusiva Mucajaí. O de maior teor (67 ppm) está logo 
a sul da cidade de Pacaraima, sobre vulcânicas do 
Grupo Surumu.

APRECIAÇÃO CONJUNTA: Fica bem marcada a prefe-
rência do Zr por rochas granitoides, tanto nas amos-
tras de sedimentos de corrente como nas de solo. 
Apenas um resultado, em sedimento de corrente 
coletado em afluente do rio Jufari, área de depo-
sição de sedimentos da Formação Içá, mostrou teor 
maior do que a média crustal (165 ppm). Os maiores 
valores em sedimentos de corrente ocorrem prefe-
rencialmente sobre rochas granitoides da região de 
Rorainópolis (suítes intrusivas Água Branca e Igarapé 
Azul), sobre granitoides ao norte da ilha de Maracá 
(Suíte Intrusiva Pedra Pintada) e na região de Mucajaí 
(Suíte Intrusiva Mucajaí). Em solos também mostram 
valores elevados as amostras coletadas sobre vulcâ-
nicas ácidas do Grupo Surumu.
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pH e ALCALINIDADE

O pH (Potencial Hidrogeniônico) representa a 
atividade do íon hidrogênio na água, de forma loga-
ritmizada, resultante inicialmente da dissociação da 
própria molécula da água (H2O) e posteriormente 
acrescida pelo hidrogênio de outras fontes como, 
por exemplo, de efluentes industriais. Por influir em 
diversos equilíbrios químicos que ocorrem natural-
mente ou em processos antropogênicos, o pH é um 
parâmetro importante em estudos geoquímicos e 
varia de acordo com a temperatura e a composição 
mineral do corpo d’água. A escala logarítmica do 
pH compreende valores de 0 a 14, sendo que o 7 é 
considerado o valor neutro. O valor 0 representa a 
acidez máxima e o valor 14 a alcalinidade máxima. 
A influência do pH sobre ecossistemas aquáticos 
naturais dá-se devido a seus efeitos sobre a disso-
lução de elementos químicos tóxicos, como metais 
pesados, em valores de pH ácido. Esse parâmetro 
pode exercer, também, efeitos sobre a solubilidade 
de nutrientes. A condição de pH que corresponde 
à formação de um ecossistema mais diversificado 
é o da neutralidade, tanto nos ambientes aeróbios, 
como nos anaeróbios. 

A ALCALINIDADE indica a quantidade de íons 
presentes na água que reagem para neutralizar os 
íons hidrogênio. Constitui-se, portanto, em medir a 
capacidade da água neutralizar os ácidos, servindo 
para expressar a capacidade de resistir à mudança de 
pH. Os principais constituintes da alcalinidade são os 
bicarbonatos (HCO3), carbonatos (CO3) e hidróxidos 
(OH- ). Verifica-se que na maior parte dos ambientes 
aquáticos a alcalinidade é devida exclusivamente à 
presença de bicarbonatos. Valores elevados de alca-
linidade estão associados a processos de decompo-
sição da matéria orgânica e à alta taxa respiratória de 
microrganismos, com liberação e dissolução de gás 

carbônico (CO2) na água. A maioria das águas natu-
rais apresenta valores de alcalinidade na faixa de 30 
a 500 mg/L de CaCO3, unidade usada para expressar 
este parâmetro. A origem antropogênica da alcalini-
dade em águas naturais são os despejos domésticos 
e industriais nos corpos d’água, o que confere sabor 
amargo às águas.

ÁGUAS SUPERFICIAIS: As áreas de pH mais baixo 
(pH<5,0) e também alcalinidade mais baixa (<10 
mg HCO3/L) são preferenciais no sul e centro-sul 
do estado, onde ocorrem sedimentos cenozoicos 
arenosos, e também ao norte e oeste da capital Boa 
Vista sobre terrenos metamórficos arrasados (Grupo 
Cauarane) e sedimentos cenozoicos arenosos da 
Formação Boa Vista. Já os valores mais altos (6,5 a 
8,1 para pH e 39 a 85 mgHCO3/L para alcalinidade), 
embora muito dispersos em ambas as medições, 
mostram preferência por áreas de rochas granitoides 
das regiões de Mucajaí e Rorainópolis (Suíte Intrusiva 
Mucajaí e Suíte Intrusiva Agua Branca, respectiva-
mente). Esses mesmos valores, especialmente nas 
medidas de pH, também são encontrados na região 
norte, sobre vulcânicas ácidas do Grupo Surumu. Os 
valores mais básicos de pH (>8,0) estão em águas 
que drenam gnaisses do Complexo Urariquera, 
nas margens do rio Mucajaí, e granitoides da Suíte 
Intrusiva Saracura, próximo à foz do rio Cotingo. 
A água mais ácida (pH de 3,8) foi encontrada num 
afluente direito do rio Jauaperi, que drena depósitos 
sedimentares arenosos recentes de áreas alagadas. 
É digno de registro a ampla variação dos valores de 
alcalinidade, que vão de 0,01 a 85 mgHCO3/L, estando 
o valor máximo relacionado a curso d´água que corta 
as rochas gnáissicas da Suíte Metamórfica Rio Urubu, 
logo a norte do rio Itã.

217



218



A CE (Condutividade Elétrica) representa a maior 
ou menor facilidade das águas (superficiais ou 
subterrâneas), ou de qualquer líquido, em conduzir a 
corrente elétrica. Assim, está diretamente associada 
com a quantidade de sólidos totais dissolvidos sob 
a forma de íons. É medida no campo com condutiví-
metro portátil. Aumenta com a elevação da tempe-
ratura, porém nos condutivímetros atuais os valores 
deste parâmetro já estão corrigidos de acordo com a 
temperatura (Santos, 1995).

ÁGUAS SUPERFICIAIS: Os valores mais baixos de 
CE (<18 µS/cm) concentram-se em duas áreas prin-
cipais. A maior, no sul do estado, bacias dos rios 
Jufari, Branco, Água Boa do Univini, baixo Jauaperi, 
Catrimâni e baixo Anauá, refere-se a drenagens 
de águas escuras, límpidas e quase sem veloci-
dade de corrente, típicas dessa região, chamada de 
Pantanal Setentrional, assentada sobre sedimentos 

arenosos cenozoicos da Formação Içá e sobre depó-
sitos arenosos recentes de áreas alagadas. A outra 
área de baixos valores situa-se a norte e oeste de 
Boa Vista, onde também predominam sedimentos 
cenozoicos (Formação Boa Vista). Os valores de CE 
mais elevados (>61 µS/cm) são pouco mais de 3% 
do total e também se concentram em duas áreas. 
A primeira entre os rios Urariquera e Mucajaí, onde 
afloram rochas gnáissicas, granulíticas e grani-
toides das unidades Suíte Metamórfica Rio Urubu e 
Complexo Urariquera. A segunda, na porção centro-
-leste do estado, cabeceiras dos rios Itã e Barauana, 
onde predominam rochas da Suíte Metamórfica Rio 
Urubu. Um valor alto isolado ocorre próximo ao rio 
Cotingo sobre rochas vulcânicas ácidas do Grupo 
Surumu. O valor extremo (195 µS/cm) foi registrado 
na periferia de  Boa Vista e certamente reflete a 
contaminação antrópica do igarapé amostrado, que 
drena a estação de tratamento de esgotos da capital.
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O baixo desenvolvimento econômico e a defi-
ciente infraestrutura existente no estado não desmo-
tivam os investimentos das empresas de mineração 
em Roraima. O entrave principal para esses investi-
mentos é a questão fundiária, já que mais de 50% da 
superfície estadual é ocupada por TIs e unidades de 
conservação de proteção integral, áreas onde não são 
permitidas a prospecção e a pesquisa mineral. Fator 
adicional é a imensa área do Pantanal Setentrional, 
que representa um ambiente geológico desfavo-
rável a acumulações minerais de interesse econô-
mico, restando a região entre Rorainópolis e Boa Vista 
como a de maior potencial mineral de Roraima. Assim 
o trabalho que ora se apresenta tem grande impor-
tância no momento, por ser pioneiro. As restrições 
impostas pela falta de acesso a muitos locais, baixo 
conhecimento geológico local e baixa densidade de 
amostragem geoquímica não impedem que os resul-
tados obtidos sirvam como parâmetros para futuras 
avaliações semelhantes. A crescente ocupação 
humana no estado, embora lenta, deve produzir nos 
próximos anos algumas modificações no ambiente 
geoquímico natural e os resultados, ora apresentados, 
nortearam os estudos futuros, quer sejam na área 
ambiental, econômica, social ou de saúde pública.

Na região de Rorainópolis são definidos corpos 
de rochas granitoides da Suíte Igarapé Azul, Suíte 
Intrusiva Mapuera e, principalmente, da Suíte Intrusiva 
Água Branca. Associados a tais rochas ocorrem 
gnaisses, migmatitos e metagranitoides atribuídos à 
Suíte Martins Pereira. Os elementos  Ce, Fe, Th, Sr e 
Sn apresentam teores anômalos, diante do universo 
amostral, tanto em solos como em sedimentos de 
corrente, nas unidades suítes Martins Pereira e Água 
Branca. À exceção do Sr, os demais elementos citados 
mostram valores superiores à média crustal (clarke). 
Também são importantes nestas duas unidades o 
Ga, Hf e Zr. Alguns corpos da Suíte Intrusiva Água 
Branca mostram teores elevados de Nb e Se em solos 
e sedimentos, tendo o Nb alguns valores anômalos e 
o Se sempre valores acima da média crustal. Menos 
importante nesta suíte tem-se o Te, que apresenta 
valores sempre acima da média crustal em sedi-
mentos e solos; e Cr, La, Pd, Mo, Mn e Ti só em sedi-
mentos, estando o Pd sempre acima da média crustal. 
Já na Suíte Martins Pereira foram verificados teores 
anômalos de U, Cr, Cs, Cu, Ni, Mo, Mn, La, Rb e Sc 
em solos e sedimentos. Menos significativos nesta 
unidade tem-se V, Zn, In e Te em solos e Y, Ge Se e Pd 

em sedimentos, com apenas o Y apresentando teores 
anômalos. Os elementos U, Cr, Cs, Mo, La e Pd apre-
sentam alguns valores maiores do que a média crustal 
em solos e sedimento e Cu e Sc só em solos. Portanto, 
a região de Rorainópolis, como uma das poucas áreas 
livres para pesquisa mineral e com ambiente geoló-
gico favorável a concentrações de interesse econô-
mico, merece uma prospecção geoquímica mais 
acurada. Neste trabalho, não obstante a baixa densi-
dade amostral, chamaram atenção os teores altos de 
Ce, Ga, U e Th sobre corpos granitoides e de Ni e Cr 
sobre corpos básicos ou frações básicas dos migma-
titos da Suíte Martins Pereira, o que os habilita como 
alvos promissores.

Outra região em que se destacam diversos 
elementos com teores significativos é o sul do estado, 
onde ocorrem os sedimentos cenozoicos que consti-
tuem o Pantanal Setentrional. Em amostras de solos 
e sedimentos, e eventualmente de águas superfi-
ciais, apresentam valores relativamente elevados, em 
relação ao universo amostral, os seguintes elementos: 
Be, Cd, Ce, Co, Cu, Ga, Hg, K, La, Li, Ni, P, Rb, Sc, Se, Sn, 
Ta, U, Y e Zn. Apenas em sedimentos o Cr, Cs, Hf, Pb, 
Mo, Th, Ti, V, S, Te, Mg e W, sendo que os oito primeiros 
apresentam teores anômalos. Os elementos Cs, La, 
U, Se, Ga, Th, Cr e Mo mostram alguns resultados 
maiores do que a média crustal. Acredita-se que tais 
concentrações existam associadas a níveis turfáceos 
ou horizontes ricos em matéria orgânica, cuja capaci-
dade de adsorção de elementos metálicos é elevada. 
Em alguns casos é possível que restos de rochas cris-
talinas do embasamento sub-aflorante, não identifi-
cados nos mapas geológicos, tenham influência em 
tais teores mais expressivos. Um exemplo são os altos 
de Fe, Cu e Ti no igarapé Viruá, afluente do rio Anauá. 
Apesar dessas constatações, é importante ressaltar, 
no entanto, que a região do Pantanal Setentrional 
não se enquadra num contexto geológico favorável 
a concentrações de interesse prospectivo para os 
elementos citados.

Com relação à densidade de amostragem utili-
zada, cabe uma observação: no baixo curso do 
igarapé Repartimento (bacia do rio Ajarani), onde 
são conhecidas ocorrências de barita pegmatoide, 
foram registrados neste trabalho valores anômalos 
de Ba em água superficial, solo e sedimento. Mais 
para norte, onde afloram algumas chaminés alcalinas, 
foram registrados altos teores de Nb em solo e sedi-
mento e de Y em sedimento. Tais fatos demonstram 

221



Estado de Roraima

que, em alguns casos, o caráter prospectivo desses 
elementos se revela mesmo com amostragens de 
baixa densidade.

Em sedimentos, os elementos Ag, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni 
e Pb apresentaram alguns resultados com teores acima 
dos valores de referência (VR) utilizados neste estudo 
(CONAMA 454/2012). Em solos, o mesmo ocorre com 
Ba, Be, Co, Cr, Cu, Li, Mn, Ni, Se, U e V, que apresen-
taram, em diversos pontos, teores superiores ao Valor 
de Prevenção (VP) e/ou ao Valor de Intervenção (VI) da 
Resolução CONAMA 420/2009. Já em águas superfi-
ciais, algumas amostras apresentaram concentrações 
acima dos valores máximos permitidos (VMP) pela 
resolução CONAMA 357/2005 para Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, 
Sb e Zn. Todos esses valores, entretanto, muito prova-
velmente refletem simplesmente a composição do 
substrato rochoso das regiões amostradas. Valores 
isolados em locais únicos poderiam levar à suspeita 
de contaminação antrópica, entretanto a baixa 

ocupação humana nos locais onde ocorrem não 
permite tal afirmação. Para isso, seria necessário um 
maior detalhamento nesses locais, com amostragem 
de maior densidade. 

Ainda no aspecto “sanitário”, deve-se comentar as 
concentrações de Pb acima do VMP em águas super-
ficiais numa área pouco habitada entre os rios Maú, 
Surumu e Tacutu. Também teores acima do VR em 
solos e acima de VMP em águas superficiais para Mn 
na região do gráben do Tacutu (Formação Serra do 
Tucano).  

O fato mais marcante diz respeito a um igarapé 
na periferia da capital, cujas águas revelaram as 
mais altas concentrações de cloreto, sulfato, sódio 
e condutividade elétrica de todo o universo amos-
tral. Este igarapé drena a estação de tratamento 
de esgotos de Boa Vista, o que indica que o trata-
mento dos resíduos orgânicos ali realizados não tem 
sido eficiente.
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