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APRESENTAÇÃO

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM tem a grata satisfação de disponibilizar a 
sociedade outro produto da série Atlas Geoquímicos do Brasil: o Atlas Geoquímico 
do Arquipélago de Fernando de Noronha.

As técnicas de exploração geoquímica têm sido submetidas a uma crescente 
adaptação às novas necessidades da sociedade. Todos os métodos desenvolvidos 
para levantamento geoquímico são úteis e aplicáveis a estudos da distribuição 
espacial, da abundância e das carências de elementos químicos ou substâncias de 
origem natural ou antropogênica, no conhecimento do quimismo do meio físico, 
relacionado a diversas áreas do conhecimento, tais como a prospecção mineral, 
agricultura, veterinária, saúde pública e monitoramento ambiental. Diversos tipos 
de doenças endêmicas são explicados por estudos de Geologia Médica, ciência que 
estuda a influência de fatores geológicos ambientais na distribuição geográfica de 
doenças humanas e de animais e vegetais. 

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 metodologia segue os padrões geoquímicos estabelecidos pelo projeto 
IGCP-259 da UNESCO-IUGS, e pelo Working Group on Global Geochemical Baseline, 
do IUGS-IAGC, adaptada às dimensões reduzidas do arquipélago. Os produtos finais 
deste Projeto são os atlas geoquímicos e o banco de dados geoquímicos inserido no 
GEOBANK, disponível na CPRM/SGB. A utilização dessas informações estruturadas 
pode contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvol-
vimento regional, assim como apoiar a tomada de decisões em bases sustentáveis.

 

                                                                        Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
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ATLAS GEOQUÍMICO                 
DE FERNANDO DE NORONHA

INTRODUÇÃO

O Atlas Geoquímico do Arquipélago de Fernando 
de Noronha resulta da investigação geoquímica de 
superfície através da determinação dos teores dos 
elementos químicos em amostras de solos, e subsidia-
riamente em águas superficiais e de abastecimento, e 
sedimentos ativos de drenagem, utilizando uma densi-
dade amostral compatível com sua área expositiva.

A dispersão dos elementos químicos no ambiente 
é controlada inicialmente pelos processos naturais, 
porém a atividade humana contribui em áreas espe-
cíficas para a alteração do ambiente geoquímico a 
partir de núcleos habitacionais e a agropecuária.

Fazendo parte de um Estado em desenvolvimento, 
como Pernambuco, Fernando de Noronha insere-se 
em uma região do país onde subsistem inúmeras difi-
culdades socioeconômicas. Considerando ainda sua 
condição de constituir um delicado e isolado ecos-
sistema insular, faz-se necessário conhecer de forma 
integrada suas peculiaridades geoquímicas naturais 
para auxiliar a preservação de seus recursos natu-
rais, através de programas de pesquisa que contem-
plem uma investigação no campo da geoquímica 
ambiental. Esta abordagem holística acerca da natu-
reza pétrea, pedológica, da paisagem geoquímica e 
da fisiografia apresenta resultados que possibilitam o 
subsequente direcionamento da aplicação futura de 
recursos públicos e privados, com a indicação de alvos 
para investigações mais detalhadas de prevenção de 
sanidade ambiental, visando à sustentabilidade do 
meio ambiente com a convivência do ser humano e da 
população animal associada à atividade de turismo.  

Existem, a respeito do arquipélago, trabalhos de 
superfície e submarinos sobre a geologia vulcânica 
e sedimentar, geofísica, geoquímica, solos, clima, 
vegetação, fauna, geomorfologia, hidrologia, hidro-
geologia e dados ambientais, em diversas escalas. 
Todas estas vertentes acerca do conhecimento deste 
conjunto de ilhas oceânicas auxiliou de forma impres-
cindível a interpretação dos dados geoquímicos 
coligidos, culminando com a indicação de futuros 
estudos em áreas emersas passíveis de maiores 
cuidados ambientais. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Localização

O arquipélago vulcânico de Fernando de Noronha 
está localizado no Oceano Atlântico, a uma distância 
de 545 km de Recife (PE) e de 360 km ao nordeste de 
Natal, Rio Grande do Norte, entre os meridianos de 
3° 51’ 13.71” S e 32° 25’ 25.63” W a Oeste de Greenwich 
(Figuras 1 e 2).

Possui uma extensão territorial de 26 Km², dos quais 
17 km2 são da ilha principal e 9 km2 são distribuídos 
entre as ilhas menores, ilhotas e rochedos. De acordo 
com IBGE (2016), a população da Ilha Fernando de 
Noronha, principal ilha do arquipélago, apresenta 
3.021 habitantes, com uma densidade demográfica 
de 154,55 hab./km2.

Aspectos Históricos e Paisagísticos

O Arquipélago de Fernando de Noronha é um 
paraíso natural e ecológico com belas praias, relevo 
e rica flora e fauna, terrestre e aquática, que por seus 
atributos naturais é considerado o melhor ponto 
turístico do Brasil. A ilha principal é a única habitada 
por seres humanos.

O Arquipélago de Fernando de Noronha faz 
parte de um vulcão extinto cuja base tem 74 km de 
diâmetro e está a 4.200 metros de profundidade. 
Inativo há mais de 20 mil anos, o edifício vulcânico faz 
parte de uma cadeia de montanhas da parte Atlântica 
da placa sul-americana (Figura 3).

As rochas vulcânicas mais antigas do arquipélago 
têm cerca de 12 milhões de anos. A forma atual do 
Arquipélago, tanto em superfície quanto subaquá-
tica, são resultado de períodos de intensa emissão de 
lavas, alternados por períodos de inatividade vulcâ-
nica onde ocorrem as fases erosivas.

Os primeiros registros do arquipélago datam de 
1502 e são de autoria do cartógrafo espanhol Juan de 
la Cosa (RATTES et al., 2011). Porém, o Arquipélago foi 
descoberto oficialmente no dia 10 de agosto de 1503, 
segundo os registros documentais do navegador 
Américo Vespúcio, que comandava uma das embar-
cações da frota de 6 navios da expedição.

A expedição comandada por Américo Vespúcio foi 
financiada pelo fidalgo português Fernão de Loronha 
e as ilhas descobertas foram  doadas a Loronha em 
1504, em forma de capitania hereditária, a primeira 
capitania da Coroa portuguesa em terras brasileiras. 
Este fato aconteceu trinta anos antes da implantação 
do regime de capitanias hereditárias no Brasil.
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Figura 1 - Mapa de localização do Arquipélago de Fernando de Noronha.
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Fernando de Noronha

Figura 2 - Mapa das principais denominações geográficas e núcleos habitacionais. Fonte: Pernambuco (2013a).



Atlas Geoquímico

                                                                                   16

O arquipélago já foi chamado de ilha da Quaresma, 
depois São Lourenço, até que finalmente foi rebati-
zada com o nome de seu dono. 

Situada em um ponto estratégico, Fernando de 
Noronha ficou abandonada pela Coroa portuguesa 
por mais de 200 anos. Neste período, foi ocupada por 
ingleses no século XVI, holandeses no século XVII, e 
pelos franceses no século XVIII. Para impedir as ocupa-
ções estrangeiras, Portugal decidiu em 1737, através da 
Capitania de Pernambuco, construir o maior sistema 
fortificado do século XVIII no Brasil, composto por dez 
fortalezas, entre elas a de Nossa Senhora dos Remédios.

Nesta época, o arquipélago foi transformado em 
um presídio (RATTES et al., 2011). Os próprios presidi-
ários ergueram casas e o reduzido sistema viário que 
interliga as vilas e fortes. Para evitar fugas e esconde-
rijos na mata, praticamente toda a vegetação original 
foi desmatada, o que resultou na alteração parcial do 
clima da região.

Entre 1938 e 1945 Fernando de Noronha serviu 
como colônia penal para presos políticos. Tal fato 

voltou a prejudicar o meio ambiente local, devido à 
importação de espécies de fauna e flora e ao desma-
tamento desenfreado.

Em 1942  o Arquipélago de Fernando de Noronha 
foi transformado em Território Federal Militar, em plena 
Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil permitiu 
que os Estados Unidos da América montassem uma 
estação de rastreamento aéreo na vila do Boldró. A ilha 
recebeu então um contingente de cerca de 3 mil novos 
moradores temporários.

Nos anos seguintes, as Três Armas da República 
passaram a administrar o arquipélago em regime de 
rodízio, até que em 1988, o território foi reintegrado 
ao estado de Pernambuco. No mesmo ano, foi criado 
o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha 
(Parnamar/FN). Em 2001, treze anos depois, o arqui-
pélago ganhou da UNESCO o título de Patrimônio 
Mundial Natural.

Fernando de Noronha registra vestígios do passado 
através das diversas construções históricas que ainda 
resistem às intempéries. Na Vila dos Remédios se 
encontram antigas construções em bom estado de 
conservação, como o Forte e a Igreja Nossa Senhora 
dos Remédios. 

A Vila dos Remédios é historicamente o principal 
núcleo urbano de Fernando de Noronha. Desde o 
século XVIII, toda a estrutura econômica e adminis-
trativa da ilha se concentra ali (Figura 4).

Figura 3 – Configuração do Arquipélago de Fernando de Noronha, 

exibindo a parte emersa e submersa do edifício vulcânico. Fonte: Ilha 

de Noronha (2018).

Figura 4 - Vista parcial da Vila dos Remédios, onde se observa a 

Igreja de N. Sra. dos Remédios e ao fundo o edifício da Adminis-

tração do Arquipélago (Palácio São Miguel). Foto: Donnard (2011). 

O Palácio de São Miguel, uma importante edificação 
mais recente, foi construído em 1947, sobre as ruínas da 
antiga Diretoria do Presídio. Inaugurado em 1948 foi 
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construído com o objetivo abrigar a sede do governo 
do Território Federal Militar. Em alguns períodos de 
governo, o pavimento inferior serviu também como 
residência do Governador de Pernambuco (Figura 5). 

Fernando de Noronha exibe praias de rara beleza 
e tem o epíteto de Esmeralda do Atlântico, provavel-
mente em alusão a coloração verde-esmeralda das 
águas que emolduram suas terras (Figura 7).

Figura 5 - Vista frontal do Palácio de São Miguel. Fonte: Pernam-

buco (2013b).

Figura 6 - Vista parcial das ruínas do Forte dos Remédios. Fonte: 

Mesquita (2013).

Até meados do século XX, a estrutura original 
da Vila dos Remédios se manteve conservada, mas 
a partir da ocupação norte-americana ocorrida 
durante a Segunda Guerra Mundial, a paisagem 
arquitetônica foi modificada, com a construção de 
inúmeras casas pré-moldadas.

O Forte de Nossa Senhora dos Remédios, cons-
truído em 1737, é a mais importante dentre as dez 
fortificações da ilha, tendo sido tombado pelo IPHAN 
em 1937. Trata-se de uma imponente construção do 
século XVIII, mas encontra-se em lamentável estado 
de abandono (Figura 6).

Como todos os ecossistemas isolados, Ilhas ou 
arquipélagos são extremamente frágeis, sendo locais 
de difícil regeneração natural. Depois de muitos 
anos de ocupação que causou danos ambientais, se 
fez necessário um ingente trabalho de remediação. 
Como uma ação positiva, uma parte do bosque da 
região da praia dos Golfinhos está sendo refeito com 
mudas de mulungus, gameleiras e ipês.

Existe um programa de estudos dos golfinhos e o 
Projeto TAMAR (tartarugas marinhas), voltados para 
preservação das espécies marinhas. Inclui a identificação 
da rota de migração e pesquisas de sangue para análise 
de DNA (Figura 8).

Figura 7 -  Vista da Ilha Cabeluda na baía Sueste. Fonte: Mes-

quita (2013).

Figura 8 - Equipe do Projeto TAMAR FN procedendo estudos 

subaquáticos nas tartarugas. Fonte: Projeto Tamar (2011).

Presentemente, o arquipélago abriga um Distrito 
Estadual administrado pelo Governo de Pernambuco, é 
protegido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), sendo incluído em duas 
unidades de conservação: o Parque Nacional Marinho de 
Fernando de Noronha e a Área de Proteção Ambiental 
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Relevo

O arquipélago de Fernando de Noronha é a parte 
emersa de um vulcão, cuja base com 74 km², está assen-
tada sobre o assoalho oceânico a cerca de 4.200 m de 
profundidade. No topo desse edifício vulcânico, além do 
arquipélago, encontra-se 23 km a oeste, a uma profun-
didade de 60 m, o Alto Drina, elevação secundária que 

Figura 9 - Médias das precipitações pluviais mensais (PPT) e das 

evapotranspirações potenciais mensais (ETP) do Arquipélago de 

FN no período de 1910 a 1994. Adaptado de: Rocha (1995).

Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e São Paulo. 
Além de ser reconhecido pela Comissão Brasileira de 
Sítios Geológicos e Paleontológicos (SIGEP) como patri-
mônio geológico brasileiro (MOREIRA; BIGARELLA, 
2009; CASTRO, 2010) e considerado patrimônio natural 
da humanidade pela Organização das Nações Unidas 
para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 2013).

Clima

O clima do Arquipélago de Fernando de Noronha 
se caracteriza como tropical quente, com duas esta-
ções bem definidas: a seca, que vai de agosto a 
janeiro e a chuvosa, com precipitações ocasionais, de 
fevereiro a julho (Figura 9). A temperatura tem pouca 
variação durante o ano, mantendo uma média de 
28ºC, com amplitude térmica de 4ºC, com muito sol e 
uma brisa refrescante. O índice pluviométrico médio é 
de 1.300 mm, chegando a atingir no período chuvoso 
2.000 mm, enquanto que na estação seca pode chegar 
a índices similares às regiões mais secas do semiárido 
nordestino, com precipitações na casa dos 500 mm.

Os ventos predominantes têm direção SE (alísios), e 
sopram a maior parte do ano, contribuindo com uma 
sensação térmica agradável, principalmente entre os 
meses de junho a agosto. A exceção é no período de 
janeiro a março, onde as máximas de temperatura estão 
associadas a pouca ventilação observada nessa época.

foi desgastada pela erosão durante o rebaixamento do 
nível do mar na última glaciação, formando uma plata-
forma de abrasão, que depois ficou submersa com a 
elevação do nível do mar (Figura 10).

A origem do arquipélago está relacionada a 
sucessivas erupções vulcânicas ocorridas devido ao 
movimento de afastamento das placas tectônicas 
Sul Americana e Africana, que originaram o oceano 
Atlântico. Essas erupções se iniciaram quando da 
passagem da placa Sul Americana por um ponto 
quente (hotspot), que são colunas superaquecidas 
provenientes do interior da terra, expelindo grandes 
quantidades de magma.

Figura 10 - Perfil esquemático E-W do edifício vulcânico de Fernan-

do de Noronha. Fonte: Teixeira et al. (2003).

A configuração morfológica do arquipélago é 
representada no Mapa de Padrões de Relevo (Figura 
11) que está compartimentado em oito unidades, 
descritas a seguir.

Dentre as formas de relevo, os morros são constituídos 
de rochas vulcânicas mais resistentes à erosão, e repre-
sentam as principais elevações do conjunto de ilhas, 
cujas declividades muito acentuadas formam muitas 
vezes picos monolíticos destacados da paisagem, a 
exemplo do morro do Pico (cartão postal da ilha), ponto 
culminante do arquipélago, com 323 m de altitude. 
Na ilha principal, além do morro do Pico, destacam-
-se os morros da Atalaia (221 m), do Francês (198 m), do 
Madeira (171 m) e do Alto da Bandeira (160 m). Formando 
pequenas ilhotas, observam-se o morro Dois Irmãos 
(outro cartão postal da ilha), ilhas Morro da Viúva, Morro 
do Leão, Cabeluda e Sela Gineta. (Figura 12; Figura 13).

Os planaltos são superfícies de terreno pouco 
acidentadas, constituindo relevo posicionado em cotas 
mais elevadas que as superfícies adjacentes, que apre-
sentam duas unidades na ilha principal: os planaltos da 
Vila dos Remédios e da Quixaba, o primeiro na área que 
compreende a parte urbanizada e o segundo entre os 
morros dos Abraços e Alto da Bandeira.
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Figura 11 - Mapa de configuração morfológica do Arquipélago de Fernando de Noronha. 

Fonte: Wildner e Ferreira (2012).
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Figura 12 - Morro do Frade

Figura 13 - Morro Dois Irmãos

Figura 14 - Falésia da praia do Sancho

Figura 15 - Praia do Leão

Os baixos platôs são superfícies planas a pouco 
onduladas, em patamar inferior aos planaltos, que 
representam a principal unidade de relevo do arqui-
pélago em termos de área. Além de se estender por 
boa parte da ilha principal, constitui as ilhas Rasa, do 
Meio e Rata.

As vertentes representam compartimento de relevo 
de declives topográficos acentuados, que margeia as 
unidades dos baixos platôs e planaltos, conectando-
-os diretamente com as praias arenosas existentes na 
ilha principal e na maioria das vezes com o oceano, 
formando falésias (em cujas bases se encontram depó-
sitos de tálus) e costões rochosos (Figura 14).

As praias são cobertas por fragmentos das rochas 
vulcânicas (calhaus e seixos) e areias predominan-
temente bioclásticas (provenientes de carapaças de 
animais marinhos, a exemplo das conchas). Localizam-se 
exclusivamente na ilha principal, que possui dez praias 
no Mar de Dentro (praias do Porto, do Cachorro, do 

Meio, da Conceição, do Americano, do Bode, do Boldró, 
da Cacimba do Padre, da Baía dos Porcos e do Sancho) 
e quatro praias no Mar de Fora (da Baía de Sueste, da 
Atalaia, das Caieiras e do Leão) (Figura 15).

Assim como as praias arenosas, os campos de 
dunas são depósitos arenosos de natureza bioclástica, 
que foram transportados e depositados pela ação 
dos ventos e que hoje se encontram fixos. Também 
estão localizados na ilha principal, junto à Praia da 
Caieira, na Enseada da Atalaia, na Baía de Sueste e na 
Praia do Leão.

Nas imediações da Baia de Sueste existe uma 
diminuta área de vegetação de mangue, que está 
assentada sobre sedimentos arenosos formando uma 
pequena planície, onde deságua o riacho Maceió, que 
em conjunção com a água proveniente das marés 
altas, alimenta esse ecossistema único em ambientes 
insulares do Atlântico Sul.
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Figura 16 - Vegetação do mangue Mulungu (Laguncularia race-

mosa) localizada na Baía do Sueste. Fonte: Viarural (2013).

Figura 17 - Colônia reprodutiva de aves marinhas. Fonte: Via-

rural (2013).

No entorno da ilha principal, além das ilhas secun-
dárias, existe um conjunto de pequenos rochedos 
emersos que representam os topos de elevações de 
menor porte, refletindo o movimentado relevo da 
plataforma insular.

Flora e Fauna 

A vegetação predominante é composta por 
espécies típicas do agreste nordestino, perdendo 
sua folhagem na estação seca. Em seu aspecto 
geral é definida como mata estacional decidual e 
basicamente subxerófita, com poucas espécies arbó-
reas nas áreas mais elevadas e muitas arbustivas e 
herbáceas nas superfícies mais planas.

A partir do século XVIII, a vegetação local começou 
a ser devastada para impedir fugas dos presos insta-
lados na ilha. Hoje, a vegetação encontrada é predomi-
nantemente arbustiva e herbácea, com várias espécies 
que foram trazidas do continente com o objetivo de 
prover alimentação para homens e animais. Entre elas 
estão espécies frutíferas, destacando-se o caju, o cajá e 
a pinha. Entre as espécies ornamentais, destacam-se o 
flamboyant e o ipê branco.

O mangue Mulungu se desenvolve na baía do 
Sueste, merecendo atenção especial por ser a única 
ocorrência de manguezal insular no oceano Atlântico 
Sul (Figura 16). Ocupa uma área de apenas 1.500 m2, 
e recebe água da maior bacia de captação da ilha, a 
do riacho Maceió. A Laguncularia racemosa se destaca 
por ser uma espécie típica de mangue que não apre-
senta rizóforos, tipo de raízes pneumatóforas. 

A vegetação arbórea pode ser encontrada relati-
vamente preservada na Ponta da Sapata e no morro 
da Quixaba. Por representar 25% de toda a vegetação 
de arbustos e árvores da ilha principal do arquipélago, 
a Ponta da Sapata é utilizada pelas aves marinhas e 
terrestres para a construção de ninhos (Figura 17).

No período das chuvas, as trepadeiras, também 
conhecidas como “jitiranas”, cobrem os arbustos e 
as árvores nativas, entre elas algumas espécies que 
contêm seiva cáustica agressiva à pele, como as 
urtigas, o aveloz e a “burra leiteira”.

O Parque Nacional Marinho de Fernando de 
Noronha é uma unidade de conservação de proteção 
integral administrada pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade  (ICMBio). Criado em 
1988, ocupa a maior parte do arquipélago e possui 
uma variedade de  fauna  e  flora  únicas. Ótimo local 
para turismo, porém, devido à fiscalização do ICMBio, 
algumas das ilhas têm a visitação controlada.

A fauna marinha de Fernando de Noronha apre-
senta uma grande variedade de peixes multicores, 
além de diversos tipos de tubarões, arraias, tartarugas 
e os golfinhos rotadores (espécie Stenella longirostris), 
que podem ser observados em grande quantidade 
na enseada dos Golfinhos (Figura 18).  

Dos animais terrestres, ocorre um pequeno lagarto 
nativo, chamado pela população local de mabuia, 
espalhando-se em toda ilha principal. Duas espécies 
introduzidas na ilha principal, o lagarto teju e o mocó 
(pequeno roedor) apresentam atualmente popula-
ções bastante expressivas, causando desequilíbrio no 
ecossistema terrestre.
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Figura 19 - Praia do Leão, local de desova das tartarugas. Fonte: 

Viarural (2013).

Figura 20 - Lagartixa (Mabuya maculata), animal nativo que ocor-

re em toda a extensão da ilha principal. Fonte: Viarural (2013).

Figura 21- Casal de Viuvinha Grande. Fonte: Viarural (2013).

Figura 18 - Golfinhos rotadores. Fonte: Viarural (2013). 

O Centro Nacional de Conservação e Manejo das 
Tartarugas Marinhas Tamar, do IBAMA, desde 1984 
zela no arquipélago pelas fêmeas, ovos e ambientes 
de reprodução e avalia as suas populações. Esses 
animais são protegidos por Decreto-Lei que estabe-
lece a proibição da captura, pesca e molestamento de 
todas as espécies de quelônios em águas brasileiras.

As tartarugas são observadas a partir de novembro, 
agrupadas na superfície da água, quando os machos 
adultos disputam as fêmeas, dando início ao período 
de reprodução dessa espécie no arquipélago. Durante 
os meses de chuva (dezembro a maio), as fêmeas, 
resguardadas pela temperatura da noite, sobem a 
essas praias para depositar os ovos que ficam incu-
bados durante 50 dias. Duas importantes praias de 
desova das tartarugas aruanas (Chelonia mydas) estão 
protegidas pelo Parque Nacional Marinho de Fernando 
de Noronha: a Praia do Leão (Figura 19) e a do Sancho.

O caranguejo (Gecarcinus lagostoma) passa sua fase 
juvenil e adulta em terra e faz sua desova no mar.

O conjunto de ilhas é considerado um berçário para 
a reprodução de aves marinhas, destacadamente a ilha 
Rata, para onde migram periodicamente várias espé-
cies. Existem 40 espécies de aves registradas no arqui-
pélago que abriga as maiores colônias reprodutivas de 
aves marinhas entre as ilhas do Atlântico Sul Tropical.

Dentre as aves protegidas pelo Parque Nacional 
a mais comum é a viuvinha (Anous minutos). Outras 
aves de grande concentração no arquipélago são a 
viuvinha grande (Anous stolidus) (Figura 21), o trinta 
réis de manto negro (Sterna fuscata) e a viuvinha 
branca (Gygis alba).

Ocorrem em Fernando de Noronha outras espé-
cies endêmicas: o passarinho sebito (Vireo gracili-
rostris), a lagartixa (Mabuya maculata) (Figura 20) e 
a cobra de duas cabeças (Amphisbaena ridleyana). 

Em todas as ilhas podem ser encontradas também 
seis espécies de aves parentes dos pelicanos: o mumbebo 
branco-grande (Sula dactylatra), o mumbebo marrom 
(Sula leucogaster), o mumbebo de patas vermelhas 
(Sula sula), a catraia (Fregata magnificens), além de duas 
graciosas espécies: o rabo de junco de bico amarelo 
(Phaeton lepturos) e o bico vermelho (Phaeton aethreus).

Nas matas, vivem o sebito (Vireo gracilirostris), pássaro 
insetívoro e frutívoro que já se tornou endêmico, o cucu-
ruta (Elaenia spectabilis reidleyana) e a arribaçã (Zenaida 
auriculata noronha).
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abastecimento do açude do Xaréu. O vale do córrego 
da Atalaia já é mais íngreme, a partir das nascentes, 
no sopé do Morro do Meio.

Os talvegues condicionam-se ao substrato geoló-
gico. Os mais significativos, correspondem aos 
córregos Boldró, da Praia da Conceição, Mulungu e da 
Enseada da Caieira, além das cabeceiras dos córregos 
que deságuam na Baía de Sueste, como o córrego 
Maceió, e no Saco da Atalaia, o córrego Atalaia. 

As nascentes do córrego Atalaia ficam nos morros do 
Meio, do Francês, do Curral e na cabeceira do aeroporto 
e deságuam na praia da Atalaia, onde se forma a única 
área aluvial do arquipélago. Este córrego localizado em 
área de grande fragilidade ambiental deságua na baia 
Sueste, contribuindo com a água doce necessária para a 
formação de um pequeno e especial ecossistema da ilha: 
o manguezal do Sueste, único insular do Atlântico Sul. 

O córrego Maceió é a maior drenagem da ilha. A 
ausência de vegetação nos mananciais faz com que as 
águas das precipitações durante o período chuvoso 
escoem rapidamente sob regime torrencial, contri-
buindo para a aceleração dos processos de erosão 
superficial do solo.

O córrego Mulungu, que deságua na Praia do 
Cachorro, também apresenta declividade alta ao 
longo de toda a sua extensão. Este é formado pelas 
duas linhas de drenagem das águas que correm pelo 
morro do Francês e aquelas que fluem pelas Vilas dos 
Remédios, da Floresta Velha e Floresta Nova, formando 
uma pequena lagoa na área denominada Vila do Trinta.

O córrego Boldró tem nascentes nas vertentes dos 
Morros do Pico e do Meio, desemboca na praia de 
mesmo nome e abastece o açude da Ema, que serve 
de bebedouro de animais e fornece água para irri-
gação de pequenas hortas.

Abastecimento de água

A Ilha de Fernando de Noronha é atendida por 
algumas fontes de suprimento de água. Como 
não tem riachos perenes, toda a água é captada 
no período das chuvas e armazenada durante a 
estiagem nos açudes – Gato, Mulungu, Horta, Pedreira 
e Xaréu. Os maiores açudes são o Xaréu e o Pedreira, 
com capacidade de armazenamento de 411.000 m3 e 
de 26.000 m3 respectivamente. O açude do Xaréu é 
uma barragem de acumulação construída no riacho 
Xaréu, tendo como captação um sifão em tubos PVC de 
75 mm de diâmetro, que alimenta a Estação Elevatória 
do Xaréu. Atualmente são utilizados 30 m3/h de água 
do açude, sendo a principal fonte produtora da ilha. 
A vazão do Sistema Xaréu é constante, determinada 

Existem grupos de aves que visitam o Parque: são as 
migratórias de longo percurso e em geral provenientes 
do hemisfério norte. Essas aves chegam para descansar 
e se alimentar. São doze espécies de maçaricos e batu-
íras, sendo mais comum o vira pedra (Arenaria interpress).

Recursos Hídricos

O Arquipélago de Fernando de Noronha tem dispo-
nibilidade restrita de recursos hídricos para abasteci-
mento a Vila dos Remédios, o principal núcleo urbano, 
e demais vilas secundárias (Figura 22).

Um dos fatores determinantes desta situação é o clima 
na região do Arquipélago, bastante influenciado pelas 
grandes massas de águas oceânicas, porém, com regime 
pluviométrico semelhante ao do Agreste Nordestino, 
apresentando estações secas e chuvosas bem definidas, 
acentuada irregularidade de chuvas entre os anos e 
predominância da situação de déficit no balanço hídrico 
anual. O outro fator diz respeito aos condicionantes 
hidrogeológicos, que serão abordados adiante. 

O principal manancial utilizado para o abaste-
cimento urbano está situado na pequena bacia 
hidrográfica do córrego Xaréu. O açude formado 
pelo represamento do córrego Xaréu é respon-
sável pela maior parcela do atendimento público 
de água (chega a 60%), porém, sua capacidade 
máxima de acumulação dificilmente está dispo-
nível, precisando ser complementado com água 
do mar dessalinizada na Estação de Tratamento 
de Água (ETA) da ilha, operada pela Companhia 
Pernambucana de Saneamento (COMPESA). 

Dos conjuntos insulares brasileiros, Fernando de 
Noronha destaca-se pela longa história de ocupação 
humana, responsável pela degradação ecológica 
relativa à alteração dos ecossistemas primitivos. 
Observam-se ainda um notável montante de inves-
timentos públicos e privados no setor turístico, além 
do crescente número de trabalhos técnico-científicos 
sobre seu patrimônio natural (BATISTELLA, 1993).

Sistema de drenagem

Todos os córregos e linhas de drenagem existentes 
na ilha Fernando de Noronha são intermitentes, dada 
à falta de condições de evolução da drenagem em tão 
reduzida superfície, na qual a infiltração de água que 
pudesse gerar mananciais é dificultada pela pequena 
espessura e baixa permeabilidade dos solos.

As bacias são consequentemente pequenas, com 
declividades baixas, da ordem de 15% nas áreas planas 
do platô. O córrego Maceió consiste em exemplo 
desse tipo de drenagem, sendo o responsável pelo 
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Figura 22 - Núcleos urbanos e hidrografia do Arquipélago de Fernando de Noronha.
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pela capacidade da estação elevatória (4 litros/seg). Os 
volumes produzidos variam com o período de funcio-
namento do sistema, determinado pelos índices pluvio-
métricos, pela situação de armazenamento e pelo 
estado das bombas. 

A capacidade máxima de acumulação do açude 
Xaréu dificilmente está disponível, tanto que em 
julho de 2017 verteu após 8 anos sem extravasar 
(COMPESA, 2017). 

O açude da Pedreira fornece água para a comu-
nidade por meio de caminhão pipa, conectado em 
adutora nova, que por sua vez está ligada a uma 
estação elevatória e à ETA.

Além dos açúdes, a COMPESA conta com 17 poços 
de baixa vazão e com algum grau de salinidade, e 
um implúvio (uma grande área coberta com placas 
de concreto, que recolhe água da chuva em uma 
cisterna). Duas adutoras - uma saindo do Xaréu, com 
2.300 metros, e outra do implúvio, com 800 metros, 
levam água até a ETA (JORNAL DO COMÉRCIO, 1999).

De acordo com IBGE (2018), Noronha conta com 
3.021 habitantes (nativos e residentes) e o fluxo para um 
período de baixa estação de 1.000 turistas, totalizando 
pouco mais de 4.000 pessoas. A Administração da Ilha 
- Assessoria de Imprensa do Distrito (2017) afirma que 
a COMPESA atende até 5.000 usuários nos chamados 
“períodos normais” e que na alta estação, como em julho, 
esta chega a abastecer 8.000 pessoas. Considerando um 
consumo per capita de 180l/hab/dia, a demanda da ilha 
por dia é de 900 m3 (período normal), chegando a uma 
demanda de 1.440 m3 por dia (alta estação), o que corres-
ponde a uma vazão de 60 m3 por hora na alta estação e 
de 37,5 m3 por hora em períodos normais.

É importante ressaltar a dependência das vilas de um 
único sistema de abastecimento de água e a distância da 
captação aos assentamentos. Quando há um colapso no 
sistema de energia, o abastecimento de água tem que ser 
interrompido, pois o bombeamento e a dessalinização 
da água dependem do sistema energético de fontes 
não renováveis. Hoje a geração de energia elétrica é feita 
principalmente por geradores a diesel.  

A Universidade Federal de Pernambuco, em 
convênio com o governo da Dinamarca, implantou 
turbinas eólicas no arquipélago. A geração de eletri-
cidade da primeira turbina correspondia a cerca de 
10% da energia gerada na Ilha, proporcionando uma 
economia de aproximadamente 70.000 litros de óleo 
diesel por ano. A segunda turbina entrou em operação 
em 2001. Juntas, as duas turbinas chegaram a gerar até 
25% da eletricidade consumida na ilha.

Posteriormente foram instalados nove sistemas de 
captação de energia solar, com painéis de silício poli-
cristalino, gerando uma média de 50 MWh (megawatts-
-hora), equivalente a 4% do consumo da ilha. Deverá 
ainda ser instalada uma segunda usina de energia 
solar com capacidade de gerar o equivalente a 6% do 
consumo total a ilha. 

Há previsão de aumento da produção de água para 
o abastecimento por meio da ampliação e moderni-
zação do sistema de dessalinização. Esta ação permitirá 
o tratamento de água do mar em quantidade suficiente 
para atender toda população da Ilha, incluindo turistas, 
até mesmo nos períodos de alta estação. O novo 
projeto vai permitirá um incremento da oferta de água, 
de 18 mil L/h para 72 mil L/h. 

Atualmente, o fornecimento de água (superficial) 
para a população da ilha depende de dois sistemas, o 
de dessalinização e o de captação no Açude do Xaréu, 
além de uma pequena contribuição de quatro poços 
principais, e é realizado por meio do calendário de um 
dia com água para seis dias sem água.

Recursos Subterrâneos 

Segundo SANTOS et al. (2002) o substrato do 
arquipélago de Fernando de Noronha é constituído 
por rochas piroclásticas depositadas em ambiente 
subaéreo, atravessadas por rochas eruptivas alcalinas 
e posteriormente recobertas por derrames basálticos 
alcalinos. As porções de rochas sedimentares existentes 
correspondem a 7,5% da área total, compostas por 
depósitos litorâneos, eólicos e marinhos.

Assim sendo, os aquíferos relacionam-se, na grande 
maioria, às rochas vulcânicas intensamente fraturadas. 
No caso das rochas piroclásticas, com maiores porosi-
dades, ocorrem acúmulos de água subterrânea. Nos 
vales, com a presença de rochas muito diaclasadas, é 
possível uma maior acumulação de água a montante 
de diques intrusivos, formando pequenos reservató-
rios subterrâneos subaflorantes. Nos restritos depó-
sitos sedimentares, porosos e permeáveis, podem 
ocorrer pequenas quantidades de água, em virtude 
da reduzida espessura e pequena área de ocorrência, 
não ocupando mais que 10% da superfície total do 
arquipélago. Assim, os condicionantes hidrogeoló-
gicos desfavorecem a infiltração e a acumulação de 
água no subsolo e consequentemente dificultam a 
formação de aquíferos produtivos.

Os perfis litológicos e construtivos dos poços, em 
geral, possuem a estrutura representada na (Figura 23), 
sendo que em torno de 0 a 20 m de profundidade, o 
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VALORES MÉDIOS DE PARÂMETROS DAS ÁGUAS DOS POÇOSs

Alcal. Total 
(mg/L)

HCO3 
(mg/L)

Ca 
(mg/L)

Condut. Elétrica 
(µS/cm)

Cl 
(mg/L)

Fe Total 
(mg/L)

Mg 
(mg/L) pH K (mg/L) SO4 (mg/L) Classif. das 

Águas

89,25 381,36 326,54 1.578,00 721,62 1,28 117,1 7,6 18,34 208,21 Água Salgada

TABELA 2
Valores médios de parâmetros das águas dos poços tubulares cadastrados até março de 2018.

Fonte: SIAGAS (CPRM, 2018).

Figura 23 - Perfil litológico/construtivo esquemático dos poços tubulares.

solo é de alteração da rocha vulcânica; de 20 a 25 m 
tem-se a rocha vulcânica pouco alterada e de 25 a 70 m 
encontra-se a rocha vulcânica sã com diferentes graus 
de fraturamentos.  

A partir do Sistema de Informações de Águas Sub-
terrâneas (SIAGAS), do Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), foram selecionadas algumas características 
dos poços tubulares (Tabela 1) e valores médios de 

alguns parâmetros de qualidade das águas (Tabela 2) 
dos poços tubulares construídos no Arquipélago de 
Fernando de Noronha (Figura 24).

Atualmente, a contribuição média de água subter-
rânea para o arquipélago é de 110,0 m3/dia, através 
do controle do regime de bombeamento realizado 
pela COMPESA, para posterior tratamento de potabi-
lidade com dessalinização. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS POÇOS TUBULARESs

Profundidade (m) Nível Estático (m) Nível Dinâmico (m) Vazão (m3/h) Qualidade da Água Situação

21,6 a 70,0 1,77 a 28,0 7,33 a 47,6 0,3 a 6,1 doce a salgada 36 em funcionamen-
to e 2 obstruídos

TABELA 1
Características gerais dos poços tubulares cadastrados até março de 2018. Fonte: SIAGAS (CPRM, 2018).

Fonte: SIAGAS (CPRM, 2018).
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Figura 24 - Distribuição geográfica dos poços tubulares no Arquipélago de Fernando de Noronha. Fonte dados: SIAGAS (CPRM, 2018).
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Geologia

Em linhas gerais, a estrutura geológica do arqui-
pélago de Fernando de Noronha está constituída 
por três formações de rochas ígneas onde, da base 
para o topo observa-se: i) a Formação Remédios 
(basaltos alcalinos, fonolitos e traquitos) com idades 
K-Ar entre 8 a 12 Ma (CORDANI, 1970); ii) a Formação 
Quixaba (olivina nefelinitos, melilititos e nefelinitos) 
com idades entre 1.7 e 3 Ma (CORDANI, 1970); e iii) a 
Formação São José (basanitos recentes) com carac-
terísticas geoquímicas de OIB (ocean island basalts) 
(ALMEIDA, 1955). Este arquipélago vulcânico, de 
idades entre o Mioceno Médio ao Plioceno, constitui-
-se assim de um substrato de rochas piroclásticas, 
intrudidas por uma grande variedade de rochas alca-
linas subsaturadas que, após prolongado hiato, foram 
recobertas por derrames de rochas básico-ultrabá-
sicas nefelinícas (ankaratritos) e seus depósitos piro-
clásticos. Recobrindo este substrato ígneo, ocorrem 
sedimentos biogênicos na forma de depósitos litorâ-
neos, marinhos e eólicos, pertencentes ao ciclo atual. 
A Figura 25 exibe um mapa geológico simplificado do 
Arquipélago de Ulbrich et al. (1994).

Estrutura Geológica do Arquipélago 

Sedimentos modernos

 - Depósitos praiais e de dunas
 - Depósitos de sedimentos biogênicos e fosfáticos 

quaternários.

Formação São José

 - Basanitos e rochas básico-ultrabásicas nefeliníticas 
(ankaratritos) e piroclásticas.

Formação Quixaba

 - Lava melanocráticas ankaratrítica. 

Formação Remédios

 - Álcali basaltos
 - Traquitos
 - Essexitos pórfiros
 - Fonolitos pórfiros
 - Fonolitos afíricos
 - Tufos, brechas e aglomerados

A Formação Remédios corresponde às rochas 
mais antigas que ocorrem no arquipélago (Almeida, 
1955), constituída por depósitos piroclásticos na base, 
recortados por intrusões na forma de necks, plugs 

e diques de rochas alcalinas subsaturadas. Compo-
sicionalmente as intrusivas variam entre composições 
básico-ultrabásicas (lamprófiros, tefritos, basanitos, 
basaltos alcalinos) a intermediárias (traquitos e fono-
litos). Esta suíte alcalina compõe duas séries petrográ-
ficas distintas (ULBRICH et al. 1994; ULBRICH; LOPES, 
2000): uma moderadamente potássica, constituída por 
álcali basaltos, traquiandesitos e traquitos, e outra de 
tendência sódica, representada por basanitos, tefritos, 
essexitos, tefrifonólitos e fonólitos. As rochas piroclás-
ticas afloram somente na ilha central, e constituem-se 
de fragmentos de diversas dimensões, pobremente 
selecionados, podendo atingir blocos com um metro 
ou mais de diâmetro. Podem formar camadas irregu-
lares de tufos, brechas e aglomerados. Entre os frag-
mentos destacam-se variedades de rochas fonolíticas, 
cumulados máfico-ultramáficos, gabros, monzogabros, 
dioritos e monzodioritos. Sua espessura exposta pode 
exceder aos 100 m e resultam de eventos vulcânicos 
explosivos que precederam e acompanharam as intru-
sões dos corpos fonolíticos e traquíticos, dutos centrais 
destes eventos plutono-vulcânicos.

As rochas piroclásticas afloram especialmente 
na Enseada da Caieira, extremidade NE da ilha prin-
cipal, e no Saco da Atalaia, onde compõem depó-
sitos de fluxo piroclástico na forma de aglomerados 
vulcânicos contendo fragmentos conatos e juvenis 
de rochas vulcânicas e sub-vulcânicas, com tama-
nhos variando entre lápilli a blocos, normalmente 
de bordas arredondadas, aos quais se somam frag-
mentos de cristais imersos na matriz microcristalina. 
Um sutil acamadamento gradacional granodecres-
cente, em sets métricos, pode ser identificado.

Na ilha principal são reconhecidos onze grandes 
corpos independentes de rochas fonolíticas, sendo o 
mais importante o Morro do Pico, marca caracterís-
tica do arquipélago com 321 m de altitude e 950 m2 
de superfície, expostos fora do mar, valor que atinge 
1.070 m2 no domo da Boa Vista. Diques fonolíticos, saté-
lites destas intrusões centrais, são comuns, alguns com 
vários metros de espessura, multiintrusivos e sinvulcâ-
nicos. Os domos e plugs fonolíticos são de consolidação 
endógena, expostos pela erosão realizada antes que se 
processassem as efusões ankaratríticas. De resto, todas 
as rochas magmáticas da Formação Remédios são 
endógenas, como se conclui de suas juntas, estruturas 
laminares e modo de ocorrência. Uma pequena, mas 
interessante estrutura dômica formada por traquitos 
ocorre na praia do Leão, na costa sul da ilha, porém 
a expressão mais comum desse tipo de rocha é sob 
forma de grandes diques.
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Figura 25 - Mapa geológico simplificado do Arquipélago de Fernando de Noronha. Fonte: Ulbrich et al. (1994).
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Ocorrem na ilha principal de Fernando de Noronha 
numerosos diques de rochas lamprofíricas sódicas: 
monchiquitos, furchitos, camptonitos e outros tipos 
raros, constituindo a maioria dos diques observados. 
A orientação predominante desses diques varia entre 
NW e NE, também se identificando diques de ankara-
tritos, augititos, álcali-traquitos, limburgitos, sanaítos, 
olivina teschenitos, essexitos pórfiro, olivina-nefeli-
nitos, basanitos, gauteítos e outras rochas. A nomen-
clatura petrográfica de muitos desses diques, como 
de outras rochas da ilha, é até hoje controvertida 
(ULBRICH et al., 1994; MARINGOLO, 1995).

As rochas fortemente melanocráticas, em que 
feldspatos são escassos, quando não ausentes, são as 
mais recentes da Formação Remédios. Equivalentes 
efusivos de algumas dessas rochas devem ter existido 
no alto do edifício vulcânico, mas foram destruídos 
pela erosão que precedeu os derrames ankaratríticos.

A Formação Quixaba (ALMEIDA, 1955) cons-
titui um empilhamento de derrames e depósitos 
piroclásticos subordinados, de lava melanocráticas 
ankaratrítica (uma variedade de olivina melanefeli-
nitos contendo biotita), alternados com piroclastos 
de componentes da própria lava. Afloram nos dois 
planaltos escalonados da ilhas principal, no oriental 
pode-se reconhecer até 180 m de espessura exposta 
acima do nível do mar. A formação constitui algumas 
ilhas, com destaque para a ilha Rata. Os derrames, 
quando não são horizontais, apresentam inclinações 
de até 30º para sul, sentido do escoamento das lavas. 
Os derrames são maciços em seu interior, porém 
vesiculares ou amigdaloidais na base e, sobretudo 
no topo. A espessura varia, podendo ultrapassar 
40 m na falésia da baía do Sancho, mas geralmente 
apresentam somente alguns metros de espessura. 
Ocorrem derrames de melilita ankaratrito com menos 
de dois centímetros de espessura, alternados com 
tufos lapílicos contendo bombas do mesmo mate-
rial. As rochas piroclásticas são tufos, tufo-brechas, 
lapilli-tufos e aglomerados, constituídos essencial-
mente de componentes provenientes dos derrames, 
inclusive cristais isolados. Blocos angulosos de lava 
alcançam 2 m. Não são raros bombas e fragmentos de 
lava cordada. Quando não constituem um conjunto 
caótico de fragmentos de variadas dimensões, 
podem mostrar-se com estratificação grossa ou, local-
mente, em estratos finos, bem acamados. A chaminé 
de Tamandaré, extremidade nordeste da ilha prin-
cipal, tem cerca de 130 m de diâmetro e perfura um 
derrame estratigraficamente inferior. Suas paredes, 

em ankaratrito, têm restos de tufo e aglomerado de 
chaminé, sendo atravessadas por diques. A maré 
baixa descobre a lava escoriácea de seu interior. Foi 
local de escape de soluções, onde se formou muita 
calcita que, em perfeitos escalenoedros, preenche 
fraturas nas brechas e aglomerados. Diques de nefe-
linito de granulação grossa foram vistos em poucos 
locais da ilha principal.

A Formação São José tem ocorrência restrita às 
pequenas ilhas de São José, Cuscuz e de Fora, vizinhas 
à terminação norte da península de Santo Antônio, são 
constituídas de um mesmo derrame horizontal de basa-
nito cuja espessura original excede 25 m. As lavas de 
ankaratritos da referida ponta, assim como os do sopé 
da ilhota Chapéu de Nordeste, descobertos em maré 
baixa, têm inclinação para NE. Chamam a atenção nestes 
derrames à abundância e as dimensões dos xenólitos de 
dunito, lherzolito e harzburgito, de cor verde-garrafa, 
constituídos quase inteiramente de olivinas, orto e clino 
piroxênios, com formas angulosas a subarredondadas 
e diâmetro de até 35 cm (ULBRICH et al., 1994). Na ilha 
de São José percebe-se que os maiores e mais nume-
rosos xenólitos são encontrados na parte inferior do 
derrame, como resultado de um processo de decan-
tação. Possivelmente procedem de zona profunda e 
antiga do manto superior. Apesar de as idades obtidas 
por Cordani (1970), para o basanito da ilha de São José 
serem anteriores às da Formação Quixaba, elas podem 
ser enganadoras, pois a rocha está contaminada com 
xenólitos de olivinito mantélico. Também Ulbrich et al. 
(1994), acha que essa rocha não deve ser considerada 
uma formação, mas provavelmente representa a culmi-
nação do vulcanismo Quixaba e pode ser correlacio-
nada petrograficamente aos basanitos de uma chaminé 
que atravessa os ankaratritos na baía do Sancho, identi-
ficada por Ulbrich e Ruberti (1992).

Geocronologia

Cordani (1970) apresentou 23 datações de amostras 
do arquipélago de Fernando de Noronha, obtidas pelo 
método K-Ar, que foram revistas e acrescidas por 12 data-
ções adicionais K-Ar e 16 datações Ar-Ar, apresentadas 
por Cordani et al. (2003), de onde foram compiladas 
estas informações. Para a Formação Remédios a rocha 
mais antiga datada é um álcali-basalto com 12,3 Ma, 
idade mínima para os depósitos piroclásticos em que se 
introduziu, enquanto que a intrusão dos grandes corpos 
fonolíticos realizou-se entre 8 a 11 Ma. Para o basanito 
da Formação São José o resultado que considerou 
mais provável é de 9,5 Ma, obtido em duas amostras, 
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enquanto que outras duas acusaram 8,1 e 21,9 Ma, resul-
tado este que considerou devido a possível perda de 
argônio por aquecimento. De tal modo essa rocha seria 
anterior ao vulcanismo Quixaba, com a possibilidade de 
pertencer à Formação Remédios. Assim o primeiro ciclo 
vulcânico exposto na ilha data do Mioceno Superior. O 
vulcanismo Quixaba ter-se-ia realizado entre cerca de 
6.1 a 1,5 Ma, portanto no Plioceno Superior.

Litoquímica

O vulcanismo representado pelas rochas expostas 
no arquipélago caracteriza-se por ser fortemente 
sódico-alcalino, subsaturado em sílica, com grande 
amplitude de diferenciação, variando o teor em 
sílica entre 34,4% (melilita ankaratrito) e 60,8% (álcali 
traquito). A província magmática de Fernando de 
Noronha é tida como uma das mais alcalinas entre as 
ilhas vulcânicas oceânicas do mundo. As frações mais 
leves dos diferenciados magmáticos foram emitidas 
mais cedo, originando a Formação Remédios. 
Seguiu-se, após um hiato erosivo que teria durado 
entre 5 a 6 Ma, o vulcanismo básico-ultrabásico da 
Formação Quixaba.

Calcarenitos das Caracas e a sedimen-
tação recente

Almeida (2006), descrevendo a evolução geológica 
do arquipélago, faz considerações sobre o período pós-
-vulcanismo, ocorrido a partir do final do Plioceno, ao 
qual se seguiu um ciclo erosivo que destruiu os apare-
lhos vulcânicos externos e entalhou a plataforma insular. 
Com as oscilações pleistocênicas do nível do mar, a 
plataforma foi coberta por depósitos de areias e casca-
lhos de praia, recifes de algas calcárias e areias marinhas.

Este mesmo autor (ALMEIDA, 2006), descreve que, 
durante o Pleistoceno, com o nível do mar cerca de seis 
metros abaixo do atual, foram construídas extensas 
praias arenosas a sul e sudeste do arquipélago. Os 
ventos alísios de SE, tal como hoje, movimentavam 
essas areias formando campos de dunas que devem ter 
alcançado cerca de 20 m de espessura, ligando a área 
da atual ilha Rata à península de Santo Antônio na ilha 
Fernando de Noronha. Áreas menores de dunas, como 
na entrada da baía de Sueste, também se formaram 
na costa sudeste da ilha principal. Com a elevação 
do nível do mar que se seguiu, parte dessas areias foi 
submersa, e as emersas constituem hoje o Calcarenito 
das Caracas. Esse sedimento, de cor creme clara, 
constitui-se quase inteiramente de grãos calcários, 

sobressaindo os originados de algas Corallinaceae, 
sendo o restante de minerais das rochas magmáticas, 
excepcionalmente alcançando cerca de 25% quando 
o arenito repousa sobre área ankaratrítica e é conta-
minado com minerais fêmicos. É típica a estratificação 
cruzada eólica, formada por ventos que sopravam de 
SE, como já o observara Branner (1889, 1890). Varia 
sua consistência em função do grau de cimentação 
calcítica. Na ilha Rata o arenito das Caracas tem sua 
parte superior substituída parcialmente por fosfato 
de cálcio originado de excrementos de aves marinhas. 

Wildner e Ferreira (2012) elaboraram um mapa 
geológico simplificado a partir do mapeamento 
pioneiro de Almeida (1955) e posteriormente Ulbrich 
et al. (1994), sendo utilizado como base para as inter-
pretações geoquímicas deste trabalho (Figura 26).

DISPONIBILIDADE DE NUTRIENTES NOS 
SOLOS DO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO 
DE NORONHA

Os solos desenvolvidos neste ambiente insular 
refletem características marcantes do isolamento 
geográfico, do material de origem vulcânico, do clima 
tropical com franco domínio oceânico e do relevo. São 
solos pouco evoluídos, pertencentes às classes dos 
Neossolos Litólicos, Neossolos Regolíticos, Neossolos 
Flúvicos, Vertissolos Háplicos e Cambissolos Háplicos 
(RIBEIRO et al., 2005). 

Os Neossolos Litólicos ocorrem nas encostas do 
planalto e dos morros da ilha principal, em relevo forte 
ondulado com declividade entre 25% e 45%, desen-
volvidos a partir de basaltos da Fm. Quixaba ou sobre 
tufos e fonolitos da Fm. Remédios, com contatos líticos 
nem sempre consolidados. Os Neossolos Regolíticos 
estão relacionados com a baixada litorânea (dunas e 
praias) formadas por materiais provenientes de calca-
renitos ou de sedimentos arenosos marinhos essen-
cialmente carbonáticos, transportados pelos ventos. Já 
os Neossolos Flúvicos ocorrem em pequenas várzeas 
colúvio-aluvionares formadas na embocadura de 
riachos intermitentes, geralmente bloqueados pelos 
sedimentos das praias, e apresentam camadas alter-
nadas de materiais distintos. Os Vertissolos Háplicos, 
por sua vez, são formados a partir de basaltos, tufos 
e sedimentos aluvionares. Esses solos ocorrem asso-
ciados às áreas rebaixadas, imperfeitamente a mal 
drenadas da superfície do planalto central ou da 
baixada litorânea, as quais recebem importante 
contribuição hídrica das áreas adjacentes na estação 
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Figura 26 - Mapa geológico do Arquipélago de Fernando de Noronha. Fonte: Wildner e Ferreira (2012).
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Figura 27 - Mapa simplificado de geoambientes do Arquipélago 

de Fernando de Noronha. Adaptado de: Almeida (1955).

Figura 28 - Valores médios de pH em água de horizontes superficiais 

(0-20 cm) e subsuperficiais (20-100 cm) de solos do Arquipélago de 

FN conforme geoambiente e material de origem. 

(RL: Neossolo Litólico; RR: Neossolo Regolítico; RY: Neossolo Flúvico; 

VX: Vertissolo Háplico; CX: Cambissolo Háplico; n = 23 perfis de solos).
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chuvosa. Por fim, os Cambissolos Háplicos são os 
solos mais desenvolvidos de FN, sendo derivados de 
basalto, tufos e fonolitos. Ocupam as posições mais 
preservadas do planalto central, próximas aos divi-
sores de água, ou no terço inferior dos morros fono-
líticos, em níveis topográficos variados (MARQUES et 
al., 2007 a, b; MARQUES et al., 2014). 

O objetivo principal deste trabalho foi discutir 
as relações entre o material de origem (litologia) e a 
oferta de elementos químicos (fertilidade natural) 
dos solos nos diferentes geoambientes que integram 
a superfície do arquipélago de FN.

Estratégia de estudo
Foram adotadas duas estratégias para atingir o 

objetivo proposto. A primeira foi a compartimentação 
do Arquipélago de FN em geoambientes para identificar 
os distintos materiais de origem dos solos. A segunda 
foi a aquisição e a interpretação de dados químicos de 
perfis de solos representativos do Arquipélago e corre-
latos aos Geoambientes, para facilitar o entendimento 
da oferta de nutrientes.

Com base no mapa geológico (ALMEIDA, 1955), 
o Arquipélago foi dividido de modo  simplificado  
nos seguintes geoambientes: (a) Fm. Remédios; (b) 
Fm. Quixaba; e (c) Depósitos litorâneos (Sedimentos) 
(Figura 27). Após esta compartimentação, foram sele-
cionados dados de horizontes superficiais e subsuper-
ficiais de perfis de solos extraídos de Marques et al. 
(2007 a, b) e Marques et al. (2014), úteis para interpre-
tação da sua fertilidade natural.

de nutrientes às plantas e também do grau de lixi-
viação dos solos; a soma de bases trocáveis (SB), por 
se correlacionar à oferta de macronutrientes e com 
o pH do solo; o fósforo (P) disponível, indispensável 
a todos os seres vivos, mas que se presente em altas 
concentrações pode causar eutrofização em manan-
ciais; matéria orgânica do solo, inferido a partir do 
carbono orgânico (CO), e o alumínio (Al3+) trocável, 
por se tratar de um elemento que, se presente em 
quantidades elevadas, pode causar toxidez aos vege-
tais. Salienta-se que esses atributos foram determi-
nados por meio de metodologias preconizadas pela 
Embrapa (EMBRAPA, 1997). 

Disponibilidade de nutrientes dos solos 
por geoambientes

O pH dos solos do arquipélago de Fernando de 
Noronha encontra-se, de modo geral, na faixa ótima 
de disponibilidade de elementos químicos essenciais 
ao desenvolvimento dos vegetais, variando de 5,0 
a 8,4 nos horizontes superficiais (média de 6,4) e de 
4,8 a 8,7 nos subsuperficiais (média de 6,8) (Figura 
28). Os maiores valores de pH estão associados aos 
Neossolos Regolíticos (RR) e Flúvicos (RY) derivados 
de sedimentos essencialmente carbonáticos, cons-
tituídos por fragmentos de conchas e de carapaças 
de organismos marinhos; enquanto os Cambissolos 
Háplicos (CX), desenvolvidos a partir da alteração de 
fonolitos da Fm. Remédios, apresentam reação mais 
ácida. Cambissolos e Vertissolos Háplicos quando 
derivados de materiais carbonáticos, por serem solos 
um pouco mais evoluídos, com textura mais argi-
losa e maior do teor de CO no horizonte superficial, 
têm valores de pH em água mais baixos do que os 
Neossolos correlatos ao mesmo material de origem.

Os atributos químicos selecionados foram: o pH em 
água, por ser um bom indicador da disponibilidade 
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Figura 29 - Vertissolo Háplico Sódico gleissólico derivado de tufos 

da Fm. Remédios em estação seca.
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Figura 30 - Valores médios de soma de base (cmolc kg-1) de horizon-

tes superficiais (0-20 cm) e subsuperficiais (20-100 cm) de solos do 

Arquipélago de FN conforme geoambiente e material de origem (RL: 

Neossolo Litólico; RR: Neossolo Regolítico; RY: Neossolo Flúvico; VX: 

Vertissolo Háplico; CX: Cambissolo Háplico; n = 23 perfis de solos).

A natureza das rochas vulcânicas que cobrem a 
maioria da superfície do arquipélago é majoritariamente 
básica (dominância de minerais ferromagnesianos) e 
relativamente recente (Fm. Quixaba). Por isso, os solos 
formados a partir da alteração delas apresentam-
-se enriquecidos em cátions divalentes, a exemplo de 
Ca2+ e Mg2+. Os valores médios de SB calculados para 
os horizontes superficiais (0-20 cm) e subsuperficiais 
(20-100 cm) de 23 perfis de solo do Arquipélago são de 
26,8 cmolc kg-1 e 22,4 cmolc kg-1, respectivamente. Esses 
teores são muito superiores ao valor de referência de SB 
(6,0 cmolc kg-1) (RAMALHO FILHO; BEEK, 1994) e corro-
boram a alta fertilidade natural dos solos deste arqui-
pélago. Os valores máximos ocorrem nos Vertissolos 
e Neossolos Litólicos, e os mínimos nos Neossolos 
Regolíticos e Cambissolos em função da natureza do 
seu material de origem.

Por outro lado, é necessário cautela na avaliação de 
certas classes de solos, particularmente dos Vertissolos 
sódicos. Nestes, os valores de sódio (Na+) trocável são 
tão elevados quanto os de Ca2+ ou Mg2+ em subsuper-
fície. Tal situação está relacionada com a natureza do 
material de origem (tufos da Fm. Remédios constitu-
ídos por feldspatos e piroxênios sódicos) e à condição 
de drenagem impedida, que favorece a acumulação 
de sódio. Além disso, deve-se considerar a constante 
contribuição do spray marinho. O excesso de sódio no 
complexo sortivo do solo prejudica sua estruturação 
física (dispersão de partículas primárias dos agre-
gados), bem como impõe sérias limitações ao desen-
volvimento dos vegetais.

Os Vertissolos Háplicos apresentam cores acinzen-
tadas, textura muito argilosa, superfícies de fricção 
(slickensides), e fenômenos de expansão e contração 
da massa do solo conforme a umidade, inclusive com 
abertura de fendas na superfície e ao longo do perfil 
na estação seca (Figura 29). Essas propriedades físicas, 
típicas da ordem dos Vertissolos, associadas com o 
caráter sódico (percentagem de sódio trocável ≥ 15%) 
são enormes obstáculos a sua utilização agronômica 
e/ou geotécnica.

Observando a figura 30, nota-se que os maiores 
valores de soma de bases (SB) (entre 63 e 70 cmolc kg-1) 
são de horizontes superficiais de Neossolos Litólicos 
(RL) derivados de basaltos e de tufos; inclusive alguns 
deles permitiram o desenvolvimento de um horizonte 
A chernozêmico. Apesar de quimicamente férteis, estes 
solos possuem limitações ao uso em função de serem 
rasos (< 50 cm de profundidade), pedregosos e ocor-
rerem comumente em áreas com declives acentuados.

Independente do material de origem, os solos do 
arquipélago apresentam valores de SB que ora são 
maiores em superfície (barra azul), ora em subsuper-
fície (barra laranja) (Figura 30). Valores elevados em 
superfície (camada 0-20 cm) estão associados à incor-
poração da matéria orgânica, que possui enorme 
capacidade de adsorver íons; enquanto àqueles 
subsuperficiais estão relacionados com a textura mais 
argilosa e à mineralogia da fração argila (esmectitas). 

Como pode ser verificado na figura 30, os valores 
de SB de Cambissolos Háplicos derivados de fonolitos 
da Fm. Remédios são relativamente baixos. A dessatu-
ração desses solos deve-se ao seu material de origem, 
com teor de SiO2 superior às rochas basálticas da Fm. 
Quixaba (TEIXEIRA et al., 2003), e à sua posição na 
paisagem (terço médio de encosta de morros fono-
líticos), que favorecem a lixiviação de bases trocáveis, 
e, consequentemente, o processo de alitização. A 
mineralogia das frações silte e argila desses solos é cons-
tituída por caulinitas e gibbsitas (MARQUES et al., 2007b).
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Figura 31 - Valores médios de fósforo disponível (mg kg-1) de hori-
zontes superficiais (0-20 cm) e subsuperficiais (20-100 cm) de solos 
do Arquipélago de FN conforme geoambiente e material de origem 
(RL: Neossolo Litólico; RR: Neossolo Regolítico; RY: Neossolo Flúvico; 
VX: Vertissolo Háplico; CX: Cambissolo Háplico; n = 23 perfis de solos).

Figura 32 - Valores médios de carbono orgânico (g kg-1) de horizon-
tes superficiais (0-20 cm) e subsuperficiais (20-100 cm) de solos do 
Arquipélago de FN conforme geoambiente e material de origem (RL: 
Neossolo Litólico; RR: Neossolo Regolítico; RY: Neossolo Flúvico; VX: 
Vertissolo Háplico; CX: Cambissolo Háplico; n = 23 perfis de solos).

0

10

20

30

40

50

60

Se
dim

en
to-

CX

Se
dim

en
to-

RR

Se
dim

en
to-

RY

Se
dim

en
to-

VX

Ba
sal

to-
RL

Ba
sal

to-
CX

Ba
sal

to-
VX

Ba
sal

to-
VX

Fo
no

lito
-CX

Fo
no

lito
-RL

Tu
fos

 -C
X

Tu
fos

-VX

Tu
fos

 -R
L

Depósitos Fm. Quixaba Fm. Remédios

C o
rgâ

nic
o (

g k
g-1 ) Superfície Subsuperfície

O fósforo (P) é um elemento essencial para o desen-
volvimento dos vegetais. Ele participa de diversas reações 
químicas na planta, sendo um importante componente 
da membrana plasmática e do núcleo celular. As fontes 
de P no solo podem ser de natureza inorgânica, como 
produto da alteração de minerais fosfáticos (ex. apatita) 
e orgânica, como resultante da mineralização da matéria 
orgânica (fosfatos zoógenos; guano).

Diferente do que ocorre com os solos do Brasil (conti-
nente), os solos formados no arquipélago possuem 
teores elevados a extraordinariamente elevados de P 
disponível. Os valores encontrados são até 2.500 maiores 
que aqueles observados no continente (Figura 31). A 
distribuição de P nos solos do arquipélago é totalmente 
irregular, ora sendo encontrados valores mais elevados 
na camada superficial (0-20 cm), ora nas camadas subsu-
perficiais (20-100 cm), o que levanta hipóteses sobre a 
origem do mesmo (mineral versus orgânica), questão 
ainda controvertida no meio científico. De acordo com 
Rocha et al. (2005), que estudaram cinco perfis de solos 
(Cambissolos e Vertissolos) derivados de tufos da Fm. 
Remédios, as formas de P são predominantemente 
inorgânicas e estão ligadas aos elementos Fe e Ca, 
nesta ordem. Por outro lado, Oliveira et al. (2014) inves-
tigaram o processo de fosfatização pretérita numa 
topossequência de solos ornitogênicos (Cambissolos 
e Neossolos Regolíticos) na ilha Rata (secundária, a 
segunda maior do arquipélago, composta pela Fm. 
Quixaba e por depósitos carbonáticos), concluindo que 
a origem do P é principalmente orgânica, decorrente da 
colonização de diversas espécies de aves marinhas, com 
progressiva substituição de P ligado ao Ca por P ligado 
ao Al, segundo o grau de evolução do solo.

por colorimetria) variam de 12 mg kg-1 a 2.242 mg kg-1 
nos horizontes superficiais (média = 620 mg kg-1), e de 
13 mg kg-1 a 1.718 mg kg-1 nos horizontes superficiais 
(média = 440 mg kg-1) (Figura 31). Da mesma forma que 
os valores da soma de bases, os maiores valores de P 
disponíveis foram encontrados nos Neossolos Litólicos 
derivados de basalto ou tufos, alcançando 2.200 mg kg-1.

A matéria orgânica contribui para a fertilidade 
dos solos pois desempenha diversas funções físicas, 
químicas e biológicas. Ela constitui importante agente 
cimentante de agregados, eleva a capacidade de troca 
catiônica (CTC), é fonte de macronutrientes (nitrogênio, 
fósforo e enxofre) para os vegetais, e de energia e 
nutrientes para microrganismos. Os teores de matéria 
orgânica do solo (MOS) podem ser inferidos a partir 
da análise de carbono orgânico (CO). De modo geral, 
o CO do solo representa 50% da composição da MOS 
(PRIBYL, 2010). Os teores de CO determinados por 
oxidação com dicromato de potássio (K2Cr2O7) 0,4 mol 
L-1 de 23 perfis de solos do Arquipélago (MARQUES et 
al., 2007 a, b; MARQUES et al., 2014) variam de 9,0 g kg-1 
a 51,2 g kg-1 no horizonte superficial (média = 25,3 g kg-1) 
e de 2,6 g kg-1 a 19,9 g kg-1 no horizonte subsuperficial 
(média = 8,4 g kg-1) (Figura 32). Esses valores de CO 
implicam em elevados teores de MOS, o que contribui 
para a alta fertilidade natural dos solos do arquipélago.

Os valores de CO dos solos diminuem gradativa-
mente em profundidade, o que está relacionado à 
periódica deposição de materiais vegetais da floresta 
caducifólia (folhas, galhos e aparelhos reprodutores vege-
tais) e de resíduos de animais (excrementos de espécies 
de aves marinhas) na superfície e posterior incorporação 
nas camadas mais profundas. Apenas no Neossolo Flúvico 
(RY), nota-se uma inversão dos valores de CO em profun-
didade, o que está relacionado a sua recente pedogênese. 
Neossolos Flúvicos têm como uma de suas principais 

Os valores de P nos solos do arquipélago determi-
nados por Mehlich 1 (método de extração com solução 
de HCl 0,05 mol L-1+ H2SO4 0,025 mol L-1 e determinação 
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Figura 33 - Valores médios de alumínio trocável (cmolc kg-1) de ho-

rizontes superficiais (0-20 cm) e subsuperficiais (20-100 cm) de solos 

do Arquipélago de FN conforme geoambiente e material de origem 

(RL: Neossolo Litólico; RR: Neossolo Regolítico; RY: Neossolo Flúvico; 

VX: Vertissolo Háplico; CX: Cambissolo Háplico; n = 23 perfis de solos).
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Figura 34 - Ponto de coleta em aluvião de riacho intermitente.

características, a distribuição errática de CO e da textura 
nas dimensões vertical e horizontal em razão da dinâ-
mica de deposição de sedimentos fluviais. Observa-se 
também nos Neossolos, os menores valores de CO em 
superfície, o que se explica pela menor capacidade das 
areias em proteger a fração orgânica da decomposição 
microbiana (Figura 32).

Os teores de alumínio trocável (Al3+) na grande maioria 
dos solos do arquipélago são nulos ou muito baixos, não 
atingindo 1,0 cmolc kg-1 (Figura 33), o que é uma caracterís-
tica favorável para o pleno desenvolvimento das espécies 
vegetais. Teores elevados de Al3+ acarretam distúrbios no 
sistema radicular das plantas (ex. inibição de pelos radi-
culares e encurtamento de raízes) prejudicando seu cres-
cimento. Os baixos valores de Al3+ no complexo sortivo 
dos solos do arquipélago são consequência do material 
de origem, com dominância de rochas básicas ricas em 
minerais ferromagnesianos, cuja meteorização química 
leva a um enriquecimento de cátions básicos (Ca2+ e Mg2+) 
e a neutralização do pH por volta de 6,5.

As maiores concentrações de Al3+ trocável dos solos 
do arquipélago encontram-se nos Cambissolos deri-
vados de fonolitos, que são os solos mais empobrecidos 
e com reação mais ácida do Arquipélago. Os valores de 
Al3+ determinados nesses solos foram de 1,8 cmolc kg-1 e 
2,6 cmolc kg-1 em superfície e subsuperfície, respectiva-
mente (Figura 33). Havendo a possibilidade uso agrícola, 
é recomendado a calagem (aplicação de calcário) com 
os objetivos principais de elevar o pH do solo, corrigir 
a deficiência de nutrientes (Ca2+ e Mg2+) e neutralizar os 
teores de Al3+ trocável.

Considerações finais

De modo geral, os solos de Fernando de Noronha 
possuem elevada disponibilidade de nutrientes para 
os vegetais. Os indicadores dessa condição são o pH 

moderadamente ácido a moderadamente alcalino, 
teores elevados a extremamente elevados de P dispo-
nível, valores elevados de cátions divalentes (Ca2+ e 
Mg2+) e de carbono orgânico, e teores mínimos de Al+3 

trocável. A elevada fertilidade química dos solos do 
Arquipélago é consequência da alteração do material de 
origem, constituído em grande parte por rochas vulcâ-
nicas básicas e sedimentos carbonáticos, e também da 
adição periódica de materiais orgânicos.  Contudo, vale 
ressaltar que os solos localizados em Área de Proteção 
Ambiental têm uso restrito, inclusive para fins agrícolas.

Os Cambissolos derivados de basalto apresentam 
as propriedades físicas e químicas mais favoráveis à 
utilização agrícola.  Por outro lado, àqueles formados 
a partir de fonolitos são, via de regra, pobres quimica-
mente, inclusive com teores crescentes de alumínio 
(Al+3) trocável em profundidade.

METODOLOGIA

Os trabalhos se destinaram à amostragem para 
análises multielementares em diferentes materiais, 
incluindo sedimentos de corrente e águas de drena-
gens intermitentes (Figura 34), o horizonte B dos solos 
e águas de abastecimento em estado bruto.

No Arquipélago de Fernando de Noronha, foram 
coletadas 71 amostras de solos, 16 amostras de sedi-
mentos de corrente, 06 de águas de drenagem e 02 
águas de abastecimento, abrangendo uma área de 19 
km2 (Figuras 35 e 36).

Tais dados compuseram as seguintes densidades 
médias amostrais:
 - Solo: 3,7 amostras/Km2

 - Sedimento de corrente: 0,8 amostras/Km2

 - Águas de drenagem: 0,3 amostras/Km2

 - Águas de abastecimento: 0,1 amostras/Km2
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Fernando de Noronha

Figura 35 - Mapa dos pontos de amostragem de solo.
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Figura 36 - Mapa dos pontos de amostragem de sedimentos de corrente, águas de drenagem e em águas de abastecimento.
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Figura 37 - Coleta das amostras utilizando trado manual.

Figura 38 - Extremidade coletora de trado em aço inox para extração 

de amostras de solo.

Figura 39 - Local da coleta de água e sedimento de corrente. 

Figura 40 - Utilização do medidor portátil multiparâmetros 

OAKTON WP 600.

Sedimentos de corrente

Os sedimentos de corrente foram coletados no 
canal ativo da drenagem, abaixo do nível de água, 
quando existente, em trechos sub-retilíneos. A coleta 
foi realizada de forma composta, numa faixa de 100m 
ao longo da drenagem, a montante do acesso, com 
um peneiramento prévio in loco em peneiras de nylon 
na fração < 32 mesh (0,5 mm). 

Solos

As amostras foram coletadas em malha de 500 x 500 
metros, no horizonte B em áreas de solo residual, sem 
sinais de deslocamento ou uso na agricultura, de forma 
composta, com trado manual (Figura 37 e 38). O peneira-
mento prévio foi efetuado in loco em peneiras de nylon 
na fração < 32 mesh (0,5 mm) evitando-se a presença de 
material vegetal.

Águas de drenagem

A coleta de água nas drenagens, quando havia, era 
realizada no mesmo local da coleta do sedimento de 
corrente (Figura 39). Foram observados in situ parâ-
metros de temperatura, potencial hidrogeniônico 
(pH), condutividade elétrica e oxigênio dissolvido 
(OD), com medidor portátil multiparâmetros OAKTON 
WP 650 (Figura 40). 

O procedimento de coleta e preservação das 
amostras de água seguiu as recomendações do 
Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater, publicado pela American Public Health 
Association (APHA) em 1999.

Em cada ponto, foram coletadas duas amostras 
em tubos de 50 ml separados para análise dos cátions 
por ICP/OES e dos ânions por cromatografia de íons. 
O procedimento consistiu em encher a seringa sem o 
filtro, anexar o filtro (malha com abertura de 45 µm) 
na ponta da seringa e filtrar a água para o tubo, repe-
tindo essa operação até o volume de 50 ml. Tanto a 
seringa quanto os tubos foram previamente ambien-
tados (com água do próprio rio) antes de iniciar a 
filtragem da água.
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Figura 41 - Açude Xaréu, o maior reservatório de água destinado 

ao abastecimento da ilha.

Figura 42 - Saída do dessalinizador da Compesa.

No tubo destinado à análise dos cátions, foram 
adicionadas 10 gotas de HNO3 (ácido nítrico – 50%) para 
manter o pH < 2 antes de fechar o tubo e lacrar com fita 
adesiva vermelha. Para a análise dos ânions, as amostras 
não foram acidificadas, apenas filtradas como anterior-
mente descrito e seladas com uma fita verde. 

Todas as amostras foram estocadas em caixas de 
isopor com bolsas térmicas previamente congeladas 
e permaneceram obrigatoriamente refrigeradas, até o 
momento da análise laboratorial.

Observou-se uma baixa incidência de águas nas 
drenagens, devido à coleta de água ter sido efetuada 
durante o período sem chuvas, que constitui a maior 
parte do ano. Ressalte-se que na região, as chuvas 
se concentram apenas de março a agosto, ficando o 
restante do ano sob o regime de estiagem e, conse-
quentemente, toda a rede de drenagem intermitente 
fica sem águas.

Águas de abastecimento

Quanto às duas amostras de águas de abasteci-
mento, uma foi coletada no reservatório do Xaréu 
(Figura 41) em estado bruto, e outra na Estação de 
Tratamento de Água (ETA), diretamente na canali-
zação após o processo de dessalinização da mistura 
de água doce com água do mar (Figura 42). O proce-
dimento antes da coleta das amostras consistiu em 
ambientar os frascos com água a ser coletada antes da 
filtração. Também foram observados in situ os parâ-
metros de temperatura, pH, condutividade elétrica e 
OD com multimedidor OAKTON PCD 600. Os proce-
dimentos de coleta e preservação foram os mesmos 
utilizados para a água superficial.

Análises Químicas

As amostras de solos e sedimentos de corrente 
foram postas à secagem a 40°C em estufa e penei-
radas na fração < 80 mesh (0,177 mm), previamente 
à extração com água-régia (HNO3/HCl concentrados 
– 3:1) (USEPA, 2007), que visa determinar o potencial 
de disponibilidade e mobilidade dos metais pesados 
(RAURET, 1998). 

O MÉTODO 3051A (USEPA, 2007) se destina a 
sedimentos, solos, além de lamas e óleos, e consiste 
na extração com ácido nítrico (HNO3), ou alternati-
vamente, ácido nítrico e ácido clorídrico (HCl), para 
melhorar o desempenho de certos analitos, como 
antimônio, ferro, alumínio e prata pela adição do 
ácido clorídrico, quando necessário. Estes métodos 
não se destinam a realizar decomposição total da 
amostra, por isto, o conteúdo extraído pode não 
refletir o conteúdo total na amostra. 

As análises químicas foram realizadas por ICP-OES 
ou ICP-MS, contemplando 53 elementos (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, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, 
S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr), 
pela SGS GEOSOL. 

Dependendo da força de ligação dos elementos 
químicos à matriz cristalina, os resultados da extração 
com água-régia se aproximam de concentrações 
parciais ou totais, como é o caso do fósforo (P).

As águas de drenagem e de abastecimento foram 
analisadas para 27 cátions (Ag+, Al3+, As3+, Au+, B3+, Ba2+, 
Be2+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe3+, K+, Li+, Mg2+, Mn2+, 
Mo4+, Na+, Ni2+, Pb2+, Se4+, Si4+, Sn2+, Sr2+, Ti4+, V5+, Zn2+), 
por ICP-OES, no laboratório Conte & Silva Ambiental; 
e para sete ânions (F-, Cl-, NO2

3-, Br-, NO3
-, PO4

3- e 
SO4

2-), por Cromatografia Iônica, no CETAN – Centro 
Tecnológico de Análises. 
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Tratamento de Dados

O processamento dos dados de exploração geoquí-
mica em escala regional envolve as etapas de seleção e 
triagem de resultados, análise estatística, a preparação 
de mapas e a interpretação final.

A etapa de seleção e triagem inclui a identificação 
dos elementos químicos que apresentaram resul-
tados de concentração acima dos limites de detecção 
e escolha do método de apreciação dos grupos esta-
tísticos. A partir da amplitude dos resultados analí-
ticos, foi definido o método de separação percentual 
das classes nos mapas de solos. Em todos os casos, 
foram utilizados o 1º, 2º (mediana) e 3º quartis, sendo 
as últimas classes definidas pelo outlier, somente 
quando o número de valores detectados foi maior 
que 75% ou, quando os valores detectados situaram-
-se entre 25% e 75%, esta ultima faixa foi represen-
tada pelos percentis de 90% a 98%.

 A análise estatística compreende métodos de 
análise descritiva (máximo, mínimo, média, mediana, 
desvio padrão, coeficiente de variação), de distribuição 
dos elementos (quartis, percentis, histograma, boxplot) 
e, especialmente, a geoestatística (interpolação), que 
representa espacialmente os dados geoquímicos. 

A interpolação consiste num procedimento matemá-
tico de ajuste de uma função a pontos não amostrados, 
baseado em valores obtidos em pontos amostrados. 
O procedimento é comumente utilizado para repre-
sentar dados ou variáveis contínuas, e foi utilizado 
nos resultados geoquímicos obtidos a partir de solos 
residuais, não transportados. No caso dos sedimentos 
de corrente que representam a área de drenagem 
de bacias hidrográficas, os resultados geoquímicos 
correspondem a variáveis discretas (ou descontínuas), 
visto que os dados podem não ter continuidade espa-
cial (MAGALHÃES; LIMA, 2002), sendo representados 
pontualmente na esparsa malha amostral.

Apesar das limitações admitidas no processo de 
interpolação, considera-se o resultado como uma 
aproximação satisfatória da realidade, cuja incer-
teza é inerente à metodologia científica. O método 
de interpolação utilizado foi do tipo local e deter-
minístico, o IDW - Inverse Distance Weighted (Inverso 
da Distância Ponderada). Este método se caracteriza 
por ser uma aproximação onde o peso dado a cada 
ponto amostrado diminui na medida em que se 
afasta do centro da célula a ser estimada, enquanto 
que o ponto amostrado coincide com o centro da 
célula e recebe o peso 1, que resulta no valor exato 

da observação ali situada. A escolha deste método 
levou em consideração a característica de resultar 
em valores interpolados mais próximos da realidade, 
em detrimento da suavização propiciada por outros 
métodos (ANDRIOTTI, 2009).

Neste trabalho, os mapas geoquímicos apre-
sentam as informações geoquímicas através de 
simbologia gradativa nos pontos de origem (águas 
e sedimentos de corrente) ou superfície interpolada 
(solos). No caso dos solos, apresentam-se ainda dados 
estatísticos como a média aritmética, moda, mediana, 
desvio padrão e Coeficiente de Variação de Pearson. 

Na interpretação dos dados geoquímicos, faz-se 
necessária à observação do sumário estatístico, que 
fornece o intervalo de background geoquímico para 
o conjunto de dados. Este estudo considera como 
intervalo de background os valores situados entre 
os percentis 25 e 75%, materializado pelo valor 
da mediana (percentil 50%), em comparação com 
valores de referência específicos, que se referem às 
finalidades ambiental e prospectiva.

Parâmetros legais e de referência crustal 

São considerados os limites de referência ambiental 
preconizados pela legislação brasileira ou, na falta 
destes, os padrões ou limiares de toxicidade interna-
cionais, para cada tipo de material e elemento químico, 
além dos valores médios crustais (médias mundiais).

Para a finalidade ambiental, têm-se na legislação 
brasileira os limites estabelecidos para a classificação 
dos solos (BRASIL, 2009), dos sedimentos a serem 
dragados (BRASIL, 2012), e das águas superficiais 
(BRASIL, 2005). Para os elementos onde não se tem 
valores de referência nacionais, foram utilizados 
valores sugeridos por referências internacionais, tais 
como aqueles expostos no Screening Quick Reference 
Tables (SQUIRTS) da NOAA (BUCHMAN, 2008), que 
reúne os valores de referência existentes para diversos 
tipos de matrizes ou materiais ambientais.

De acordo com a Res. CONAMA n. 420 (BRASIL, 2009), 
a avaliação da qualidade de solo, quanto à presença de 
substâncias químicas, deve ser efetuada com base em 
Valores Orientadores de Referência de Qualidade (VQR), 
de Prevenção (VP) e de Investigação (VI). 

Os VRQs do solo para substâncias químicas natu-
ralmente presentes são estabelecidos pelos órgãos 
ambientais competentes dos Estados. Na falta destes, 
utiliza-se os valores de referência (VP e VI) preconi-
zados pela citada portaria. O Valor de Prevenção (VP) é 
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a concentração limite da substância no solo, tal que ele 
seja capaz de sustentar as suas funções principais; e o 
Valor de Investigação (VI) é a concentração da substância 
no solo, ou na água subterrânea, acima da qual existem 
riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, 
considerando um cenário de exposição padronizado.

Os valores apontados como referências para 
solos no SQUIRTS da NOAA (BUCHMAN, 2008) são os 
limites alemães (Target e Intervention) e americanos 
(Eco-SSL - Ecological Soil Screening Level). 

Os valores apresentados a seguir correspondem 
aos limiares a partir dos quais existem riscos poten-
ciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, sejam os 
teores naturais superiores aos limites de referência 
ambiental, ou contaminação antrópica (Tabela 3).

No que se refere às águas de drenagem, os resul-
tados foram comparados preferencialmente aos limites 
expressos na Resolução CONAMA n. 357 (BRASIL, 2005), 
destinada à classificação das águas superficiais, tendo 
sido escolhido o Valor Máximo Permitido (VMP) da Classe 
1 de águas doces, para fins de comparação. A Classe 
1 corresponde àquelas águas que podem ser desti-
nadas: ao abastecimento para consumo humano, após 
tratamento simplificado; à proteção das comunidades 
aquáticas; à recreação de contato primário (natação e 
mergulho); à irrigação de hortaliças que são consumidas 
cruas e de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e 
que sejam ingeridas cruas sem remoção da película. 

Para as águas de abastecimento, a metodologia 
estabelecida neste estudo previa a coleta de águas 
brutas, antes de qualquer tratamento, por isso, os 
valores de referência de qualidade são apresentados 

com a finalidade informativa. Entre eles, a Portaria 
N. 2914/2011 do Ministério da Saúde estabelece os 
procedimentos relativos ao controle e vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e o seu 
padrão de potabilidade; e o Guidelines for drinking-
-water quality (WHO, 2011), é um guia de referência de 
qualidade das águas destinadas ao consumo, reco-
mendado pela Organização Mundial da Saúde (World 
Health Organization - WHO) (Tabela 4).

Além dos padrões de referência ambiental, existem 
referências relativas aos teores médios mundiais 
na crosta superior, primeiramente propostos por 
Clarke (1889), e posteriormente acrescidos de novos 
dados, são comumente referidos como médias 
mundiais crustais, sendo que os elementos maiores 
são expressos na forma percentual de óxidos anidros 
(RUDNICK; GAO, 2003). A Tabela 5 apresenta as 
médias mundiais crustais para os elementos maiores 
na forma percentual de óxidos e convertidos para os 
teores elementares, para fins de comparação com 
os resultados elementares. Na Tabela 6 constam as 
médias mundiais crustais dos elementos menores, 
expressos na forma elementar em ppm, tanto para a 
crosta continental superior, quanto em cada um dos 
tipos principais de rochas (LEVINSON,1980).

Os valores limites de referência ambiental dos 
sedimentos a serem dragados (BRASIL, 2012) são 
apresentados junto aos resultados, no Capítulo 5, 
subtítulo 5.2. Sedimentos de Corrente e Águas.

A seguir, são apresentados os sumários estatís-
ticos calculados para solos, sedimentos de corrente e 
águas (drenagem e abastecimento) (Tabelas 7, 8 e 9).

TABELA 3 
Valores de referência ambiental para solos.

ELEMENTO UNIDADE
CONAMA 420 / 2009

 NOAA (2008)
VP VI AGRÍCOLA VI RESIDENCIAL VI INDUSTRIAL

Ag ppm 2 25 50 100 2 (a)

Al % - - - - 50 (a)

As ppm 15 35 55 150 0,9 (b)

B ppm - - - - 0,5 (a)

Ba ppm 150 300 500 750 160 (b)

Be ppm - - - - 1,1 (b)

Cd ppm 1,3 3 8 20 0,8 (b)

Co ppm 25 35 65 90 2,4 (b)

Cr ppm 75 150 300 400 0,38 (b)

Cu ppm 60 200 400 600 3,4 (b)
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ELEMENTO UNIDADE
CONAMA 420 / 2009

 NOAA (2008)
VP VI AGRÍCOLA VI RESIDENCIAL VI INDUSTRIAL

Fe % - - - - -

Hg ppm 0,5 12 36 70 0,3 (c)

La ppm - - - - -

Li ppm - - - - 2 (a)

Mn ppm - - - - 220 (a)

Mo ppm 30 50 100 120 3 (b)

Ni ppm 30 70 100 130 0,26 (b)

Pb ppm 72 180 300 900 55 (b)

Sb ppm 2 5 10 25 3 (b)

Se ppm 5 - - - 0,7 (b)

Sn ppm - - - - 19 (b)

Te ppm - - - - -

Ti % - - - - -

Tl ppm - - - - 1 (b)

U ppm - - - - 5 (a)

V ppm - - - 1000 42 (b)

W ppm - - - - -

Zn ppm 300 450 1000 2000 16 (b)

TABELA 3 ( continuação ) 

Onde: VP - Valor de Prevenção e VI - Valor de Investigação do CONAMA (BRASIL, 2009); e NOAA (BUCHMAN, 2008) apresenta valores de referência 
para (a) plantas Ecological Soil Screening Level EPA; e (b) solos “Target” - “Dutch Standards”.

TABELA 4 
Valores de referência para águas superficiais e de consumo humano.

PARÂMETROS* RES. CONAMA 357/20051 PORTARIA MS 2914/20112 WHO (2011)3

Alumínio 0,1 0,2 -

Amônia (como NH3) - 1,5 -

Antimônio 0,005 0,005 0,02

Arsênio 0,01 0,01 0,01

Bário 0,7 0,7 0,7

Berílio 0,04 - -

Boro 0,5 - 2,4

Cádmio 0,001 0,005 0,003

Cianeto 0,005 0,07 -

Chumbo 0,01 0,01 0,01

Cloreto 250 250 -

Cobalto 0,05 - -

Cobre 0,009 2 2

Cor Aparente (mgPt/L) - 15 -

Cromo total 0,05 0,05 0,05

Dureza - 500 -

Ferro 0,3 0,3 -
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TABELA 4 ( continuação ) 

*Valores em mg/L, exceto Cor e Turbidez. 1 Valor Máximo Permitido (VMP) para classificação de águas (doces) superficiais na Classe 1; 2 VMP para 
águas de consumo humano; 3 Referência internacional de qualidade para águas destinadas ao consumo (WHO, 2011).

TABELA 5 
Composição de elementos maiores na crosta continental superior.

Fator conversão* 
óxido - elemento

Clarke (1889) 
(em óxidos)

Clarke (1889) 
(elementar)

Rudnick & Gao (2003)
(em óxidos)

Rudnick & Gao (2003)
(elementar)

Al2O3 0,5293 15,27 8,08 15,4 8,15

CaO 0,7147 5,45 3,90 3,59 2,57

FeOT 0,7773 7,26 5,64 5,04 3,92

K2O 0,8301 2,99 2,48 2,8 2,32

MgO 0,603 4,59 2,77 2,48 1,50

MnO 0,7745 0,1 0,08 0,1 0,08

Na2O 0,7419 3,29 2,44 3,27 2,43

P2O5 0,4364 0,23 0,10 0,15 0,07

SiO2 0,4674 60,2 28,14 66,62 31,14

TiO2 0,5995 0,57 0,34 0,64 0,38

*Fator de conversão adimensional; teores expressos em peso percentual de óxido e elementar (%). Fonte: Modificado de Rudnick e Gao (2003).

PARÂMETROS* RES. CONAMA 357/20051 PORTARIA MS 2914/20112 WHO (2011)3

Fluoreto 1,4 1,5 1,5

Fosfato 
(como P)

Lêntico
Intermediário
Lótico

0,020
0,025

0,1
- -

Lítio 2,5 - -

Manganês 0,1 0,1 -

Mercúrio 0,0002 0,001 0,006

Molibdênio - - -

Níquel 0,025 0,07 0,07

Nitrato (como N) 10 10 50 (como NO3
-)

Prata 0,01 - -

Selênio 0,01 0,01 0,04

Sódio - 200 50

Sólidos Totais Dissolvidos 500 1000 -

Sulfato 250 250 -

Turbidez (unT) 40 5 -

Vanádio 0,1 - -

Urânio 0,02 0,03 0,03

Zinco 0,18 5 -
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ELEMENTO CROSTA DA TERRA ULTRAMÁFICAS BASALTO GRANODIORITO GRANITO FOLHELHO CALCÁRIO

Ag 0,07 0,06 0,1 0,07 0,04 0,05 1

As 1,8 1 2 2 1,5 15 2,5

Au 0,004 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005

B 10 5 5 20 15 100 10

Ba 425 2 250 500 600 700 100

Be 2,8 - 0,5 2 5 3 1

Bi 0,17 0,02 0,15 - 0,1 0,18 -

Br 2,5 1 3,6 - 2,9 4 6,2

Cd 0,2 - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Ce 60 8 35 40 46 50 10

Cl 130 85 60 - 165 180 150

Co 25 25 50 10 1 20 4

Cr 100 2000 200 20 4 100 10

Cs 3 - 1 2 5 5 -

Cu 55 10 100 30 10 50 15

Dy 3 0,59 3 3,2 0,5 5 0,4

Er 2,8 0,36 1,69 4,8 0,2 2 0,5

Eu 1,2 0,16 1,27 1,2 - 1 -

F 625 100 400 - 735 740 330

Ga 15 1 12 18 18 20 0,06

Gd 5,4 0,65 4,7 7,4 2 6 0,6

Ge 1,5 1 1,5 1 1,5 1,5 0,1

Hf 3 0,5 2 2 4 3 0,5

Hg 0,08 - 0,08 0,08 0,08 0,5 0,05

Ho 1,2 0,14 0,64 1,6 0,07 1 0,1

I 0,5 0,5 0,5 - 0,5 2,2 1,2

In 0,1 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,02

Ir 0,0004 - - - - - -

La 30 3,3 10,5 36 25 20 6

Li 20 - 10 25 30 60 20

Lu 0,5 0,064 0,2 - 0,01 0,5 -

Mn 950 1300 2200 1200 500 850 1100

Mo 1,5 0,3 1 1 2 3 1

Nb 20 15 20 20 20 20 -

Nd 28 3 17,8 26 18 24 3

Ni 75 2000 150 20 0,5 70 12

Os 0,0004 - - - - - -

P 757 1300 2200 1200 500 850 1100

Pb 12,5 0,1 5 15 20 20 8

Pd 0,004 0,02 0,02 - 0,002 - -

Pr 8,2 1,02 3,9 8,5 4,6 6 1

Pt 0,002 0,02 0,02 - 0,008 - -

TABELA 6
Teores médios mundiais dos elementos na crosta e nos diferentes tipos de rochas.
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TABELA 6 ( continuação ) 

ELEMENTO CROSTA DA TERRA ULTRAMÁFICAS BASALTO GRANODIORITO GRANITO FOLHELHO CALCÁRIO

Rb 90 - 30 120 150 140 5

Re 0,0005 - 0,0005 - 0,005 - -

Rh 0,0004 - - - - - -

Ru 0,0004 - - - - - -

Sb 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 1 -

Sc 16 10 38 10 5 15 5

Se 0,05 - 0,05 - 0,05 0,6 0,08

Sm 6 0,57 4,2 6,8 3 6 0,8

Sn 2 0,5 1 2 3 4 4

Sr 375 1 465 450 285 300 500

Ta 3 1 0,5 2 3,5 2 -

Tb 0,9 0,088 0,63 1,3 0,05 1 -

Te 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,01 -

Th 10 0,003 2,2 10 17 12 2

Ti 5700 3000 9000 8000 2300 4600 400

Tl 0,45 0,05 0,1 0,5 0,75 0,3 -

Tm 0,48 0,053 0,21 0,5 - 0,2 0,1

U 2,7 0,001 0,6 3 4,8 4 2

V 135 50 250 10 20 130 15

W 1,5 0,5 1 2 2 2 0,5

Y 30 - 25 30 40 25 15

Yb 3 0,43 1,11 3,6 0,06 3 0,1

Zn 70 50 100 60 40 100 25

Zr 165 50 150 140 180 160 20

*Obs: Teores expressos em ppm. Fonte: Levinson (1980).

TABELA 7
Parâmetros estatísticos para solos.

Elemento Limite de 
Detecção

Número de 
Medidas

Medidas >Limi-
te Detecção Média Valor 

Mínimo
Valor 
Máximo

Desvio 
Padrão

Coeficiente 
Variação Mediana

Ag (ppm) 0,01 71 63 0,2008 0,005 1,35 0,2649 1,319 0,1100

Al (%) 0,01 71 71 4,9479 2,740 10,03 1,4172 0,286 4,7800

As (ppm) 1,00 71 69 5,1313 0,500 55,00 8,4430 1,645 3,0000

Au (ppm) 0,10 71 1 0,0507 0,050 0,10 0,0059 0,117 0,0500

Ba (ppm) 5,00 71 71 464,9437 48,000 1641,00 297,5597 0,640 429,0000

Be (ppm) 0,10 71 71 2,4338 0,900 4,70 0,7716 0,317 2,4000

Bi (ppm) 0,02 71 60 0,0610 0,010 0,34 0,0691 1,133 0,0400

Ca (%) 0,01 71 71 1,3351 0,050 12,17 2,5051 1,876 0,4200

Cd (ppm) 0,01 71 71 2,2403 0,100 26,12 4,6059 2,056 0,9700

Ce (ppm) 0,05 71 71 123,0293 20,500 262,01 47,0550 0,382 126,7300

Co (ppm) 0,10 71 71 65,2099 1,500 275,40 56,5607 0,867 50,2000

Cr (ppm) 1,00 71 71 293,2535 7,000 686,00 160,7644 0,548 313,0000
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TABELA 7 ( continuação ) 

Elemento Limite de 
Detecção

Número de 
Medidas

Medidas >Limi-
te Detecção Média Valor 

Mínimo
Valor 
Máximo

Desvio 
Padrão

Coeficiente 
Variação Mediana

Cs (ppm) 0,05 71 71 1,0504 0,250 3,80 0,6327 0,602 0,8500

Cu (ppm) 0,50 71 71 52,8704 5,100 135,70 26,7700 0,506 49,2000

Fe (%) 0,01 71 66 10,3441 2,280 15,00 4,0791 0,394 11,8600

Ga (ppm) 0,10 71 71 20,6577 10,100 42,70 5,5264 0,268 20,8000

Ge (ppm) 0,10 71 39 0,1521 0,050 0,40 0,1067 0,702 0,2000

Hf (ppm) 0,05 71 71 0,5180 0,080 12,95 1,5370 2,967 0,2300

Hg (ppm) 0,01 71 68 0,0640 0,005 0,25 0,0513 0,802 0,0500

In (ppm) 0,02 71 70 0,0903 0,010 0,16 0,0371 0,411 0,0900

K (%) 0,01 71 71 0,1652 0,030 0,58 0,1009 0,611 0,1500

La (ppm) 0,10 71 71 53,9338 7,300 150,90 28,9024 0,536 50,4000

Li (ppm) 1,00 71 71 9,6761 2,000 26,00 4,9822 0,515 9,0000

Mg (%) 0,01 71 71 0,4015 0,040 1,59 0,2725 0,679 0,3300

Mn (ppm) 0,01 71 71 1890,7 98,000 5647,00 1106,1 0,585 1587,0

Mo (ppm) 0,05 71 71 1,3832 0,440 3,68 0,6408 0,463 1,2300

Na (%) 0,01 71 71 0,0552 0,010 0,20 0,0342 0,619 0,0400

Nb (ppm) 0,05 71 71 8,2934 1,410 51,32 9,0096 1,086 5,0800

Ni (ppm) 0,50 71 71 114,2296 5,200 318,20 65,4110 0,573 110,2000

P (ppm) 50,00 71 53 6414,1 364,000 10000,00 2927,0 0,456 6853,0

Pb (ppm) 0,20 71 71 82,7113 5,200 4766,90 563,9675 6,819 11,1000

Rb (ppm) 0,20 71 71 19,9662 3,100 58,20 13,3188 0,667 15,3000

S (%) 0,01 71 71 0,0463 0,010 0,14 0,0273 0,588 0,0400

Sb (ppm) 0,05 71 68 0,3067 0,025 4,29 0,5277 1,721 0,1600

Sc (ppm) 0,10 71 71 18,0803 1,000 38,60 8,8124 0,487 20,6000

Se (ppm) 1,00 71 52 1,4014 0,500 5,00 0,9359 0,668 1,0000

Sn (ppm) 0,30 71 71 2,7690 1,000 8,20 1,0774 0,389 2,6000

Sr (ppm) 0,50 71 70 661,1789 24,900 10000,00 1511,2 2,286 275,1000

Ta (ppm) 0,05 71 29 0,0875 0,025 1,27 0,1664 1,902 0,0250

Te (ppm) 0,05 71 44 0,0823 0,025 0,66 0,0853 1,036 0,0700

Th (ppm) 0,10 71 71 11,4676 2,700 66,00 9,8195 0,856 9,2000

Ti (%) 0,01 71 71 0,4644 0,040 2,17 0,3982 0,858 0,3300

U (ppm) 0,05 71 71 3,6890 0,570 21,70 4,1632 1,129 1,9600

V (ppm) 1,00 71 71 236,8310 24,000 519,00 114,79 0,485 245,0000

W (ppm) 0,10 71 61 0,5451 0,050 4,00 0,6404 1,175 0,4000

Y (ppm) 0,05 71 71 28,3535 1,650 129,08 26,99 0,952 22,4200

Zn (ppm) 1,00 71 71 170,9155 30,000 577,00 89,44 0,523 143,0000

Zr (ppm) 0,50 71 54 33,5373 0,250 1209,50 144,46 4,308 6,1000



Atlas Geoquímico

                                                                                   48

TABELA 8 
Parâmetros estatísticos para sedimentos de corrente.

Elemento Limite de 
Detecção

Número de 
Medidas

Medidas > Li-
mite Detecção Média Valor 

Mínimo
Valor 
Máximo

Desvio 
Padrão

Coeficiente 
Variação Mediana

Ag (ppm) 0,01 16 16 0,103 0,020 0,34 0,0890 0,863 0,075

Al (%) 0,01 16 16 2,913 0,950 4,66 1,0392 0,357 3,120

As (ppm) 1,00 16 14 3,313 0,500 14,00 3,1931 0,964 2,500

Au (ppm) 0,10 16 0 0,050 0,050 0,05 0,0000 0,000 0,050

B (ppm) 10,00 16 0 5,000 5,000 5,00 0,0000 0,000 5,000

Ba (ppm) 5,00 16 16 535,938 97,000 1661,00 473,0528 0,883 454,500

Be (ppm) 0,10 16 16 2,394 0,700 4,00 0,9420 0,394 2,650

Bi (ppm) 0,02 16 3 0,012 0,010 0,02 0,0040 0,339 0,010

Ca (%) 0,01 16 15 2,793 0,400 15,10 4,4727 1,601 0,820

Cd (ppm) 0,01 16 16 0,959 0,120 3,04 0,7488 0,781 0,830

Ce (ppm) 0,05 16 16 99,438 41,100 189,11 40,1729 0,404 98,310

Co (ppm) 0,10 16 16 73,438 14,700 128,60 41,1976 0,561 83,150

Cr (ppm) 1,00 16 16 356,188 37,000 774,00 237,9485 0,668 328,000

Cs (ppm) 0,05 16 16 0,536 0,160 0,88 0,2055 0,384 0,555

Cu (ppm) 0,50 16 16 49,488 12,000 78,40 21,6433 0,437 58,100

Fe (%) 0,01 16 11 10,363 2,460 15,10 5,0442 0,487 11,275

Ga (ppm) 0,10 16 16 15,638 4,100 26,80 6,8692 0,439 18,300

Ge (ppm) 0,10 16 12 0,256 0,050 0,50 0,1526 0,596 0,300

Hf (ppm) 0,05 16 16 0,576 0,140 1,63 0,4858 0,844 0,430

Hg (ppm) 0,01 16 9 0,020 0,005 0,06 0,0184 0,905 0,015

In (ppm) 0,02 16 13 0,059 0,010 0,13 0,0380 0,640 0,070

K (%) 0,01 16 16 0,170 0,090 0,37 0,0856 0,503 0,140

La (ppm) 0,10 16 16 43,238 21,600 66,60 14,9938 0,347 38,150

Li (ppm) 1,00 16 16 7,563 3,000 12,00 2,3085 0,305 7,500

Mg (%) 0,01 16 16 1,107 0,250 3,48 0,8484 0,766 0,825

Mn (ppm) 0,01 16 16 1975,813 291,000 4888,00 1248,6 0,632 1758,000

Mo (ppm) 0,05 16 16 1,343 0,430 2,61 0,6704 0,499 1,145

Na (%) 0,01 16 16 0,125 0,040 0,68 0,1578 1,262 0,080

Nb (ppm) 0,05 16 16 8,271 3,160 17,54 5,0573 0,611 5,755

Ni (ppm) 0,50 16 16 133,050 23,400 254,80 79,7186 0,599 118,350

P (ppm) 50,00 16 14 5422,750 1731,000 10001,00 2853,0 0,526 4947,000

Pb (ppm) 0,20 16 16 12,544 4,100 28,20 5,8020 0,463 10,950

Rb (ppm) 0,20 16 16 15,300 5,700 34,20 9,3207 0,609 12,400

S (%) 0,01 16 15 0,094 0,005 0,54 0,1268 1,348 0,050

Sb (ppm) 0,05 16 14 0,214 0,025 0,82 0,1891 0,882 0,175

Sc (ppm) 0,10 16 16 14,081 4,100 27,60 8,0581 0,572 14,550

Se (ppm) 1,00 16 10 1,125 0,500 2,00 0,6455 0,574 1,000

Sn (ppm) 0,30 16 16 2,375 0,400 4,40 1,1446 0,482 2,500

Sr (ppm) 0,50 16 16 403,594 111,200 2022,20 507,3 1,257 240,150
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Elemento Limite de 
Detecção

Número de 
Medidas

Medidas  > Li-
mite Detecção Média Valor 

Mínimo
Valor 
Máximo

Desvio 
Padrão

Coeficiente 
Variação Mediana

Ta (ppm) 0,05 16 6 0,221 0,025 2,59 0,6369 2,879 0,025

Te (ppm) 0,05 16 0 0,025 0,025 0,03 0,0000 0,000 0,025

Th (ppm) 0,10 16 16 6,956 1,700 11,70 2,5039 0,360 7,000

Ti (%) 0,01 16 16 0,648 0,100 2,03 0,5346 0,825 0,510

U (ppm) 0,05 16 16 1,688 0,360 3,47 0,9853 0,584 1,545

V (ppm) 1,00 16 16 278,438 54,000 551,00 154,49 0,555 267,000

W (ppm) 0,10 16 6 0,294 0,050 2,80 0,6794 2,313 0,050

Y (ppm) 0,05 16 16 19,133 7,660 31,00 7,63 0,399 20,670

Zn (ppm) 1,00 16 16 165,563 64,000 257,00 53,88 0,325 176,500

Zr (ppm) 0,50 16 13 30,953 0,250 121,70 35,65 1,152 19,950

TABELA 8 ( continuação ) 

Elemento Limite de 
Detecção

Número de 
Medidas

Medidas > Li-
mite Detecção Média Valor 

Mínimo
Valor 
Máximo

Desvio 
Padrão

Coeficiente 
Variação Mediana

TEMP_°C 0,01 8 5 29,740 26,600 35,60 3,5487 0,119 29,3000

pH 0,01 8 8 7,585 6,450 9,13 0,9625 0,127 7,3850

COND_µS/cm 5,00 8 8 2924,925 341,000 18000,00 6107,2013 2,088 662,4500

OD_mg/L 0,01 8 8 2,800 0,270 5,81 1,6217 0,579 2,6850

Br- mg/L 0,01 8 8 2,004 0,150 12,90 4,4119 2,202 0,4850

Cl- mg/L 0,01 8 7 159,788 0,005 363,00 126,1654 0,790 135,3500

F- mg/L 0,01 8 6 0,114 0,005 0,29 0,1057 0,929 0,0900

PO4-3 mg/L 0,01 8 8 2,601 0,070 6,05 2,3773 0,914 1,8950

NO3- mg/L 0,01 8 8 4,628 0,040 31,70 11,0036 2,378 0,1250

NO2- mg/L 0,01 8 1 823,754 0,005 6590,00 2329,9151 2,828 0,0050

SO4-2 mg/L 0,01 8 8 168,963 0,830 1220,00 425,0548 2,516 14,9000

Al mg/L 0,01 8 8 0,346 0,029 1,84 0,6156 1,780 0,0990

As mg/L 0,01 8 3 0,004 0,001 0,02 0,0066 1,703 0,0010

B mg/L 1,00 8 8 0,741 0,120 2,39 0,9492 1,281 0,2505

Ba mg/L 0,10 8 7 0,049 0,002 0,26 0,0866 1,770 0,0215

Be mg/L 10,00 8 0 0,001 0,001 0,00 0,0000 0,000 0,0005

Ca mg/L 5,00 8 8 65,515 0,450 344,00 114,5931 1,749 26,6000

Cd mg/L 0,10 8 0 0,001 0,001 0,00 0,0000 0,000 0,0005

Co mg/L 0,02 8 1 0,002 0,002 0,00 0,0009 0,488 0,0015

Cr mg/L 0,01 8 7 0,005 0,002 0,01 0,0028 0,595 0,0040

Cu mg/L 0,01 8 4 0,004 0,001 0,01 0,0031 0,891 0,0020

Fe mg/L 0,05 8 8 0,731 0,038 2,66 0,8433 1,154 0,5060

Hg mg/L 0,10 8 0 0,000 0,000 0,00 0,0000 0,000 0,0002

K mg/L 1,00 8 8 22,053 3,530 118,00 39,0 1,771 8,7300

TABELA 9 
Parâmetros estatísticos para águas de drenagem e abastecimento.
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Elemento Limite de 
Detecção

Número de 
Medidas

Medidas  > Li-
mite Detecção

Média Valor 
Mínimo

Valor 
Máximo

Desvio 
Padrão

Coeficiente 
Variação Mediana

Li mg/L 0,05 8 2 0,004 0,001 0,03 0,0086 2,383 0,0005

Mg mg/L 0,50 8 8 76,834 1,110 483,00 164,8887 2,146 17,6000

Mn mg/L 0,01 8 7 0,135 0,004 0,45 0,1489 1,100 0,0800

Mo mg/L 0,10 8 0 0,004 0,004 0,00 0,0000 0,000 0,0035

Na mg/L 0,10 8 8 560,350 48,900 3617,00 1237,2 2,208 107,0000

Ni mg/L 0,05 8 2 0,005 0,004 0,01 0,0030 0,587 0,0035

Pb mg/L 0,01 8 0 0,001 0,001 0,00 0,0000 0,000 0,0010

Sb mg/L 0,02 8 0 0,001 0,001 0,00 0,0000 0,000 0,0010

Se mg/L 0,01 8 1 0,007 0,001 0,05 0,0163 2,409 0,0010

Si mg/L 0,10 8 8 8,642 0,398 22,90 7,7513 0,897 7,7300

Sn mg/L 1,00 8 0 0,005 0,005 0,01 0,0000 0,000 0,0050

Sr mg/L 0,01 8 7 0,706 0,005 4,27 1,4544 2,061 0,1350

Ti mg/L 0,01 8 5 0,021 0,003 0,13 0,0 2,134 0,0060

V mg/L 0,05 8 5 0,018 0,005 0,05 0,0158 0,872 0,0150

Zn mg/L 0,01 8 7 0,032 0,005 0,17 0,0561 1,759 0,0100

TABELA 9 ( continuação ) 

*Obs: Número de amostras total (n=8) composto de águas de drenagem (n=6) e abastecimento (n=2).

RESULTADOS GEOQUÍMICOS

Os resultados do levantamento geoquímico estão 
expostos em ordem alfabética por símbolo do elemento 
químico, onde são inicialmente relacionados os dados 
gerais sobre suas características atômicas, propriedades 
químicas e aspectos envolvendo a sua gênese mantélica 
até seu posicionamento crustal com implicações meta-
logenéticas. Os principais minerais de cada elemento 
são também enfocados, bem como sua importância 
econômica e industrial e suas associações litogeoquí-
micas. Suas características toxicológicas e ambientais são 
também descritas.

São ainda exibidos os principais padrões internacio-
nais das médias: crustal, litológica, em solos e sedimentos 
de corrente. Nos mapas geoquímicos e interpolados, 
para solos, os principais parâmetros estatísticos são 
exibidos, bem como a sua distribuição espacial no arqui-
pélago, em termos de teores brutos ou interpolados.

Devido à importância dos metais para fins de diag-
nóstico de sanidade ambiental, estes foram tratados 
e avaliados, sobretudo para solos, mas observados 
conjuntamente com os poucos resultados analíticos 
de sedimentos de corrente e águas, verificando-se 
ainda o relacionamento destes resultados com as 
rochas do substrato.

A reunião das principais observações sobre solos, 
sedimentos de corrente e águas são descritas e avaliadas 
exclusivamente sob a ótica ambiental.

Os padrões toxicológicos tomados como referência 
para solos e sedimentos e águas foram preferencial-
mente àqueles registrados na legislação brasileira, ou 
seja, do CONAMA e do Ministério da Saúde, mas nos 
casos omissos, foram utilizados padrões internacionais 
aceitos pela comunidade científica.

Para observação da qualidade das águas foram 
verificados os resultados analíticos de cátions, ânions e 
alguns parâmetros físico-químicos, como pH, Oxigênio 
Dissolvido (OD), condutividade e temperatura. Estes 
dados foram obtidos das poucas amostras de águas de 
drenagem para usos diversos e principalmente àquelas 
destinadas ao abastecimento público de diversas fontes. 
Os parâmetros limiares utilizados foram os estabele-
cidos pela Resolução CONAMA n. 357 de 17 de março 
de 2005 para águas superficiais, e a Resolução CONAMA 
n. 396 de 3 de abril de 2008 para águas subterrâneas, e 
as classificações correspondentes as águas superficiais 
doces, salobras e salinas, segundo a qualidade reque-
rida para seus usos.

Para alguns elementos, nos casos omissos com 
relação ao estabelecimento de limiares normativos, 
foram utilizados alguns valores estatísticos como média, 
mediana, desvio padrão e os quartis, tomando-se como 
anômalos aqueles acima do último quartil (75%). 

Considerando a grande quantidade e as diferentes 
formas de aporte e tipos de poluentes que podem 
estar presentes nas águas superficiais, verifica-se que 
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com alta resistência a 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 de Na+ por Ag+ pode promover 
o enriquecimento do metal em rochas alcalinas. Pode 
ocorrer como elemento livre na natureza, mas devido 
a sua afinidade com os elementos calcófilos, ocorre 
comumente associada a minérios sulfetados de Pb, 
Co, Ni, Sb e As. Durante o intemperismo a prata e facil-
mente liberada, precipitando-se em meios alcalinos e 
redutores (MINEROPAR, 2005). Minerais de minério: 
Há registros históricos que a Ag foi separada do Pb 
desde 3.000 a.C na Ásia Menor. A principal fonte de Ag 
é quando ocorre em estado nativo, ou como argentita 
(Ag2S), mas pode estar associada a minerais sulfe-
tados tais como: galena (PbS) e arsenopirita (FeAsS). 
Em 33,33% das reservas mundiais, a Ag encontra-se 
como produto principal, o restante dos recursos está 
como subprodutos associados a depósitos de Au, Cu, 
Pb e Zn (BRASIL, 2016). Principais utilidades: lentes 
de óculos monocromáticas, 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 (AgI). Impactos bioló-
gicos: a Ag é muito tóxica e seus sais se ingeridos 
mesmo em pequenas quantidades, podem causar a 
morte (MINEROPAR, 2005). Mobilidade ambiental: 
A Ag e aparentemente imóvel em solos com pH>4. 
Em ambientes oxidantes com pH<4, a mobilidade é 
moderadamente alta, enquanto que em ambiente 
redutor é imóvel.

Solo: Apresenta uma media de 0,20 ppm, situada 
acima da média crustal (0,07 ppm). Estes teores estão 
pouco mais elevados sobre a Formação Quixaba 
(lavas melanocráticas ankaratríticas) na faixa sudoeste 
da ilha principal e pouco mais depletados sobre fono-
litos na faixa sudeste. Estes teores acima da média 
crustal devem-se a constituição vulcânica da ilha, não 
apresentando maior preocupação ambiental, já que 
se situam abaixo do VP do CONAMA (2,0 ppm).

Al – O Alumínio é um metal de coloração prateada, 
litófilo, leve, maleável, dúctil, com baixo ponto de 
fusão, bom condutor de eletricidade e resistente 
a corrosão, sendo o metal que existe em maior 
quantidade na crosta terrestre, embora seja o terceiro 
elemento mais abundante, depois do oxigênio e 
silício. O Al não é encontrado livre na natureza, mas 

é impraticável a análise sistemática de todas essas 
substâncias. Como exemplo, para ser possível fazer 
uma boa avaliação da qualidade das águas de abaste-
cimento a CETESB (2013) faz a determinação de cerca 
de 60 variáveis de qualidade da água (parâmetros 
químicos, físico-químicos, hidrobiológicos, microbio-
lógicos e ecotoxicológicos). São também monitoradas 
as microcistinas, toxinas produzidas por cianobac-
térias, e incluídas as determinações de Compostos 
Orgânicos Voláteis, pesticidas Organofosforados 
e Herbicidas. Já os Hidrocarbonetos Aromáticos 
Policíclicos (HPAs), geralmente são objeto de estudos 
específicos. Dentre outros, são também efetuados 
ensaios de mutagenicidade, que avaliam a presença 
de compostos genotóxicos capazes de interagir com 
o material genético dos organismos e causar muta-
ções, sendo potencialmente cancerígenos.

A poluição por fontes pontuais (origem domés-
tica) ou difusas (origem urbana e agrícola) dos corpos 
hídricos observados foram sugeridas quando possível. 
Ressalte-se que apenas alguns poucos parâmetros de 
qualidade foram avaliados, sobretudo em toda sua 
inteireza, e assim, o enquadramento qualitativo dos 
corpos hídricos e das fontes de abastecimento cons-
titui um objetivo a ser definido por trabalhos ulte-
riores que comportem estudos de maior detalhe. 

Frizzo (2006) destaca que os corpos d’água são 
geralmente sistemas abertos cuja composição de 
material carreado em suspensão e solutos, é derivada 
de diferentes meios pelos quais o líquido percola. 
Na rede de drenagem natural, a maior proporção 
no conteúdo de elementos químicos é registrada 
na carga em suspensão, ligada preferencialmente a 
argilas e a óxidos/hidróxidos de Fe-Mn. Destaca ainda 
o autor que os elementos ocorrem preferencialmente 
em partículas coloidais, carregadas negativamente, 
adsorvidos ou sorvidos. 

A CETESB (2013) salienta que a presença de conta-
minantes no sedimento aluvial potencializa a trans-
ferência destes para a coluna d’água. A mobilização 
de contaminantes (incluindo metais em minerais), da 
fase sólida para a fase dissolvida pode ocorrer por 
meio do revolvimento do sedimento, em virtude do 
aumento da vazão, das chuvas ou por atividades que 
interfiram com o leito do rio.

Solos

Ag – A Prata é um metal relativamente raro, de colo-
ração esbranquiçada, altamente dúctil, maleável e 
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nos minerais silicatados combinado com Fe, metais 
alcalinos e alcalinos terrosos. Nos minerais máficos 
pode ser substituído por Fe, Ti e Cr. O Al dissolvido 
se enriquece nas argilas neoformadas e desta forma 
sua concentração é alta nos sedimentos argilosos e 
rochas pelíticas, e nas derivadas de argilominerais 
como os filitos e micaxistos (MINEROPAR, 2005; 
KOLJONEN, 1992). Minerais de minério: a bauxita 
(24% a 35% de Al) é uma mistura de óxidos, alumina 
(Al2O3), hidróxidos, gibbsita [Al(OH)3], sílica, óxidos/
hidróxidos de Fe, silicatos de Al e outras impurezas. 
Principais utilidades: Ligas para construção civil, 
engenharia aeronáutica (aviação e foguetes), indús-
tria 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 preju-
dicial e tóxico, sendo também associado a demência 
senil (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Embora o 
Al seja ingerido através da água e alimentos, a maior 
parte é eliminada (MINEROPAR, 2005). Mobilidade 
ambiental: Quando os silicatos sofrem intemperismo, 
o alumínio dissolvido precipita formando argilominerais 
tal como a kaolinita [Al2Si2O5(OH)4], ou sob a forma de 
óxidos/hidróxidos, como a gibbsita. Tanto em ambiente 
oxidante quanto em redutor, o Al se comporta como 
imóvel e assim, o seu halo de dispersão é muito redu-
zido, quer seja nos solos ou nos sedimentos de corrente 
(LICHT et al., 2007).

Solo: Apresenta uma média de 4,95% e mediana de 
4,78%, com valores quase coincidentes, o que indica 
uma distribuição estatística normal, discretamente assi-
métrica. Os teores mais destacados situam-se apenas 
em dois pontos, um na faixa sudeste sobre fonolitos 
e outro na ilha Rata, sobre depósitos de fosfatos orga-
nogênicos. Comparando-se a média crustal de 7,9% 
de Al, apenas os valores máximos de 9,82 (Ilha Rata) e 
de 10,03% são mais significativos, sem, no entanto, ser 
motivo de alerta ambiental, pois são pontuais e não se 
aprestam para nenhum tipo de atividade para contri-
buição ao consumo humano ou animal.

As – O Arsênio é um não-metal, apresenta-se em vários 
estágios alotrópicos, de coloração variando de cinza 
metálico a amarelo e possui uma forma condutora 
intermediaria de eletricidade (arsênio α). Os íons 
arsenatos são facilmente fixados em argilominerais, 
húmus (matéria orgânica) e Ca, e com a retenção 
mais ativa do As relacionado 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 (LOPES JUNIOR, 
2007; KOLJONEN, 1992). Minerais de minério: arse-
nopirita (FeAsS), loellingita (FeAs2), ouro-pigmento 
(As2S3), realgar (As4S4), arsenolita (As2O3) e enargita 
(Cu3AsS4), sendo poucas vezes encontrado em estado 
nativo. Principais utilidades: vidros clarificados, 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 que 50 μg/L em água 
para consumo humano torna-se perigoso a saúde. 
Inalações e ingestões em altas quantidades podem 
ocasionar a morte (MINEROPAR, 2005). Mobilidade 
ambiental: em ambiente oxidante com pH<4 e 
imóvel; com pH 5-8 possui mobilidade moderada-
mente alta e em ambiente redutor é imóvel.

Solo: Apresenta uma média aritmética de 5,52 ppm, 
com um desvio padrão de 8,4 ppm, indicando a 
presença de outliers que se destacam na área nordeste 
do arquipélago, sobretudo na ilha do Meio (45 e 
55 ppm) e Rata (24 ppm). Comparando-se a média 
crustal de 2 ppm, estes teores médios são pouco mais 
elevados, devendo-se este fato a constituição vulcâ-
nica das rochas que produziram os solos autóctones. 
Com relação aos valores anômalos da área nordeste, 
estes devem ser oriundos da afinidade geoquímica do 
arsênio com a abundante matéria orgânica produzida 
pela colônia de aves marinhas sobre as ilhas Rata e do 
Meio, propiciando assim uma maior concentração do 
elemento. Do ponto de vista ambiental, por ter atin-
gindo o padrão CONAMA de VI Residencial (55 ppm), 
a população avícola deve ser estudada, objetivando 
a verificação da possibilidade de dano à saúde desta 
colônia animal.

Ba – O Bário é um metal alcalino terroso de colo-
ração branco-prateado de altíssima densidade e alto 
ponto de fusão. Não é encontrado livre na natureza, 
mas quando puro é altamente oxidável e em contato 
com o ar apresenta aspecto fluorescente. Durante a 
diferenciação magmática se concentra nos silicatos de 
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potássio (feldspatos e micas) com o Ba+2 substituindo o 
K+1. Soluções hidrotermais tardias contém o íon sulfato 
que se liga ao Ba+2 e precipita como sulfato de bário, 
podendo gerar ocorrências filonianas (WEDEPOHL, 
1978; KOLJONEN, 1992). No intemperismo o bário 
liberado não é muito móvel por se precipitar facil-
mente como sulfatos e carbonatos (KABATAPENDIAS; 
PENDIAS, 1992). A razão Ba/Sr é usada em prospecção 
litogeoquímica e de solos para definir zonas minerali-
zadas tipo Cu-Mo (LOPES JUNIOR 2007). Minerais de 
minério: baritina ou barita (BaSO4) e witherita (BaCO3). 
Principais utilidades: nos fluidos de perfuração de 
poços de petróleo, fabricação de vidros, pigmentos, 
na indústria de freios, na produção de água oxigenada, 
velas de ignição de automóveis, recobrimento de salas 
de raios-x, fabricação de borracha e papel. Impactos 
biológicos: não apresenta função biológica conhecida 
e os compostos insolúveis não são perigosos a 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).

Solo: Dominam valores em torno da média aritmética 
de 464,9 ppm, pouco cima da média crustal (425 ppm). 
Os valores mais elevados, da ordem de 700 a 800 ppm, 
situam-se naturalmente em solos sobre os derrames 
ankaratríticos largamente distribuídos no arquipélago. 
Os valores mais altos (905, 1.341 e 1.641 ppm) ocorrem 
apenas em alguns pontos no extremo leste da ilha prin-
cipal, junto a faixa mais densamente habitada, sugerindo 
tratar-se de atividade antrópica pontual, sem maiores 
consequências, mesmo considerando ter ultrapassado 
o padrão CONAMA VI Industrial (750 ppm). No entanto, 
os produtos resultantes das atividades agrícolas sobre os 
derrames ankaratríticos devem ser investigados quanto 
ao teor de bário.

Be – O Berílio é um metal alcalino terroso, de 
coloração cinza-prateada, macio, pouco reativo, 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 a instabilidade para formar 
complexos a altas temperaturas. Como consequência, 
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). Quanto a sua natureza geoquímica, 
se assemelha ao alumínio. Minerais de minério: 
berilo [Be3Al2(SiO3)6], bertrandita [4BeO.2SiO2.H2O], 
crisoberilo (BeAl2O4) e fenacita (Be2SiO4). Principais 
utilidades: As variedades transparentes do berilo, 
esmeralda (verde) e azul (agua marinha) são muito 
apreciadas como gemas. Há outras variedades trans-
parentes comercializados como gemas, porém de 
ocorrência incomum. O berílio forma liga com o Cu 
(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 (baixa a absorção de 
nêutrons) 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 repreci-
pitado com óxidos hidratados de Fe e Al ou adsor-
vido na superfície de argilominerais. Em ambientes 
alcalinos, forma ânions complexos como Be(OH)CO3 e 
Be(CO3)2 (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992).

Solo: Predominam valores em torno da média de 
2,43 ppm e da mediana de 2,40 ppm, pouco abaixo 
dos padrões crustais (2,8 - 3,1 ppm). Os maiores teores 
(3,9 a 4,7 ppm) situam-se geralmente sobre fonolitos, 
e apenas um ponto (4,1 ppm) sobre depósitos organo-
gênicos da ilha Rata. Considerando o limiar da NOAA 
(BUCHMAN, 2008) de 1,1 ppm para solos, estes pontos 
anômalos que se situam acima deste patamar na faixa 
sudeste devem ser melhor investigados do ponto de 
vista de produtos agrícolas provenientes destes solos.

Ca – 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. Na rede cristalina, 
o mesmo é parcialmente substituído por Na, Mn, Sr, 
Y e Elementos Terras Raras - ETR. Durante o processo 
de cristalização o cálcio é fixado nos primeiros 
estágios, sendo enriquecido nas rochas máficas 
(KOLJONEN, 1992). Minerais de minério: na natu-
reza o cálcio é encontrado como parte integrante 
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dos minerais constituintes 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 cristali-
zado nos sedimentos ou precipitado de soluções por 
organismos, formando aragonita (CaCO3) e calcita 
(CaCO3), ou dolomita [CaMg(CO3)2] e fosfatos, princi-
palmente apatita [Ca5(PO4,CO3)3.(F,OH,Cl)]. Em evapo-
ritos, o cálcio também é precipitado como gipsita 
(CaSO4.2H2O), sendo assim um típico mineral de 
depósitos de sal, cristalizando nos estágios iniciais. 
Principais utilidades: possui ampla utilização na 
indústria, na construção civil (cal virgem – CaO, e 
tintas), como componente do vidro, no refinamento 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 o elemento mais abun-
dante 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 intemperizavel, os calcá-
rios são barreiras geoquímicas, aumentando o pH das 
águas e reduzindo a mobilidade dos metais. Tanto 
em ambiente oxidante quanto em ambiente redutor, 
a sua mobilidade é moderadamente alta. 
Solo: A média de 1,34% situa-se abaixo do padrão 
médio crustal (38.500 ppm ou 3,85%) e os teores 
nesta faixa são amplamente distribuídos no arquipé-
lago. Os valores anômalos situam-se sobre fonolitos 
(6,72 e 12,2% de Ca), sobre dunas (7,79 % de Ca), sobre 
depósitos organogênicos (11,43 % de Ca), na ilha Rata 
(7,29% de Ca) e na ilha do Meio. Todos estes teores 
mais elevados são naturais a estes solos. Os fonolitos 
tem mais Ca na sua composição, os depósitos orga-
nogênicos e material orgânico de aves nas ilhas Rata 
e do Meio também contém mais cálcio e, nas dunas 
junto às areias de praias, os restos bioclásticos teriam 
fornecido o Ca. Ressalte-se que o Ca é um elemento 
não tóxico e um macronutriente.

Cd – O Cádmio é um metal de transição, coloração 
branco-prateada a azulado, maleável, dúctil e em pó 

queima na presença do ar. Durante a cristalização 
magmática se concentra nas fases residuais e hidro-
termais 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 
mobilidade do Cd+2 em ambientes geoquímicos natu-
rais 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 (esfale-
rita – ZnS), além dos raros minerais grenockita (CdS) 
e otavita (CdCO3). 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, estabi-
lizadores 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 e ligeiramente móvel, mas em ambiente 
redutor é imóvel.

Solo: Apenas em alguns poucos pontos do arquipé-
lago ocorrem valores superiores ao padrão médio 
crustal (0,102 ppm), mas quase todos estão situados 
abaixo dos limiares Valor de Prevenção - VP (1,3 ppm) 
e Valor de Intervenção - VI Agrícola (3,0 ppm) do 
CONAMA. No entanto, ocorrem alguns poucos teores 
anômalos acima do VI Residencial (8 ppm) na ilha prin-
cipal, sugerindo contaminações antrópicas pontuais. Já 
nas ilhas Rata, do Meio e Sela Gineta, ocorrem anomalias 
(17, 24 e 26 ppm) superiores ao padrão VI Industrial do 
CONAMA, sendo este enriquecimento provavelmente 
provocado pela adsorção do metal contaminante pelos 
excrementos das aves (guano) sobre estas pequenas ilhas 
desabitadas por humanos. Por ser um elemento intrin-
secamente tóxico, faz-se necessário uma investigação 
acerca da saúde da população avícola destas ilhotas.

Ce – O Cério e um metal de transição pertencente 
a série dos Lantanídeos (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, 



Fernando de Noronha

                                                                                   55

Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu) ou Elementos Terras Raras 
(ETR), tendo coloração cinza levemente prateada, 
maleável, dúctil e resistente, bem reativo quando 
exposto ao ar úmido. Sua geoquímica é influen-
ciada pela contração dos lantanídeos e durante os 
processos magmáticos, o fracionamento do Ce ocorre 
acompanhado do íon La+3 em alguns minerais aces-
sórios, 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 se tornam relativamente enrique-
cidos em ETRL (Elementos Terras Raras Leves; serie 
La-Sm) (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Minerais 
de minério: Ce e o mais abundante dos ETR e é 
encontrado principalmente na monazita [(La,Ce,Th)
(PO4.SiO4)], cerita [(Ce,La,Ca)9(Fe,Mg)].[(OH)3.SiO3(OH).
(SiO4)6], 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 (fabri-
cação 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; seda-
tivo 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 (principalmente na gravidez), 
mas alguns compostos são considerados altamente 
tóxicos (MINEROPAR, 2005). Mobilidade ambiental: 
é imóvel em ambiente oxidante e redutor.

Solo: A média aritmética de 123 ppm é pouco acima 
do dobro da média crustal de 60 ppm, sendo rela-
tivamente baixo o desvio padrão de 47,06 ppm, 
o que significa uma alta flutuação dos valores de 
background, bem distribuídos pelo arquipélago. Os 
maiores teores situam-se sobre os derrames ankara-
tríticos e nas Ilhas Rata e do Meio, sobre depósitos 
organogênicos. Os altos valores médios devem-se a 
natureza do substrato rochoso, mas as acentuadas 
concentrações de Ce no extremo nordeste do arqui-
pélago são devidas a adsorção do Ce pela matéria 
orgânica do depósito de guano.

Co – O Cobalto e 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 do 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 enrique-
cido em rochas básicas (WEDEPOHL, 1978). Minerais 
de minério: siegenita (NiCo)S4, cobaltita (CoAsS), 
esmaltita (CoNiFe)As2, pirrotita [Fe(CoNi)S] e outros. 
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 a corrosão. O radioisótopo 60Co é 
usado como fonte de radiação gama em radiote-
rapia, esterilização de alimentos (pasteurização fria) 
e radiografia industrial para o controle de qualidade 
de metais (detecção de fendas) (MINEROPAR, 2005). 
Impactos biológicos: O Co é um nutriente essen-
cial, necessário a 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 moderada-
mente alta, com pH 5,0 - 8,0 é ligeiramente móvel e 
em condições redutoras é imóvel.

Solo: Considerando os padrões de média crustal (11,6 
a 25 ppm) e os valores limiares de VP (25 ppm) e o VI 
Industrial do CONAMA (90 ppm), observa-se compa-
rativamente, que os teores acima destes limiares são 
comuns por quase todo o arquipélago, destacando-
-se na região centro-sudoeste, onde atingem até 
275 ppm. Os valores mais depletados encontram-se 
restritos a uma estreita faixa do centro leste (8,2 e 
13,7 ppm), onde predominam fonolitos. Ponderando 
ainda a média mundial de rochas básicas (50 ppm), 
verifica-se que estas concentrações estão bem acima 
do previsto para basitos e ultrabasitos, sendo suges-
tivo uma avaliação ambiental mais acurada, para veri-
ficação da biodisponibilidade do Cobalto nas áreas 
com atividade agrícola e pecuária.

Cr – O Cromo  é um metal de cor cinza, duro, 
quebradiço, 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 
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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 
[(Fe,Mg)(Cr,Al)2O4] e suas variações (magnesiocro-
mita, aluminocromita e cromopicotita). Por serem 
resistentes ao intemperismo físico e químico, estes 
minerais são considerados resistatos. Principais 
utilidades: na fabricação de aço inoxidável (Fe-C-
Cr) e ferro-ligas, na indústria química, na produção 
de pigmentos para tinta, e de refratários. Impactos 
biológicos: o Cr+3 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.

Solo: Apresenta uma média de 293,7 ppm, com 
valores relativamente altos distribuídos por quase 
todo arquipélago, à exceção de uma faixa N-S, na área 
centro-leste, onde predominam fonolitos, tufos e 
brechas. A maioria dos teores estão acima do padrão 
da média crustal (100 ppm) e alguns ultrapassam até 
mesmo o limiar VI Industrial do CONAMA (400 ppm). 
Mesmo sendo imóvel nos solos, e estes elevados 
teores (300 a 686 ppm) sejam compatíveis com lito-
logias ultramáficas (2.000 ppm), por sua toxicidade 
intrínseca, inspiram cuidados ambientais.

Cs – O Césio é um metal alcalino de coloração ouro-
prateado, 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 do ambiente, mas não é encontrado livre 
na natureza. É o mais eletropositivo dos elementos 
alcalinos e reage explosivamente na presença de 
água fria. Comporta-se como o potássio durante a 
diferenciação magmática, substituindo-o nos retículos 
cristalinos 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), em sedi-mentos argilosos e pegmatitos. 
No intemperismo 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 isotópica radioativa e menos 
abundante. Minerais de minério: o incomum zeólito 
polucita [(Cs,Na)2Al2Si4O12.H2O)] e a mica lepidolita 
[KCsLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2]. Principais utilidades: 
como catalisador na indústria química, relógio 
atômico, células fotoelétricas. Utiliza-se seu isótopo 
radioativo no tratamento do cancro. Impactos bioló-
gicos: não apresenta função biológica conhecida, 
mas devido a sua similaridade química com o K, pode 
substitui-lo no corpo humano, bem como pode dani-
ficar as células se expostas a grandes quantidades de 
Cs radioativo (ATSDR, 1999). Mobilidade ambiental: 
tanto em condições oxidantes quanto em redutoras o 
Cs e imóvel (LICHT et al., 2007).

Solo: Com uma média de 1,05 ppm, seus baixos 
teores se distribuem largamente pelo arquipélago, 
onde o valor máximo (3,80) apenas ultrapassa um 
pouco a média crustal (3,0 ppm), configurando uma 
vasta paisagem de background. Os valores mais 
destacados e o ponto anômalo se encontram sobre 
brechas, tufos e fonolitos, na faixa centro leste da ilha 
principal. Estas flutuações de teores litogênicos são 
perfeitamente compatíveis com as rochas geradoras 
dos solos.

Cu – O Cobre é um metal de transição de cor 
avermelhada, alta condutividade térmica e elétrica, 
maleável e dúctil. Assim como o Ni, Zn e Pb, possui 
forte afinidade com o enxofre, formando minerais 
sulfetados sob condições redutoras. Nos processos 
supergênicos em condições oxidantes, forma hidró-
xidos e carbonatos. Em processos magmáticos o íon 
Cu+2 se concentra nos diferenciados primários, sendo 
particionado nos sulfetos e óxidos (MINEROPAR, 
2005). Minerais de minério: calcopirita (CuFeS2), 
calcocita (Cu2S), bornita (Cu5FeS4), cuprita (Cu2O), 
malaquita [Cu2CO3(OH)], cobre nativo, entre outros. 
Principais utilidades: na indústria eletroeletrônica, 
ligas, fabricação de automóveis, indústria química 
e pigmentos. Impactos biológicos: É importante 
para a fotossíntese vegetal e essencial para a boa 
saúde humana, mas em excesso e exposições prolon-
gadas 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 
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do sangue (KOLJONEN, 1992; MINEROPAR, 2005). 
Mobilidade ambiental: em ambientes oxidantes 
com pH<4 possui mobilidade moderadamente alta e 
com pH 5-8 e ligeiramente móvel, mas em ambientes 
redutores é imóvel (LICHT et al., 2007).

Solo: Ocorrem muitos pontos com valores em torno 
da média aritmética (52,9 ppm) e da média crustal 
(55 ppm). Outros teores mais altos, em torno do VP 
CONAMA (60 ppm) são também comuns nas rochas 
ankaratríticas, onde também abrigam valores que 
estão posicionados apenas pouco acima dos valores 
médios correspondentes a rochas básicas, tipo 
basaltos (100 ppm). Ocorre apenas um valor (135 ppm) 
anômalo, mas não chega a atingir o limiar VI Agrícola 
do CONAMA (200 ppm).

Fe – O Ferro é um metal de transição com coloração 
branca prateada, magnético, altamente suscetível a 
corrosão, bom condutor de calor e eletricidade, dúctil 
e maleável. E um dos maiores constituintes da litosfera 
e nas rochas está presente nas classes dos silicatos, 
óxidos, sulfetos e carbonatos, sendo encontrado 
em maiores quantidades nas rochas ígneas máficas 
(MINEROPAR, 2005). Em alguns minerais o Fe+3 é facil-
mente substituído por Al, Cr, Ti e V enquanto o Fe+2 
por Ni, Co, Mg e Mn (KOLJONEN, 1992). O intempe-
rismo sobre o Fe é dependente do sistema Eh e pH do 
meio e nos solos o Fe ocorre principalmente na forma 
de óxidos e hidróxidos (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 
1992). Minerais de minério: hematita (Fe2O3), magne-
tita (Fe3O4) e outros. Principais utilidades: manufa-
tura do ferro e aço e como ligas, compostas por Fe 
e um ou mais elementos. O aço é uma liga metálica 
formada por Fe e C (C = 0,008-2,11%) e a adição de 
alguns elementos as ligas de aço conferem algumas 
propriedades especiais ao mesmo (MINEROPAR, 2005). 
Impactos biológicos: é essencial para os processos 
fisiológicos de todos os seres vivos. Tem papel funda-
mental no metabolismo e de algumas enzimas, e 
como componente da hemoglobina, cuja deficiência 
conduz a 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).

Solo: Com uma média de 10,13%, maior que o dobro 
do padrão médio crustal (4,32%), estes destacados 
valores litogênicos ocorrem por todo arquipélago, à 
exceção da estreita faixa no centro-leste onde predo-
minam fonolitos, brechas e tufos vulcânicos. Os teores 

mais altos, acima de 10%, também se distribuem 
regularmente sem concentração preferencial sobre 
os derrames ankaratríticos. Como o Fe é um elemento 
não tóxico, não representa um alerta ambiental.

Ga – 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, onde a razão Ga/
Al oscila 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 
argilominerais e bauxitas durante o processo intem-
périco, e durante metamorfismo é retido em felds-
patos e granadas (MINEROPAR, 2005). Minerais de 
minério: não é encontrado livre na natureza nem forma 
minerais, ocorrendo em pequenas concentrações 
associado a minérios de outros metais como diásporo 
[AlO(OH)], blenda/esfalerita (ZnS) e bauxita (mistura 
de óxidos/hidróxidos de Al) sendo explorado 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 fabri-
cação de espelhos, ligas de baixo ponto de fusão e 
na medicina 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 condições oxidantes ou redu-
toras (LICHT et al., 2007).

Solo: A média de 20,7 ppm e mediana de 20,8 ppm, 
coincidentes, situam-se pouco acima do padrão 
crustal de 15 ppm, e tais valores distribuem-se por 
quase todo o arquipélago. Os teores mais elevados, 
entre 20 ppm a 30 ppm, predominam na região leste, 
destacando-se sobre fonolitos, atingindo valores de 
até 42,7 ppm no extremo sudeste da ilha principal. 
Como é um elemento não tóxico, não causa preocu-
pação ambiental.

Hf – O Háfnio é um metal dúctil, prateado, brilhante e 
resistente a corrosão. Tem propriedades cristaloquímicas 
semelhantes as do zircônio e por isso são encontrados 
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sempre juntos na natureza. Como seus raios iônicos 
são similares, apresenta-se associado a quase todos 
os minerais de zircônio, embora em mais baixo teor. 
Minerais de minério: as fontes que contém háfnio 
coincidem com os minerais de zircônio: baddeleyita 
(ZrO2) e zircão (ZrSiO4) (MINEROPAR, 2005). Principais 
utilidades: barras de controles de reatores nucleares; 
produção de transistores e microprocessadores (em 
substituição ao óxido de silício); para ampliar a resis-
tência a corrosão; lâmpadas incandescentes; elimi-
nador de oxigênio em válvulas eletrônicas 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: o háfnio não apre-
senta papel biológico conhecido e seus compostos 
não são considerados tóxicos, apesar de se fazer 
necessário o manuseio com cautela (MINEROPAR, 
2005). Mobilidade ambiental: o Hf é imóvel seja em 
condições oxidantes ou redutoras e os minerais de 
zircônio que os contém são considerados resistatos, 
por serem dos mais resistentes ao intemperismo.

Solo: Os valores encontrados apresentam-se muito 
baixos por todo o arquipélago, com uma média de 
0,52 ppm, abaixo da média crustal (3 ppm). Apenas 
um único valor (12,95 ppm) destaca-se no extremo 
sudeste da ilha junto a orla marinha, no mesmo ponto 
da anomalia de Ga (42.7 ppm). Tais anomalias são 
provavelmente decorrentes de um solo com contri-
buição de sedimentos de praias areno-quartzosas.

Hg – O Mercúrio é um metal de transição, denso, 
altamente volátil, pobre condutor de calor e eletri-
cidade. 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. O sedimento formado por materiais 
hidrolisados é um meio adequado para a concentração 
supergênica de mercúrio. A permanência do Hg nos 
solos de ambientes tropicais é mais longa do que 
em outros sistemas ou compartimentos. O mercúrio 
está ausente nas primeiras paragêneses magmá-
ticas (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Minerais 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 largamente empregado em instru-
mentos de laboratório (termômetro e barômetro), 

lâmpadas de vapor de mercúrio, relés, eletrodos na 
fabricação de baterias, na produção de pesticidas, 
pigmentos e em odontologia. Impactos biológicos: 
não desempenha papel biológico conhecido até o 
momento, sendo intrinsecamente tóxico (MINEROPAR, 
2005). O Hg orgânico (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. Geral-
mente e 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 [Hg(CNO)2], usado 
como detonante; Cloreto de mercúrio (I) ou calome-
lano (Hg2Cl2) usado anteriormente como purgante, 
anti-helmíntico e diurético, e o cloreto de mercúrio 
(II), empregado como desinfetante, foi o primeiro 
remédio eficaz contra sífilis; Timerosal [COO-Na+(C6H4)
(S-Hg-C2H6)], usado como agente bacteriostático 
análogo ao merthiolate (MINEROPAR, 2005). As prin-
cipais fontes pontuais de poluição são as indús-
trias 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).

Solo: Alguns valores registrados no solo são relativa-
mente altos, com mínimo de 0,005 ppm, máximo de 
0,25 ppm e uma média de 0,064 ppm. A maior parte 
dos teores estão abaixo da média crustal (0,08 ppm), 
e os mais elevados (0,08 a 0,25 ppm) situam-se na 
área sudoeste do arquipélago. Como todas as concen-
trações registradas são compatíveis com as rochas 
vulcânicas do substrato e estão abaixo do limiar VP do 
CONAMA (0,5 ppm), não representam risco ambiental.

In – O Índio é um metal branco-prateado, calcófilo, 
brilhante, maleável, dúctil, resistente a corrosão, 
possui isótopos com meia-vida curta (111In e 113In), 
ponto de fusão baixo para um metal, bom condutor 
de eletricidade e de calor. Durante o intempe-
rismo acompanha o Fe+3 e Mn+4, e parcialmente 
o Al+3, precipitando na forma 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 a matéria orgânica, sendo que concentrações 
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mais altas são esperadas em horizontes mais super-
ficiais, podendo refletir índices de poluição (KABATA-
PENDIAS; PENDIAS, 1992). Minerais de minério: 
Forma raros minerais, tais como roquesita (CuInS2), 
dzalindita (InOH3) e indita (FeIn2S4), 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 esfale-
rita (ZnS), a calcopirita (CuFeS2) e cassiterita (SnO2). 
Principais utilidades: 45% do consumo mundial de 
Índio destina-se para confecção de filmes (óxido de 
índio) em visores de cristal liquido; 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 bioló-
gicos: não apresenta papel biológico conhecido, mas 
seus compostos são considerados altamente tóxicos, 
causando problemas ao coração, fígado e rins, além 
ser teratogênicos (MINEROPAR, 2005). Mobilidade 
ambiental: é ligeiramente móvel em condições de 
pH 5-8 e imóvel em condições redutoras.

Solo: Com relação à média e a mediana (0,09 ppm) e 
a média crustal (0,1 ppm), destacam-se alguns pontos 
com teores pouco mais elevados (0,11 a 0,13 ppm) a 
sudeste e a nordeste do arquipélago, geralmente 
sobre solos derivados de rochas ankaratríticas. O valor 
máximo de 0,16 ppm situa-se na Ilha do Meio sobre 
depósitos de guano. Não há referências toxicológicas.

K – O Potássio é um metal alcalino, de cor prateada, 
mole e depois do Lítio é o metal mais leve, bom 
condutor de calor e eletricidade e oxida-se facil-
mente. Em virtude desta última propriedade, a alta 
reatividade, não é encontrado livre na natureza. 
Pode ser substituído por Rb, Cs, Ba, Pb e Tl, devido 
a similaridade entre os raios atômicos. É um dos 
constituintes maiores dos minerais formadores de 
rocha e o sexto mais comum na natureza, depois do 
Ca. Durante a diferenciação magmática o mesmo 
progressivamente se concentra em K-feldspatos, 
como o ortoclásio (KAlSi3O8) e microclina (KAlSi3O8) e 
nos silicatos, o que faz com que fique mais enrique-
cido nas rochas ácidas do que nas básicas (KOLJONEN, 
1992). Minerais de minério: em evaporitos, como a 
silvinita, mistura de silvita (KCl) e halita (NaCl), nitro 

ou caliche (KNO3), carnalita (KMgCl3.6H2O) e outros 
(BRASIL, 2010). 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 e usada como 
meio de transferência 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 macronu-
triente não tóxico, ativando reações enzimáticas. 
É um elemento importante 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 hema-
tóxicos (PEIXOTO, 2004b). Mobilidade ambiental: 
em condições oxidantes (pH<4 e 5-8) e redutoras são 
ligeiramente móveis (LICHT et al., 2007).

Solo: Com um teor médio (0,17%) baixo, mesmo os 
valores considerados estatisticamente anômalos 
estão situados abaixo da média crustal (2,14%), 
significando que a distribuição estatística reflete tão 
somente teores de background que oscilam de acordo 
com a composição litológica do substrato, apresen-
tando um maior relevo nos fonolitos, tufas e brechas 
vulcânicas, atingindo um máximo de 0,58% de K.

La – O Lantânio é um metal de cor branca prateada, 
maleável, pertencente ao grupo dos Elementos 
Terras Raras (ETR), sendo um dos mais reativos e 
oxida-se rapidamente quando exposto ao ar, não 
sendo encontrado livre na natureza. Os lantanídeos 
(La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb 
e Lu) sempre ocorrem juntos e substituem o Ca na 
estrutura dos minerais. Os ETR leves (La-Sm) têm 
algumas propriedades químicas pouco distintas 
dos ETR pesados (Eu-Lu) e suas razões tendem a 
aumentar com a diferenciação magmática. Alguns 
autores acrescentam 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: O La e encontrado em minerais que contém 
outros metais terras raras, tais como a monazita 
[(La,Ce,Th)(PO4.SiO4)]. Principais utilidades: na indús-
tria eletroeletrônica; na composição de materiais de 
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polimentos de vidros e lapidação; fabricação de lentes 
óticas especiais; como catalisador no craqueamento 
do petróleo; na ressonância magnética nuclear; em 
cristais geradores de laser; supercondutores; absorve-
dores de hidrogênio; lâmpada de carbono nos equipa-
mentos 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, ductibilidade e resistência ao 
impacto do aço e na datação de rochas e minérios 
(La-Ba) (MINEROPAR, 2005). Este elemento é conside-
rado com potencial econômico presente e futuro, por 
ser usado em produtos de alta tecnologia. Impactos 
biológicos: na nutrição e no corpo humano o La ainda 
não desempenha papel conhecido, mas como segue 
o Cálcio, 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 condi-
ções oxidantes com pH<4 e pH 5,0-8,0, e em condições 
redutoras, é imóvel.

Solo: Valores acima do padrão crustal (30 ppm) 
encontram-se bem distribuídos por todo arquipé-
lago, tendo uma média de 35,7 ppm e valor máximo 
de 150 ppm, localizado com outros teores anômalos 
nas ilhas Rata e do Meio, em solos associado a depó-
sitos de guano (depósitos orgânicos de aves). Como 
não há referencial de toxicidade, faz-se necessário 
uma investigação mais acurada sobre a biodisponi-
bilidade deste elemento junto aos produtos agrícolas 
da ilha principal e suas consequências quanto ao 
consumo humano.

Li – O Lítio e um metal alcalino, o mais leve que se 
tem conhecimento, pouco abundante, coloração 
branco - prateada brilhante, possuindo alto poten-
cial de oxidação e calor específico mais alto dentre 
as substâncias sólidas. É instável, não existindo livre 
na natureza, reagindo violentamente com a água 
(LiOH) e facilmente forma óxidos. Difere cristaloqui-
micamente dos outros metais alcalinos por possuir 
raio iônico menor, acarretando não acompanha-
-los nos processos geológicos, ou seja, 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 

dominantemente incorporado aos argilominerais, 
coloides e óxidos/hidróxidos de Fe - Mn. O conteúdo 
do lítio no processo de formação de solos é contro-
lado mais pelas condições de formação do solo do 
que do conteúdo proveniente da rocha fonte (KABATA 
PENDIAS; PENDIAS, 1992). Minerais de minério: 
espodumenio (LiAlSi2O6), ambligonita [(Li,Na)Al(PO4)
(F,OH)], lepidolita [KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2] e outros. 
Principais utilidades: como composto para baterias, 
levando vantagem sobre as de Ni e Cd por armazenar 
ate três vezes mais energia. Na transferência de calor; 
lubrificantes, síntese de compostos orgânicos e depu-
rador de ar em naves espaciais, e submarinos; em apli-
cações 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 moderadamente alta 
nos ambientes oxidantes e redutores.

Solo: Com a média de 9,69 ppm e mediana de 9 ppm, 
quase coincidentes, os teores de lítio encontram-se 
profusamente distribuídos em todo arquipélago na 
faixa de background, inferiores ao valor crustal (22 ppm). 
Ocorre apenas um teor pouco mais elevado (26 ppm) 
sobre solos de arenitos eólicos e depósitos marinhos.

Mg – O Magnésio é um metal alcalino terroso, 
prateado, oxida-se em contato com o ar e é o oitavo 
elemento mais comum na crosta. É fortemente enri-
quecido 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 subs-
tituição 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 (KMgCl3.6H2O) e bischo-
fita (MgCl2.6H2O) (MINEROPAR, 2005). Pode também 
estar presente em diversos minerais: silicatos, como a 
olivina [(Mg,Fe)2.SiO4], carbonatos, como a Magnesita 
(MgCO3), dolomita [CaMg(CO3)2] e óxidos, como a 
magnésia (MgO). Suas associações metalogenéticas 
comuns são com Ti - V nas rochas máficas e Cr – Ni - 
Co em ultramáficas (LOPES JUNIOR, 2007). Principais 
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utilidades: o óxido de magnésio e seus compostos 
são utilizados em lâmpadas (flashes), pirotecnia, 
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 estômago, 
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 e um importante constituinte da 
clorofila. Alguns compostos, entretanto, são tóxicos 
e os asbestos (minerais do grupo das serpentinas) 
são considerados carcinogênicos. Sua deficiência no 
organismo humano pode causar distúrbios neuro-
lógicos 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).

Solo: O valor médio de 0,40% e mediana de 0,33% se 
enquadra abaixo do padrão de média crustal de 2,20%, 
configurando uma área com valores de background. 
Os valores mais altos, que atingem ate 1,59 ppm, 
são meras flutuações do teor de fundo, compatível 
com a predominância de solos derivados de rochas 
básicas/ultrabásicas.

Mn – O Manganês é um metal de transição, 
relativamente abundante na crosta, de cor branco-
acinzentada, 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 
Mn+2 substitui facilmente o Fe+2, Mg+2 e Ca+2 existindo 
uma forte correlação na maioria das rochas ígneas do 
Mn+2 com o Fe+2 e pode ser remobilizado durante a 
atividade hidrotermal regional. Em processos intem-
péricos, os compostos de Mn são oxidados, liberados 
e reprecipitados (minerais secundários) em função 
das condições de Eh e pH (MINEROPAR, 2005). O 
Mn é um constituinte comum nos minerais máficos 
e fêmicos (plagioclásios). Minerais de minério: 
existem inúmeros minerais de Mn, destacando-
-se: pirolusita (MnO2), rodocrosita (MnCO3) psilome-
lano [(Ba,H2O)2Mn5O10] e outros. Alguns nódulos 
encontrados no assoalho oceânico podem conter 
em torno de 24% de Mn. Principais utilidades: é 

utilizado principalmente na produção de ligas de 
aço (pela capacidade de endurecer o aço, sem torna-
-lo mais frágil), na produção de pilhas e para colo-
ração de vidros. Impactos biológicos: Desempenha 
papel fundamental nos processos fotossintéticos 
de produção de O2. O manganês é um oligoemento 
não-tóxico, essencial para todas as formas de vida, 
nas quais tem funções tanto estruturais quanto enzi-
máticas e é importante na fixação da vitamina B1. 
Se inalado em quantidades excessivas, pode causar 
danos neurológicos irreversíveis. (LOPES JUNIOR, 
2007; KOLJONEN, 1992). Mobilidade ambiental: 
em ambiente oxidante com pH<4 é imóvel. Com pH 
entre 5 - 8 torna-se ligeiramente móvel a imóvel e em 
ambiente redutor e imóvel (LICHT et al., 2007).

Solo: A média (1.890,7 ppm) situa-se acima do padrão 
médio crustal de 950 ppm e os valores em torno da 
média aritmética distribuem-se por todo arquipé-
lago, sendo mais altos na área sudeste, sobre solos 
derivados de basitos/ultrabasitos. Estes valores bem 
pronunciados atingem um máximo de 5.632 ppm, e 
são perfeitamente compatíveis com solos derivados 
de rochas tipo basalto, cuja média é 2.200 ppm. Por 
ser um micronutriente, não há referencial de toxici-
dade para solos.

Mo – O Molibdênio é um metal de transição de 
coloração branco-prateado, resistente a corrosão, 
com alto ponto de fusão, bom condutor de eletri-
cidade 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 fraciona-
mento magmático se comporta como elemento 
incompatível nos estágios iniciais, tornando-se enri-
quecido em fases tardias nos granitos, pegmatitos e 
soluções hidrotermais (KOLJONEN, 1992). No intem-
perismo os sulfetos com Mo são lentamente oxidados 
produzindo MoO4

-2 (em pH neutro a moderadamente 
alcalino) e HMoO-4 (valores de pH baixo) (KABATA 
PENDIAS; PENDIAS, 1992). Seu principal mineral, a moli-
bdenita, é um resistato, embora maleável, de cor prata 
e pouco solúvel em meio ácido. Minerais de minério: 
molibdenita (MoS2), powellita [Ca(MoW)O4] e wulffe-
nita [Pb(MoO4)]. Principais utilidades: ligas metá-
licas de alta dureza e resistência mecânica; em peças 
de mísseis, aeronaves e de uso nuclear; catalisadores 
na indústria petroquímica; filamentos para a indústria 
elétrica e lubrificantes resistentes a altas temperaturas. 
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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 JUNIOR, 2007). Mobilidade 
ambiental: é imóvel em condições oxidantes (com 
pH<4 e na presença de limonita) e em condições 
redutoras (LICHT et al., 2007).

Solo: Predominam valores abaixo da média de 
1,38 ppm, notadamente sobre solos de rochas mais 
ácidas, como fonolitos, tufos e brechas vulcânicas, 
localizadas na área centro-leste da ilha principal. 
Destacam-se alguns valores acima do padrão de 
média crustal (1,5 ppm), atingindo até 3,68 ppm, mas 
ficam muito abaixo do VP CONAMA (30 ppm), não 
constituindo preocupação ambiental.

Na – 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 
importantes alimentos naturais, o sal (NaCl), usado 
desde tempos pré-históricos. Nas rochas encontra-se 
nos silicatos, principalmente nos feldspatos, cuja 
composição varia de cálcica para sódica durante 
a diferenciação magmática (MINEROPAR, 2005). 
Assim, as rochas máficas empobrecidas em sílica, 
contém mais cálcio, enquanto as rochas félsicas 
ricas em sílica contem mais sódio (KOLJONEN,1992). 
Apresenta-se em pequenas quantidades nos sedi-
mentos 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 o mar, sendo responsável 
pelo aumento da salinidade da água (MINEROPAR, 
2005). Minerais de minério: sais de evaporitos, tais 
como a halita (NaCl), bórax (Na2B4O7.10H2O) e trona 
(Na3HCO3CO3.2H2O) (MINEROPAR, 2005). Principais 
utilidades: como condimento alimentar, além de 
diversos produtos como soda cáustica (NaOH); hipo-
clorito de sódio (NaClO) usado para purificação e 
desinfecção de água; produtos para panificação 
(bicarbonato de sódio – NaHCO3), 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 

por exemplo, o NaCl “sal de cozinha” mas não pode 
ser ingerido em excesso, principalmente 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 mobilidade moderadamente alta 
(LICHT et al., 2007).

Solo: Com um baixo teor médio de 0,06%, e mesmo 
considerando os poucos outliers da distribuição estatís-
tica, que atingem até 0,20%, estes podem ser conside-
rados meramente estatísticos, não significativos, quando 
comparados ao padrão de média crustal de 2,36%.

Nb – O NIÓBIO é um metal de transição de cor 
branca brilhante, maleável, dúctil e com boa resis-
tência a corrosão. A maioria dos compostos de Nb 
é solúvel em meios ácidos e alcalinos, e durante o 
intemperismo é muito dependente dos minerais 
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 com as 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 de 
30% de Nb2O5 e 3,0 % de Ta2O5. Consiste em niobato 
e tantalato de ferro e manganês, no qual a porcen-
tagem de nióbio é maior que a de tântalo. Quando 
se sobrepõe àquele, o mineral passa a chamar-se 
tantalita). Pirocloro [(Na,Ca)2Nb2O6(OH,F)], samarskita 
(óxido complexo de ETR, U, Fe, Ti, Sn, Nb e Ta) e outros 
(RANKAMA; SAHAMA, 1954). Principais Utilidades: 
aços inoxidáveis e ligas de metais não ferrosos; indús-
tria nuclear; na indústria aeronáutica (produção 
de motores a jato e equipamentos para foguetes); 
nitreto de nióbio (NbN) que em baixas temperaturas 
se transforma em um supercondutor; e na produção 
de joias. É também usado como superligas. Outros 
compostos como carboneto de nióbio (NbC) constitui 
um 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 hipoa-
lergênicas. Por estes motivos, o nióbio 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, sendo, no entanto, seus compostos 
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considerados tóxicos (MINEROPAR, 2005). Mobilidade 
Ambiental: é imóvel em condições oxidantes (pH 
5-8), e em condições redutoras (LICHT et al., 2007). 

Solo: Os teores encontrados em torno da média 
(8,29 ppm), também situam-se abaixo do padrão médio 
crustal (20 ppm) e distribuem-se por todo arquipélago. 
Apenas na área centro-leste, onde predominam fono-
litos, tufos e brechas vulcânicas, os teores são mais 
elevados, atingindo até 51,3 ppm.

Ni – 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 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 com 
Mg+2 e o 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 (NiFe)9S8], mile-
rita (NiS), violarita (FeNi2S4), e outros. O mineral 
pirrotita (FeS) 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 
biológico conhecido, mas acredita-se que participe de 
reações enzimáticas. Possui seu efeito na saúde humana 
marcado por reações alérgicas, chegando até a causar 
câncer respiratório, irritação gastrointestinal, dermatite e 
malformações congênitas (KOLJONEN,1992). É também 
encontrado em alimentos, especialmente chocolates 
(LOPES JUNIOR, 2007).

Solo: Com uma média de 114,2 ppm, encontram-se 
estes teores acima da média crustal (75 ppm) e do VI 
Residencial (100 ppm), largamente distribuídos no 
arquipélago, exclusivamente sobre os solos derivados 
dos derrames ankaratríticos e também nas ilhas Rata 
e Sela Gineta, onde ocorrem depósitos de guano. 
Alguns valores chegam a ultrapassar o VI Industrial 
do CONAMA (130 ppm), na parte centro-oeste da 
ilha principal (318 ppm). Os teores são especialmente 
baixos sobre os solos derivados de fonolitos, brechas 
e tufos vulcânicos, servindo assim de ótimo demar-
cador dos limites rochosos entre básicas e ácidas, 
uma vez que os solos não são transportados. Estes 

teores mais altos, são compatíveis com médias de lito-
logias básicas (150 ppm) e ultramáficas (2.000 ppm), 
mas como ultrapassam os limiares de toxicidade do 
CONAMA, é recomendável um estudo para identificar 
a biodisponibilidade do elemento e se há consequên-
cias sobre o consumo local da produção agrícola sobre 
os habitantes do Arquipélago.

P – O Fósforo e um elemento não metálico, semi-
transparente, fosforescente no escuro e pega fogo 
espontaneamente quando exposto ao ar. O fósforo 
não é encontrado livre na natureza, mas ocorre larga-
mente em muitos minerais na forma de fosfatos 
associados com o cálcio. Quando puro, é incolor, 
transparente e insolúvel em água. O fósforo é enri-
quecido em rochas máficas durante a diferenciação 
magmática se cristalizando no inicio do processo. 
Minerais de minério: e obtido das rochas ígneas 
fosfáticas que contém apatita [Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)], 
embora existam outros fosfatos tais como a mona-
zita [(CE, La, Nd, Th).(PO4,SiO4)] e xenotimo (YPO4). 
Quando dissolvido pelo intemperismo, o P e retido 
por sedimentos ricos em matéria orgânica e argilas, 
ou precipita formando minerais como a wavelita 
[Al3(PO4)2(OH)3.5H2O] e vivianita [Fe3(PO4)2.8H2O]. 
Também é extraído de fosforitos, rochas sedimen-
tares de origem marinha com alto teor de minerais 
fosfatados, principalmente a fluoroapatita carbona-
tada microcristalina, na forma de lâminas, nódulos 
e oólitos, normalmente enriquecidos com urânio. 
(KOLJONEN, 1992; MINEROPAR, 2005) Principais utili-
dades: fosfatos solúveis na indústria de fertilizantes, 
em ração animal e na indústria química (vidros espe-
ciais, 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 
[Ca10(PO4)6(OH)2] e fluorapatita [Ca5(PO4)3F], respec-
tivamente. Compõe o tecido nervoso e do proto-
plasma celular dos animais. Por outro lado, o P na 
sua forma elementar é altamente tóxico (LOPES 
JUNIOR, 2007). Mobilidade ambiental: em condi-
ções oxidantes com pH 5,0-8,0 e em ambiente 
redutor é ligeiramente móvel (LICHT, 2001).

Solo: Predominam por todo Arquipélago altos valores 
de P, com uma média de 6.414,1 ppm, bem acima da 
média crustal (757 ppm) e das médias litológicas para 
basaltos (2.200 ppm). Destaque-se que 17 valores 
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ficaram acima de 10.000  ppm (1%). Este fato se deve 
em parte aos depósitos organogênicos fosfáticos 
(guano) situados a norte e nordeste, devido ao intenso 
povoamento de aves marinhas no Arquipélago com 
sua contínua contribuição de excrementos avícolas 
sobre esta área. Como o P é um macronutriente, 
sua presença e disponibilidade é benéfica em solos, 
mas pode se tornar indesejável quando presente em 
excesso a sua forma iônica (fosfato - PO4

3-) nas águas 
interiores, que são mais vulneráveis aos processos 
relacionados à eutrofização. 

Pb – O Chumbo é um metal pesado de cor branco-
azulada, maleável, dúctil, resistente a corrosão e 
fraco condutor de eletricidade. Fortemente calcófilo, 
o Pb+2 possui raio iônico intermediário entre o K+ e 
Ca+2 ocorrendo substituições nos feldspatos, micas 
e apatitas, tornando-se mais enriquecido nas rochas 
ácidas do que nas básicas e móvel nos estágios finais 
do processo magmático. O minério é formado princi-
palmente 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 (PbSO4) e cerusita (PbCO3). Principais 
utilidades: ligas metálicas, baterias automotivas, 
fusíveis, revestimentos de cabos elétricos, pigmento 
de tinta e em revestimentos protetores de raios-X. 
Impactos biológicos: como não é um elemento 
essencial 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). O Pb 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 intrinseca-
mente tóxico, a maior parte do Pb ingerido passa pelo 
organismo sem ser absorvido (MINEROPAR, 2005). 
Mobilidade ambiental: em ambiente oxidante com 
pH 5-8 comporta-se como ligeiramente móvel, e em 
ambiente redutor e imóvel (LICHT et al., 2007). 
Solo: A média (13 ppm) constitui o valor predomi-
nante no arquipélago, mas existe uma faixa de valores 
acima desta média, situada entre 20 a 52,3 ppm, 
em alguns pontos representativos na área central e 

centro leste da ilha principal, não ultrapassando o VP 
do CONAMA (72 ppm). O alto valor do desvio padrão 
(564 ppm) denuncia uma concentração extrema 
(4.766,9 ppm) situada na Vila dos Remédios, junto a 
estação de tratamento de resíduos sólidos. Este valor 
pontual é provavelmente devido a alguma relíquia 
de artefato bélico, já que esta ilha teve uso militar 
durante a Segunda Guerra Mundial.

Rb – 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 forte-
mente adsorvido pelas argilas. O Rb substitui parcial-
mente o K nos feldspatos e nas micas (KOLJONEN, 
1992). Minerais de minério: não existem minerais 
em que o rubídio seja o elemento metálico predomi-
nante. 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 espe-
ciais, motores iônicos em veículos espaciais, utili-
zação como componente de fotocélula. É também 
utilizado junto com o Cério em relógios atômicos e 
em fogos de artifícios. Possui isótopo radioativo 87Rb 
cuja razão isotópica com o Sr (87Rb/87Sr) é utilizada 
para estabelecer idades geocronológicas conven-
cionais 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 subs-
titui o K em grandes quantidades, pode causar irrita-
bilidade e espasmos (MINEROPAR, 2005). Mobilidade 
ambiental: é ligeiramente móvel tanto em condições 
oxidantes quanto redutoras (LICHT, 2001).

Solo: Apresenta uma média de 19,97 ppm, inferior 
a média crustal de 90 ppm. As faixas de maiores 
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valores situam-se na região centro-leste, onde há o 
predomínio de rochas félsicas. Assim, esta população 
de valores de Rb representa tão somente a flutuação 
dos teores de background do Arquipélago.

S – O Enxofre é um não-metal, de coloração amarela, 
sólido a temperatura de 20°C, mal condutor de calor e 
eletricidade, inodoro e insolúvel 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 estágios finais da cristalização magmá-
tica separa-se mais enxofre, mas ainda em pequena 
quantidade, porém nos estágios hidrotermais e pneu-
matolíticos a concentração de enxofre aumenta em 
grande escala. Assim, o enxofre é usualmente encon-
trado em ambientes vulcânicos (MINEROPAR, 2005; 
KOLJONEN, 1992). Minerais de minério: ocorre princi-
palmente em forma de sulfetos tais como pirita (FeS2), 
sulfatos (gipsita – Ca(SO4).2H2O) e como enxofre nativo, 
de característica cor amarela, também encontrado no 
petróleo, gás natural e carvão. Principais utilidades: 
usado como fertilizante, ácido sulfúrico, fabricação 
de pólvora, nas indústrias farmacêuticas 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 JUNIOR, 2007). Mobilidade ambiental: possui 
mobilidade muito alta em condições oxidantes com 
pH<4 e pH 5-8 (LICHT, 2001). 

Solo: Exibindo uma média de 0,05% e tendo variações 
de pequeno destaque, apenas poucos valores chegam 
a ultrapassar a média crustal de 0,069% ppm e este 
padrão de distribuição certamente representa um 
background regional. Estes teores mais elevados distri-
buem-se esparsos na ilha principal e se concentram no 

nordeste nas Ilhas Rata e do Meio, certamente relacio-
nados a depósitos de guano.

Sb – O Antimônio é um semi-metal de coloração 
branco-acinzentada, brilho metálico, mal condutor 
de calor e eletricidade, e solúvel em água régia, sendo 
por vezes encontrado livre na natureza. Do ponto de 
vista cristaloquímico e geoquímico é semelhante ao 
As e em parte ao Bi (MINEROPAR, 2005). Apresenta 
alta mobilidade no ambiente geoquímico supergênico 
devido a sua ocorrência em águas e carvões, além das 
associações com hidróxido de ferro (MINEROPAR, 2005). 
O Sb não forma silicatos, possui forte tendência de se 
combinar com enxofre (calcófilo) e substitui o Fe nas 
olivinas e ilmenitas. O Sb é incorporado aos sedimentos 
de drenagem na forma de minerais sulfetados 
detrí-ticos. 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 
(NiSbS) e outros. Principais utilidades: é usado em 
ligas junto com o Sn e Pb na fabricação de placas 
para baterias e revestimentos de cabos; materiais 
retardadores de chama; semicondutores; indústria da 
borracha; pigmentos; fabricação de vidros; esmaltes; 
pinturas; cerâmicas e pequena parte para elaboração de 
fármacos (compostos injetáveis usados no tratamento 
da Leishmaniose). Impactos biológicos: o Sb não 
tem papel biológico conhecido, mas 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). 

Solo: Por todo Arquipélago predominam teores 
abaixo da média crustal de 0,2 ppm, mas apresenta 
uma média de 0,31 ppm. Tal fato se deve a alguns 
poucos valores mais altos na área centro leste e nas 
ilhas Rata e do Meio, mas não chegam a ultrapassar o 
VP CONAMA (2 ppm). O valor máximo (4,29 ppm) foi 
detectado na Vila dos Remédios e deve ser atribuído 
a uma pontual contaminação ambiental, mas situa-se 
abaixo do VI Agrícola CONAMA (5 ppm).

Sc – 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. Cristaloquimicamente 
pode substituir o Mg, Fe, Al, Cr e Ti associado aos 
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minerais ferromagnesianos, sendo assim enrique-
cido nas rochas máficas nos estágios iniciais de cris-
talização. Está também presente em carbonatitos, 
pegmatitos e depósitos hidrotermais, junto com os 
ETR (Elementos Terras Raras), Y, Zr, Ti, Be, W, Nb, Ta e V 
(KOLJONEN, 1992). O Sc 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 (enri-
quecimento de Sc nas fosforitas). Nos solos a presença 
do Sc 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 o teor de Sc e ditado pelo material fonte, 
sendo adsorvido nas argilas. Minerais de minério: 
thortveitita [(ScY)Si2O7] e kolbeckita (ScPO4.2H2O) 
(MINEROPAR, 2005). Principais utilidades: na indús-
tria metalúrgica formando ligas leves e de alta resis-
tência com o Al; fontes de luz (SCI3); 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 radio-
terapia (PEIXOTO, 2005). Impactos biológicos: não 
tem papel biológico conhecido, mas seus compostos 
são considerados tóxicos e carcinogênicos, apesar de 
pouco estudados. Mobilidade ambiental: tanto em 
ambiente oxidante quanto em redutor o Sc e imóvel 
(LICHT et al., 2007).

Solo: Com uma média de 18,1 ppm, valor próximo da 
mediana de 20,6 ppm, estes teores se situam pouco 
acima da média crustal de 16 ppm e são predomi-
nantes, à exceção sobre os solos derivados de fono-
litos, brechas e tufos vulcânicos, rochas mais ácidas. 
Distribuem-se de forma mais destacada sobre os solos 
dos derrames básicos ankaratríticos e atingem o seu 
ponto máximo (38,6 ppm) na Ilha do Meio, sobre depó-
sitos fosfáticos organogênicos. Estes valores mais altos 
em relação à média crustal são perfeitamente compa-
tíveis com solos derivados de basaltos (38 ppm).

Sn – O Estanho é um metal siderófilo, de coloração 
branco-metálica brilhante, maleável, bom condutor 
de eletricidade e de calor, resistente a corrosão, inerte 
ao oxigênio em condições ambiente, e apresenta 
baixa temperatura de fusão em relação aos outros 
metais. A sua mobilidade durante o intemperismo 

é reduzida e altamente dependente do pH. O 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). Principais 
utilidades: em ligas metálicas (devido a sua fusibili-
dade) com o Fe, Cu, Pb e Zn. Sua utilização é conhe-
cida desde a antiguidade através da 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 fungi-
cidas. Por ser muito maleável, é usado como lâminas 
recobrindo papéis (cigarros, chocolates, etc.). O 
composto nióbio-estanho (Nb3Sn) é comercialmente 
usado para produzir fios de eletroímãs e supercondu-
tores. Impactos biológicos: seus compostos orgâ-
nicos são considerados extremamente tóxicos, e em 
níveis elevados podem ser carcinogênicos e terato-
gênicos (LOPES JUNIOR, 2007; MINEROPAR, 2005). 
Mobilidade ambiental: é imóvel em condições 
oxidantes e redutoras (LICHT et al., 2007).

Solo: Predominam valores da faixa de background, 
com a média de 2,77 ppm e mediana de 2,60 ppm, 
levemente acima dos padrão médio crustal (2,5 ppm). 
Alguns poucos valores, entretanto, ressaltam-se no 
nordeste da ilha principal, na faixa de 3,8 a 4,7 ppm. 
O único alto valor encontrado (8,2 ppm) foi regis-
trado sobre solo da Vila dos Remédios, configurando 
leve contaminação antrópica, mas não ultrapassa 
os limiares ambientais da NOAA (TARGET 19 ppm e 
INTERV. 900 ppm).

Sr – O Estrôncio é um metal alcalino terroso, 
branco prateado, maleável, dúctil, bom condutor 
de eletricidade e oxida-se rapidamente quando 
exposto ao ar. Cristaloquimicamente pode substituir 
o Ca, K e Ba nos retículos cristalinos. Cristaliza-se 
nos plagioclásios e feldspatos potássicos durante o 
processo de diferenciação magmática e ocorre como 
carbonatos e sulfatos em processos hidrotermais. 
É enriquecido nas rochas alcalinas e carbonatitos. 
Durante o intemperismo é facilmente mobilizado 
principalmente em ambientes oxidantes ácidos. O 
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conteúdo de Sr nos solos é forte-mente 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: celes-
tita (SrSO4) e estroncianita (SrCO3). Principais utili-
dades: refino de açúcar, na síntese da gema fabulita 
(titanato de estrôncio), fogos de artifício (nitratos), 
composição de pigmentos (cromatos), fabricação de 
cerâmicas, na medicina, na odontologia, em vidros 
para tubos de imagem de TV, imãs de ferrita e cremes 
dentais. O isótopo 90Sr é usado em radioterapia 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 pros-
pecção geoquímica de sedimentos de corrente na 
procura 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. Os 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 apareci-
mento de câncer (LOPES JUNIOR, 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).

Solo: O valor da média (661 ppm) situa-se bem mais  
alto que a média crustal (375 ppm), embora a mediana 
(275,1 ppm) evidencie que ao menos metade destes 
valores estão abaixo da média mundial. Este fato se 
deve aos valores máximos encontrados que elevam 
o valor da média aritmética, denunciado pelo alto 
desvio padrão (1.511,2 ppm). Na área da Baia Sueste, 
foi registrado um teor de 4.744 ppm em solo de 
depósitos de praias e dunas, podendo-se inferir este 
alto valor da influencia de bioclastos marinhos. Já os 
valores extremos encontrados nas ilhas Rata, do Meio 
e Sela Gineta (até 10.000 ppm) estão naturalmente 
relacionados aos depósitos fosfáticos organogênicos, 
ratificando a afinidade geoquímica entre Sr, Ca e P.

Th – O Tório é um metal da serie 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 

levemente 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 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 intemperismo, 
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,Y)PO4] e thorita 
[(Th,U)SiO4], e associado a ETR e urânio. Principais 
utilidades: como fonte de energia nuclear (no 
processo de obtenção de 233U), ligas metálicas com o 
Mg, catalisador de reações, fabricação de filamentos 
de W e células fotoelétricas. Impactos biológicos: O 
tório não tem função biológica conhecida e quando 
disperso no ar, geralmente através da 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 espécies radioa-
tivas 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).

Solo: A média de 11,5 ppm, situada pouco acima da 
média crustal (10 ppm), predomina por quase todo 
arquipélago, à exceção da área de exposição dos 
solos sobre fonolitos, brechas e tufos vulcânicos, 
onde ocorrem valores pouco mais altos, atingindo 
um máximo de 66,0 ppm, talvez devido a alguma 
concentração de monazita.

Ti – O Titânio é um elemento litófilo e quando puro 
é um metal branco e brilhante, ocorrendo em três 
estados de oxidação (Ti+2, Ti+3 e Ti+4), possuindo boa 
resistência mecânica e 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: ilmenita (FeTiO3), 
rutilo (TiO2) e suas variedades polimórficas brookita 
e octaedrita/anátasio, e sphene/titanita (CaTiSiO5). 
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Principais utilidades: confecção de ligas usadas na 
indústria aeroespacial (combinando baixa densidade, 
boa resistência física e capacidade de resistir a altas 
temperaturas); confecção de próteses ortopédicas; 
indústria bélica; excelente refletor de radiação infra-
vermelha (MINEROPAR, 2005). A maior parte dos 
concentrados provenientes dos minerais de titânio é 
destinada a produção de pigmentos (BRASIL, 2002). 
Algumas variedades minerais transparentes colo-
ridas são usadas em joalharia. Impactos biológicos: 
não tem papel biológico conhecido até o momento, 
não é tóxico, mas suspeita-se de ser carcinogênico. 
Mobilidade ambiental: em condições oxidantes 
com pH<4, pH 5,0-8,0 e em condições redutoras é 
imóvel (LICHT et al., 2007). Como forma minerais 
pesados, resistatos, tende a se acumular em placers. 

Solo: Com uma media de 0,46%, os valores mais 
baixos estão sobre solos derivados de rochas mais 
ácidas, como os fonolitos, tufos e brechas vulcâ-
nicas na área centro leste da ilha principal. Sobre 
os derrames ankaratríticos se destacam os maiores 
teores, atingindo um máximo de 2,17 ppm na área sul, 
próximo a praia do Leão. Os teores de Ti são geral-
mente mais altos sobre rochas básicas, tendo uma 
média de 0,9% em basaltos o que justifica tal compor-
tamento geoquímico. Como os dois teores extremos 
(1,94 ppm e 2,17 ppm) são pontuais e o Ti é imóvel, 
não provocam maiores preocupações ambientais.

U – 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. O urânio 
existe na forma de 3 isótopos, 234U, 235U e 238U. O U+4 

concentra-se nos últimos estágios de diferenciação 
magmática na estrutura do zircão, allanita, esfale-
rita, apatita, monazita e minerais de tório, ítrio e 
lantanídeos. É comumente enriquecido nos granitos, 
pegmatitos e depósitos hidrotermais. Suas associa-
ções metalogenéticas são com: V, As, P, Mo, Se, Pb, 
e Cu (KOLJONEN, 1992). Em condições de intem-
perismo, formam 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: pechblenda, variedade impura 
da uraninita (UO2), carnotita [K2(UO2)2(VO4)2.3H2O], 

e outros. Principais utilidades: como combustível 
nuclear para geração de energia elétrica, explosivos 
nucleares e produção de raios-X. Impactos biológicos: 
não é um nutriente e ocorre em alguns locais devido 
a lançamentos de bombas nucleares, 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 < 4,0 e pH 5,0-8,0 a mobilidade é moderadamente 
alta, e em condições redutoras mostra-se imóvel 
(MINEROPAR, 2005; KOLJONEN, 1992).

Solo: Com uma média de 3,59 ppm, superior a média 
crustal de 2,7 ppm, os teores distribuem-se sele-
tivamente, em função da rocha sobrejacente. Nos 
basaltos ankaratríticos, seus teores situam-se abaixo 
da média crustal mundial, mas sobre os solos deri-
vados dos fonolitos, brechas e tufos vulcânicos, de 
natureza mais ácida, os teores são mais elevados, atin-
gindo o máximo de 21,7 ppm. Outros teores desta-
cados ocorrem nas ilhas Rata e do Meio, atingindo até 
17,5 ppm, sobre depósitos fosfáticos organogênicos,  
evidenciando a afinidade do urânio com o fósforo e 
a matéria orgânica. Considerando o limiar de toxici-
dade da NOAA (5 ppm) para plantas, é recomendável 
uma avaliação mais detalhada sobre possíveis conse-
quências da radioatividade deste elemento sobre a 
população fixa do arquipélago, humana e animal.

V – O Vanádio é um metal de cor branca prateada, 
macio, dúctil, litófilo e ocorre em vários estados de 
oxidação. Não é encontrado livre na natureza e nas 
rochas o vanádio substitui o Fe nos óxidos, piroxênios, 
anfibólios e micas, sendo facilmente liberado dos mine-
rais máficos durante o intemperismo. Ocorre junto com 
o urânio em sedimentos ricos em matéria orgânica, nota-
damente em ambientes redutores (KOLJONEN, 1992). 
Minerais de minério: carnotita [K2(UO2)2(VO4)2.3H2O], 
ferghanita [U3(VO4)2.6H2O], vanadinita [Pb5(VO4)3Cl], 
patronita (VS4), e é contido no filossilicato (mica) roscoe-
lita [K(VAlMg)2AlSiO3)10(OH)2]. Pode também ser encon-
trado 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 especiais conferindo 
uma melhor resistência ao choque e a corrosão (estru-
turas de aviões, gasodutos, oleodutos e ferramentas 
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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 JUNIOR, 
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 com pH<4 e pH 5,0-8,0 possui 
mobilidade moderadamente alta e em condições 
redutoras é imóvel (LICHT et al., 2007).

Solo: Com uma média de 236,8 ppm, situa-se acima do 
padrão de média crustal de 135 ppm, embora compa-
tível com a média litológica para basaltos (250 ppm). 
Os teores mais destacados, acima da média litológica 
e que atingem um máximo de 519,0 ppm, ocorrem 
sempre sobre os derrames ankaratríticos. Considerando 
o padrão toxicológico da NOAA INTERV. (250 ppm), 
mesmo que se trate de uma contaminação litogênica, é 
recomendável uma investigação mais detalhada sobre a 
biodisponibilidade deste elemento.

W – O Tungstênio, também conhecido como 
Wolfrâmio, é um metal de cor branca a cinza e apre-
senta o mais elevado ponto de fusão entre os metais 
e não é encontrado livre na natureza. Quando adicio-
nado em pequenas quantidades ao aço, eleva conside-
ravelmente sua dureza. A variação no teor deste metal 
entre os tipos de rocha é pequena e seu conteúdo 
nos silicatos é muito baixo (1 - 5 ppm). Durante a 
diferenciação magmática, é geralmente enrique-
cido na Crosta Superior e nos diferenciados tardios 
(KOLJONEN, 1992). Minerais de minério: scheelita 
(CaWO4) e wolframita [(Fe,Mn)WO4], sendo muito 
resistentes ao intemperismo e podem ser concen-
trados em areias (placers) junto com outros minerais 
pesados. 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 moli-
bdenita (MoS2) 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 (WC 
e W2C), tipo widia (conhecido como metal duro), que 
por sua alta dureza, servem para revestir extremi-
dades das brocas de perfuração (bits), nos trabalhos 
de mineração, petróleo e ferramentas, e como abra-
sivos. 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, mas todos os 
seus compostos são levemente tóxicos e não é consi-
derado carcinogênico (ATSDR, 1999). Mobilidade 
ambiental: em condições oxidantes com pH 5,0-8,0 
e ligeiramente móvel (LICHT et al., 2007).

Solo: Com uma média de 0,55 ppm, bem abaixo do 
padrão crustal de 1,5 ppm, associada a uma distri-
buição quase unimodal e com raros valores conside-
rados anômalos, a distribuição das concentrações de 
W representam um baixo background. Apenas dois 
valores acima da média mundial se apresentam sobre 
derrames ankaratríticos (2,6 e 2,7 ppm). O teor máximo 
ocorre na ilha do Meio (4 ppm), sobre depósitos fosfá-
ticos organogênicos, que tem elevada capacidade de 
adsorção dos elementos. Como são teores anômalos 
pontuais de provável contaminação antrópica, não 
despertam maior preocupação ambiental.

Y – O Ítrio embora não seja um lantanídeo, é 
considerado por vários autores como um dos ETR 
(Elementos Terras Raras), devido a suas semelhanças 
geoquímicas e metalúrgicas. Possui cor prateada 
metálica, dúctil, reativo e estável em contato com o 
ar. Durante a diferenciação magmática se comporta 
como um ETRP (Elementos Terras Raras Pesados) 
da série Eu-Lu, e nos estágios finais de cristalização 
associa-se com os metais alcalinos, tornando-se enri-
quecido em pegmatitos e rochas metassomáticas 
provenientes de soluções hidrotermais (KOLJONEN, 
1992). Minerais de minério: xenotimio (YPO4), fergu-
sonita [(Y(Nb,Ta)O4], monazita [(Y,La,Nd,Th,Ce)PO4] e 
outros. Principais utilidades: é bastante utilizado na 
confecção de ligas de Al e Mg para aumentar a resis-
tência, em vidros ópticos, cerâmica supercondutoras, 
catalisadores, lasers infravermelhos e filtros de micro-
-ondas. Na medicina, alguns de seus isótopos radioa-
tivos são usados na radioterapia do cancro. 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, 2001).

Solo: Com uma média de 28 ppm e mediana de 22,4 ppm, 
ocorrem diversos valores situados levemente acima 
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da média crustal (30 ppm) sobre os derrames anka-
ratríticos. Ocorre um teor anômalo no extremo sul da 
ilha principal (112,7 ppm), junto a praia de Caracas, 
sobre influência de monazita dos depósitos de praias. 
Os teores anômalos concentram-se nas ilhas Rata 
e do Meio (112,82 a 129,68 ppm) sobre os depósitos 
fosfáticos organogênicos. Como se trata de ilhas habi-
tadas somente por aves marinhas, é recomendável 
estudos sobre uma possível influência negativa deste 
elemento sobre a saúde animal. 

Zn – 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 eletricidade 
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, 1978). Possui raio iônico similar com o Fe+2 
e o Mg+2, por isso é fracionado entre os óxidos e  sili-
catos podendo ser incluído na rede cristalina por subs-
tituição iônica. Comumente se encontra associado ao 
Cd, Co, Cu, Ga, In, Fe e Hg (KOLJONEN, 1992). Minerais 
de minério: esfalerita (ZnS), smithsonita (ZnCO3), e 
outros. Principais utilidades: os compostos de Zn 
possuem uma variada utilização na indústria (deso-
dorantes, xampu, tintas luminescentes, cosméticos, 
borrachas, tintas, pilhas e baterias etc.); é utilizado 
em ligas como latão e o bronze, entretanto, seu uso 
principal está no processo de galvanização. Impactos 
biológicos: elemento traço essencial para os sistemas 
vivos, desempenhando importante papel nas ativi-
dades 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, desenvolvimento e reprodução 
(KOLJONEN, 1992). O Zn metálico e alguns compostos 
não são considerados tóxicos, salvo em elevadas quan-
tidades, mas alguns sais podem ser carcinogênicos 
(ATSDR, 1999). Mobilidade ambiental: em condições 
oxidantes com pH < 4,0 e pH 5,0 - 8,0 possui mobili-
dade moderadamente alta, mas em condições redu-
toras é imóvel (LICHT et al., 2007).

Solo: A distribuição espacial dos teores estão quase que 
totalmente acima dos valores da média crustal (70 ppm), 
e da média litológica para basaltos (100 ppm), onde a 
média estatística (170,9 ppm) e a mediana (143,0 ppm) 
se situam acima destes padrões. Ocorrem diversos 
valores mais elevados, mas poucos levemente acima 

do limiar VP (300 ppm) e apenas um (577 ppm) acima 
do VI Agrícola (450 ppm) do CONAMA, este último 
situado na ilha Rata. Como a maioria absoluta dos 
teores mais altos estão abaixo do VP (300 ppm) do 
CONAMA não há maior preocupação ambiental.

Zr – O Zircônio é um metal de transição, branco 
prateado a azulado, quimicamente semelhante ao 
titânio. Possui reatividade baixa em temperatura 
normal e quando dividido em seções delgadas pode 
entrar em combustão espontânea. O íon Zr+4 e incom-
patível com os silicatos formadores de rocha mais 
comuns durante os processos magmáticos. Com isso, 
o mesmo é particionado em fases minerais acessó-
rias como zircão, também conhecido como zirconita 
ou zircônia, e baddeleyita ou enriquecido na titanita 
(MINEROPAR, 2005). O Zircão é um dos mais resis-
tentes minerais ao intemperismo (resistato), sendo 
concentrado em sedimentos arenosos formando 
depósitos tipo placers (KOLJONEN, 1992). A remobi-
lização do Zr pode ocorrer nos processos de metas-
somatismo e hidrotermalismo relacionado a granitos. 
O Zr e o Hf por apresentarem propriedades químicas 
similares, ocorrem sempre juntos, embora o primeiro 
seja bem mais abundante. O Zr e especialmente enri-
quecido nas rochas alcalinas (200 - 1.100 ppm), espe-
cialmente em alguns pegmatitos (KOLJONEN, 1992). 
Minerais de minério: zirconita (ZrSiO4), baddeleyita 
(ZrO2), e eudialita [Na15Ca6(Fe, Mn)3Zr3SiO(O,OH,H2O)3]. 
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 foto-
gráfico. Impactos biológicos: não é conhecida sua 
função na fisiologia animal e vegetal. Mobilidade 
ambiental: tanto em condições oxidantes quanto em 
redutoras, o Zr é imóvel.

Solo: Considerando as médias da Crosta Continental 
(165 ppm) e para solos (300 ppm), comparados aos 
valores estatísticos da média aritmética (33,54 ppm) 
e da mediana (6,10 ppm), os registros das concen-
trações de Zr, inclusive os mais elevados, podem ser 
considerados como flutuações do background do 
arquipélago. Apenas um valor anômalo foi registrado 
no extremo sudeste da ilha principal, certamente em 
amostra sob influência de depósitos de praias e dunas, 
onde a presença de quartzo livre e zircônia são comuns. 
Por se tratar de apenas um ponto de um elemento 
imóvel e não tóxico, não há preocupação ambiental.
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Sedimentos de Corrente e Águas

Em função de limitada superfície territorial, dos 
condicionantes geológicos e do clima semiárido, a 
disponibilidade de água em mananciais superficiais do 
Arquipélago de Fernando de Noronha é muito restrita. 

As drenagens são todas intermitentes, tendo sido 
localizadas dezesseis, onde foram coletadas amostras 
compostas de sedimentos ao longo da calha. Nos 
mesmos pontos, onde havia água, foram coletadas as 
águas de drenagem, num total de seis amostras. Das 
fontes de abastecimento, foram amostrados o Açude 
Xaréu (água em estado bruto) e a água da ETA, que 
corresponde a uma mistura de água doce do açude 
com a água do mar dessalinizada.

A Figura 43 exibe a localização dos pontos de 
amostragem de sedimentos e águas de drenagem e 
de águas de abastecimento.

Em função do reduzido número de estações de 
amostragem de sedimentos de corrente, águas de 
drenagem e de abastecimento, os resultados obtidos 
são apresentados de forma resumida e pontual. 

Optou-se por identificar, em cada ponto, os elementos 
que apresentaram teores (sedimentos) ou concentra-
ções (águas) superiores aos limites referentes ao Nível 
1 da Resolução CONAMA 454/2012 para sedimentos, 
que é o limiar abaixo do qual há menor probabili-
dade de efeitos adversos à biota. No caso das águas, a 
comparação foi estabelecida com a Classe 1 de águas 
doces, ou salinas no caso do manguezal, sugeridos 
pela Resolução CONAMA 357 (BRASIL, 2005).

No caso das águas doces a Classe 1 foi escolhida 
porque se destina ao consumo humano após trata-
mento simplificado; a proteção das comunidades aquá-
ticas; recreação de contato primário, tais como natação e 
mergulho; irrigação de hortaliças; e a proteção das comu-
nidades aquáticas. A Classe 1 das águas salinas se destina 
a recreação de contato primário; proteção das comuni-
dades aquáticas; aquicultura e a atividade de pesca. 

A Tabela 10 apresenta um resumo dos parâmetros 
identificados acima da legislação supramencionada 
em cada ponto de amostragem.

Sedimentos de Corrente

Observa-se que os sedimentos possuem teores 
elevados para os seguintes elementos: Cr, Co, Cu, Fe, Mn, 
Ni, P e Zn (Tabela 11). Para avaliar estes valores, foi consi-
derado que o substrato rochoso da ilha, formado por 
rochas vulcânicas básico-ultrabásicas, produz natural-
mente solos e sedimentos com teores elevados destes 
elementos, em função da sua composição mineral. 

Para efeito de comparação com os níveis de background 
(representados pela mediana) estimados para a ilha, a 
Tabela 9.2.2 expõe valores medianos e máximos dos 
metais que se destacaram nos solos e sedimentos de 
Fernando de Noronha, comparados aos valores de 
referência ambiental. É possível perceber que Co, Cr, 
Mn e Ni possuem teores medianos acima da referência 
ambiental em solos, e que em sedimentos, todos (Cd, Co, 
Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P e Zn), com exceção do As, possuem 
teores medianos acima da referência ambiental.

Elementos como Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn são 
naturalmente elevados nos litotipos predominantes 
na ilha, cuja origem é associada a um hotspot no inte-
rior de uma placa tectônica oceânica, o que explica a 
afinidade básica-ultrabásica destas rochas.

Já no caso do P, sua origem é associada à deposição 
de guano, especialmente nas ilhas Rasa, do Meio e Rata. 
Na ilha principal foram identificados os maiores teores 
de P na costa do mar de fora, o que pode ser verificado 
no mapa de teores de P em solos, certamente como 
uma extensão do guano, devido à contínua deposição 
de excrementos de aves marinhas. Porém, também 
ocorre, naturalmente, uma contribuição de P associado 
às rochas primárias da ilha, devido a sua composição 
básica/ultrabásica, o que se verifica especialmente nos 
solos derivados de basalto da Fm. Quixaba e de tufos 
da Fm. Remédios (ROCHA et al., 2005).

Com relação ao As e Cd, é provável uma influência 
antrópica, no sentido de ter incrementado os teores 
naturalmente presentes, em virtude das seculares 
atividades humanas na ilha. O As foi identificado 
na foz do riacho situado entre o Morro do Pico e a 
praia da Conceição (14 ppm), valor este que supera o 
dobro do limiar recomendado (5,6 ppm). O Cd esteve 
presente acima do limite ambiental (0,6 ppm) em 11 
dos 16 pontos, com mediana de 0,8 ppm e máximo 
(3,04 ppm) no riacho Secona, situado na trilha dos 
Golfinhos. Apesar de serem pontuais, por serem 
elementos tóxicos nocivos à saúde humana, é reco-
mendável uma inspeção de detalhe para identificar 
as possíveis fontes de contaminação, tal como algum 
descarte irregular, para em seguida ser providenciado 
o adequado manejo do resíduo.

Outros parâmetros que foram identificados acima 
do Clarke (valor representativo da média mundial em 
sedimentos), mas que não possuem limites estabe-
lecidos pela legislação ambiental nacional de sedi-
mentos, foram: Ba, Be, Bi, Ce, Co, La, Mo, Se, Te, Ti e V. 
O fato de não haver valores de referência ambiental 
para estes elementos significa provavelmente que 
não são conhecidos efeitos adversos à biota.  
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Figura 43 - Localização dos pontos de amostragem de sedimentos de corrente, águas de drenagem e de abastecimento.
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Fernando de Noronha

PONTO LOCAL SEDIMENTO ÂNIONS CÁTIONS FÍS-QUIM

D
R

EN
A

G
EM

MF-0038A Riacho Maceió, a 100 m da comunidade Koreia Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Zn # # #

MF-0040A Riacho do Leão Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Zn # # #

MF-0065 Lagoa da Viração Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni PO4 Fe, Mn OD

MF-0066 Mangue no riacho Sueste Cd, Fe, Ni, P Cl, PO4 Al, Fe, Mn, Na Cond, OD

MF-0067 Açude do Gado Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Zn PO4 Al, Fe Temp, OD

MF-0068 Riacho entre a praia da Caieira e Pontinha Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Zn # # #

MF-0069 Riacho do Boldró Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Zn Cl, PO4, NO3 Al, Fe, Mn, Na Cond, OD

MF-0070 Foz do Riacho Pico Conceição As, Cr, Fe, Mn, Ni, P, Zn # # #

MF-0071 Riacho Atalaia Cr, Fe, Mn, Ni, Zn PO4, NO2, SO4 As, B, Fe, Na Cond, OD

MF-0072 Riacho Sueste As, Cr, Fe, Mn, Ni, P # # #

MF-0074 Saída da lagoa da Viração Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni # # #

MF-0075 Cachoeira do Sancho Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Zn # # #

MF-0076 Riacho Secona, trilha dos Golfinhos Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Zn # # #

MF-0077 Riacho Elizabete Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Zn # # #

MF-0083 Açude da Ema Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Zn PO4 Boa pH, OD

A
B

A
ST

. MF-0073 Açude Xaréu Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, P, Zn PO4 Al OD

MF-0085
ETA de Noronha, água proveniente da mistura de água dessa-

linizada com a do açude Xaréu
# PO4 B (boa) OD

TABELA 10 
Parâmetros identificados acima dos valores de referência ambiental em sedimentos, águas de drenagem e águas de abastecimento.

Fonte das referências ambientais: BRASIL, 2012 (sedimentos), BRASIL, 2005 (águas superficiais) e NOAA (BUCHMAN, 2008) para Co, Fe e Mn. O símbolo # indica que o material (sedimento ou água) não foi analisado no ponto.
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SOLO SEDIMENTO

Mediana Máximo Conama 
420/2009 Mediana Máximo Conama 

454/2012

As 4,0 55,0 15 2,5 14 5,9

Cd 1,0 26,1 1,3 0,8 3,04 0,6

Co 50,2 275,4 25 83,2 128,6 50*

Cr 313,0 686,0 75 328,0 774 37,3

Cu 49,2 135,7 60 58,1 78,4 35,7

Fe (%) 11,4 15,0 11,3 15,1 2*

Mn 1.587 5.647 220* 1.758 4.888 460*

Ni 110,2 318,2 30 118,4 254,8 18

P 6.853 >10.000 4.947 >10.000 2.000

Zn 143,0 577,0 300 176,5 257 123

TABELA 11 
Parâmetros estatísticos para sedimentos de corrente.

Fonte das referências ambientais: BRASIL, 2009 (solos), BRASIL, 2012 (sedimentos) e * NOAA (BUCHMAN, 2008) para Co, Fe e Mn. Valores em ppm, 
exceto Fe, expresso em %. Número de amostras utilizado para cálculo da mediana: solo (71), sedimento (16).

Águas de Drenagens

No que se refere às drenagens, foram amostradas 
e analisadas águas da Lagoa da Viração, dos açudes 
da Ema e do Gato, dos riachos Boldró e Atalaia e do 
manguezal do Riacho Sueste. Tem-se abaixo, fotos ilus-
trativas do entorno dos pontos de amostragem das 
águas (Figura 44 e 45).

De uma forma geral, todas as águas das drenagens 
apresentaram níveis de oxigênio dissolvido (OD) infe-
riores aos estabelecidos pela legislação (> 6 mg/L), 
o que deve ser devido à falta de renovação da água e 
ao excesso de atividade biológica propiciada pelos 
elevados níveis de fosfato (PO4). 

Considerando que os organismos autotróficos são 
a base da cadeia trófica e necessitam dos nutrientes 
principais em uma proporção adequada (em torno de 
100C:10N:1P) para o seu ótimo crescimento (BERNER; 
BERNER, 1996), sua disponibilidade tem implicações 
sobre o funcionamento dos ecossistemas aquáticos. 

Nos ambientes aquáticos naturais, os níveis de 
carbono (C) costumam ser suficientes para sustentar a 
cadeia trófica, o nitrogênio (N) pode ser obtido direta-
mente da atmosfera, e o PO4 normalmente é o nutriente 
limitante da produtividade primária. 

No Arquipélago de Fernando de Noronha, entre-
tanto, o fósforo (P) se encontra em excesso em solos e 
sedimentos, que são as fontes externas principais de P 
para os ambientes aquáticos. Nos solos e sedimentos, 

foram identificadas abundantes fontes desse nutriente, 
e parte significativa deste P se encontra biodisponível, 
conforme análise de solo realizada pela Embrapa utili-
zando a metodologia Melich, também exposto neste 
trabalho. Ainda que nem todo P esteja imediatamente 
biodisponível na forma de PO4, o que seria extrema-
mente benéfico para aos cursos de água, a parte carac-
terizada como biodisponível contribui para a fertilidade 
dos solos e também da água, o que se torna prejudicial 
aos corpos de água interiores e, especialmente, aqueles 
com baixa renovação.

As lagoas e os açudes, por terem uma velocidade 
da água muito lenta e um elevado tempo de retenção, 
são denominados ambientes aquáticos lênticos. Esta 
condição favorece o crescimento acelerado da produti-
vidade primária – provocando a eutrofização, principal-
mente quando todos os fatores necessários estiverem 
presentes, entre eles, a disponibilidade de nutrientes, a 
temperatura e a incidência de luz solar. 

O crescimento excessivo de organismos produtores 
primários (algas e macrófitas) resulta em perda de biodi-
versidade e pode desencadear a morte de espécies 
aquáticas mais sensíveis. A carga orgânica em decom-
posição consome o oxigênio da água, podendo chegar 
a níveis intolerantes para determinadas espécies. A 
eutrofização pode ser entendida como um processo 
de envelhecimento acelerado do ecossistema aquático, 
que não seria esperado em um ambiente equilibrado. 
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Figura 44 - Galeria de fotos do entorno nos pontos de coleta de águas: A) Lagoa da Viração; B) Aspecto da água da Viração; C) Açude da Ema.

Figura 45 - Galeria de fotos do entorno nos pontos de coleta de águas: A) Açude do Gato; B) Açude Xaréu; C) Trecho seco do riacho Atalaia; D) Tre-

cho final do riacho Atalaia; E) Riacho e manguezal do Sueste; F) Equipamento de medição in situ no manguezal; G) Saída do dessalinizador na ETA.
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Ambientes Lóticos

Os riachos são considerados ambientes lóticos 
porque neles há o fluxo que implica em águas 
correntes, apesar destes serem intermitentes. O 
riacho Boldró se localiza em uma área urbanizada, 
onde há pousadas muito procuradas, pois a praia de 
mesmo nome possui boas ondas, além de piscinas 
naturais com rica vida marinha, atraindo turistas 
durante todo o ano. Neste riacho, além do baixo OD 
e elevados PO4, Fe, Al e Mn já identificados em outras 
fontes mencionadas, se verifica o aumento da condu-
tividade elétrica da água (1.446 mS/cm), que reflete a 
presença de sais dissolvidos, entre eles o Na (253 mg/L) 
e o cloreto (363 mg/L), que foram identificados acima 
dos limites estipulados pelo CONAMA para o Na 
(200 mg/L) e o cloreto (250 mg/L). Estes elementos 
poderiam ser oriundos de influência marinha, porém, 
podem ser resultantes de atividades humanas e, 
junto com o excesso de nitrato (NO3) (31,7 mg/L), cujo 
limite ambiental é 10 mg/L e tem origem em dejetos 
estabilizados, tem-se uma provável contaminação 
por resíduos domésticos.

Na praia da Atalaia, o acesso aos turistas é contro-
lado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), e restrito a determinado 
número de pessoas por dia, em função das piscinas 
rasas que são berçários naturais de espécies marinhas. 
No riacho de mesmo nome, foram observados valores 
surpreendentes de Condutividade (18.000 mS/cm) e 
Na (3.617 mg/L), sem o equivalente em cloretos, o que 
exclui uma possível influência marinha. Destacaram-se 
ainda os valores de nitrito (NO2) (6.590 mg/L), SO4 
(1.220 mg/L), B (2,39 mg/L) e As (0,02 mg/L). Salienta-se 
que os limites recomendados pelo CONAMA são: NO2 
(1,0 mg/L), SO4 (250 mg/L), B (0,5 mg/L) e As (0,01 mg/L). 
Além destes, o Fe (1,01 mg/L) esteve naturalmente 
elevado e o OD (5,81 mg/L) um pouco abaixo do limite 
ambiental recomendado.

Como o NO2 é uma forma instável de N atri-
buída quase que exclusivamente a dejetos orgânicos 
recentes, sua presença juntamente com o Na e o 
SO4 poderia ser atribuída à urina de animais que, se 
presentes no entorno, ao utilizar este manancial para 
dessedentar podem, eventualmente, contaminar o 
local com seus próprios dejetos. Recomenda-se enfa-
ticamente que o curso de água seja cercado para uma 
melhor proteção à contaminação, e os animais condu-
zidos a algum local apropriado para dessedenta-los.

Com os níveis de P identificados em solos e sedi-
mentos da ilha, apesar de estar em parte numa forma 
orgânica que não disponibiliza imediatamente o P em 
solução, a sua forma inorgânica (PO4) vai sendo libe-
rada gradualmente para o meio, o que alerta para a 
vulnerabilidade das águas superficiais, naturalmente 
ricas em nutrientes, que se encontram na ilha.

Ambientes Lênticos

A Lagoa da Viração se localiza numa planície isolada 
no meio de uma mata fechada no extremo oeste da 
ilha, dentro da Área de Preservação Ambiental, longe 
de qualquer influência humana. Lá foram identifi-
cados os menores níveis de OD (0,27 mg/L), possivel-
mente em decorrência da elevada concentração de 
PO4 (2,94 mg/L) e da falta de renovação da água, com 
presença de Fe (0,564 mg/L) e Mn (0,12 mg/L), percep-
tível pela cor da água (Figura 9.2.2). Apesar de estar 
com valor alto no caso do Fe (0,3 mg/L), e equivalente 
ao limite recomendado pelo CONAMA no caso do 
Mn (0,1 mg/L), estes elementos refletem apenas uma 
dinâmica associada aos processos de oxirredução, 
desencadeados pela falta de oxigênio na água. Com 
o pH (6,52) em torno da neutralidade, esta água não é 
utilizada nem influenciada pelas atividades humanas, 
mas sua importância é vital no sustento e equilíbrio 
da abundante flora e fauna presentes no arquipélago.

O açude da Ema, localizado mais ao centro da ilha 
principal, além do baixo OD (3,53 mg/L), tem uma 
água bem alcalina (pH 9,13), o que deve ser resultado 
de supercrescimento de algas, já que a coleta foi reali-
zada em superfície. Por isto, apesar de estar localizada 
próximo ao aeroporto e ao núcleo urbano, esta água 
não serve para o consumo humano nem animal, não 
faz espuma em contato com sabão e poderia causar 
incrustação caso fosse canalizada.

No açude do Gato, localizado no extremo nordeste 
da ilha, verificou-se uma temperatura elevada (35,6°C), 
baixo OD (3,55 mg/L), além de PO4 (0,85 mg/L), Fe 
(2,66 mg/L) e Al (1,84 mg/L) elevados, considerando 
os limites recomendados pelo CONAMA para o 
PO4 (0,02 mg/L), o Fe (0,3 mg/L) e o Al (0,1 mg/L). 
Suas águas não são nem devem ser utilizadas para 
consumo humano devido ao excesso de Fe e Al, além 
de que o excesso de PO4 e o pH (8,28) elevado, indicam 
provavelmente uma excessiva presença de algas que 
podem, eventualmente, liberar perigosas toxinas, 
causando reações adversas inclusive em animais.
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Ambiente de Manguezal

Um último e particular ambiente que foi amos-
trado situa-se na praia do Sueste, que é uma baía 
relativamente isolada e rasa, que atrai grande fauna 
marinha em virtude da disponibilidade de alimentos, 
bem como pela proteção propiciada por sua morfo-
logia natural. O riacho que desagua nesta praia dá 
lugar, em seu trecho final, a um diminuto e singular 
manguezal de áreas insulares. Constitui um ecossis-
tema único, que se estabelece a partir do encontro 
das águas doce e salgada, formando águas salobras 
com flora e fauna adaptadas, características das 
regiões tropicais, sendo a vegetação exclusiva, típica 
um mangue endêmico (Laguncularia racemosa). 

Neste ponto, os valores encontrados foram compa-
rados à Classe 1 de águas salinas do CONAMA 357/2005, 
que dispensa cloretos e sulfatos, por serem estes abun-
dantes neste ambiente. Os parâmetros de qualidade 
da água que se sobressaíram neste ponto foram: Cu 
(0,009 mg/L), Fe (0,748 mg/L), Zn (0,17 mg/L) e OD 
(2,28 mg/L). Considerando que os valores apresen-
tados não diferem grandemente daqueles estabele-
cidos pelo CONAMA: Cu (0,005 mg/L), Fe (0,3 mg/L), Zn 
(0,09 mg/L), e que estes elementos possuem valores 
de background elevados em solos e sedimentos, em 
relação à referência ambiental, pode-se considerar que 
os valores encontrados nas águas refletem natural-
mente a influência do intemperismo sobre o substrato 
rochoso da ilha.
   
Águas de Abastecimento

O açude Xaréu apresentou as melhores condi-
ções de qualidade da água entre os mananciais da 
ilha, com pH (6,45) em torno da neutralidade, porém 
com alto PO4 (0,79 mg/L) e níveis muito baixos 
de OD (1,91 mg/L). Estes parâmetros não oferecem 
perigo à saúde humana, entretanto, indicam o risco 
de eutrofização do manancial, que poderia causar 
eventualmente o supercrescimento de algas. O risco 
do crescimento excessivo de espécies algálicas agres-
sivas, em detrimento da biodiversidade natural, seria 
a possível e eventual liberação de perigosas toxinas 
que não são eliminadas no tratamento convencional. 
Por se tratar de um açude utilizado como fonte abas-
tecimento público, é recomendável realizar rotineira-
mente a análise de contagem de cianobactérias, para 
prever a necessidade de complementação do trata-
mento através de carvão ativado para neutralizar as 
aludidas toxinas.

Na ETA situada próximo ao açude do Xaréu, a água 
após dessalinizada, apresentou apenas PO4 (0,07 mg/L), 
OD (3,09 mg/L) e B (2,143 mg/L) fora dos limites reco-
mendados. Tanto o PO4 quanto o OD não oferecem 
risco à saúde humana. E o Boro, que apesar de apre-
sentar valores pouco acima do estabelecido pelo 
CONAMA, encontra-se abaixo do sugerido (2,4 mg/L) 
pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011). 

ASSOCIAÇÕES GEOQUÍMICAS RELEVANTES 
E CONSIDERAÇÕES AMBIENTAIS

Para a construção de um mapa-síntese, foram iden-
tificadas as principais associações geoquímicas, confi-
guradas como sugestivas para a realização de trabalhos 
geoquímico-ambientais ulteriores que comportem 
maior detalhe, tendo sido reunidas todas as informa-
ções disponíveis relatadas neste Atlas, quais sejam: 
i. Os resultados geoquímicos dos solos, expostos 
no Atlas através de mapas de curvas de tendências, 
foram executados através de programas geoestatís-
ticos, identificando as principais áreas anômalas.
ii. Os resultados analíticos dos sedimentos de corrente, 
águas correntes, e de abastecimento, apesar de redu-
zidos, foram considerados e expostos de forma pontual 
e com indicações de valores anômalos.
iii. Utilizando as ferramentas digitais do programa 
ArcGis, todos os resultados analíticos dos solos foram 
plotados sobre o mapa geológico, naturalmente compar-
timentado pela diversidade litológica, objetivando possi-
bilitar a visualização da significância ambiental decorrente 
do relacionamento do elemento químico com o substrato 
geológico onde está inserido.
iv. Foram ainda consideradas as condições geomor-
fológicas do Arquipélago, os tipos de solo, as condi-
ções climáticas e o regime hidrológico descritos em 
capítulos anteriores, e a provável influência destes 
fatores nos resultados geoquímico-ambientais.
v. Os registros químicos dos contaminantes decor-
rentes da influência humana sobre os solos, sedi-
mentos e águas também foram avaliados, mormente 
sobre as áreas mais habitadas, considerando ainda o 
histórico da ocupação do Arquipélago. 

Devido ao elevado número de resultados analí-
ticos das amostras de solos, foram considerados 
para avaliação os parâmetros estatísticos registrados 
no Capítulo 10, incluindo a aferição da anomalia 
estatística. Para o correto estabelecimento do valor 
anômalo dos elementos foi efetuada a comparação 
de tais anomalias com os valores de background 



Atlas Geoquímico

                                                                                   78

local encontrado, bem como com os padrões de refe-
rência internacional, instituídos em termos de médias 
mundiais. Por esta vertente, algumas vezes não foram 
adotados valores estatísticos anômalos como indica-
tivos de anormalidade ambiental, porquanto dentro de 
determinadas paisagens geoquímicas, tais registros são 
meramente estatísticos, geoquimicamente não signifi-
cativos, pois se encontram abaixo dos padrões de média 
crustal e médias litológicas e representam tão somente 
flutuações dos valores de background. Por outro lado, 
ressalte-se que foram entendidas como significativas 
àquelas anomalias com valores acima dos padrões de 
média crustal e, sobretudo, da média litológica mundial. 

Associações geoquímicas

Verificou-se que a distribuição de valores anômalos 
ou de maior destaque de determinados elementos 
químicos agrupam-se preferencialmente em áreas 
específicas, que refletem os vetores naturais conside-
rados, sobremodo o substrato rochoso. Assim, a geoquí-
mica aplicada com a densidade de amostragem 
de 3,7 amostras/Km2 sobre solos não transportados, 
foi capaz de configurar áreas litologicamente homogê-
neas, e que em alguns casos de elementos químicos 
específicos, balizaram com boa aproximação, os grupa-
mentos rochosos mais expressivos anteriormente deli-
mitados por geologia de superfície. O mapa Geoquímico 
Ambiental (Figura 46) indica, em áreas numeradas, as 
associações dos elementos químicos que se destacaram 
nesses compartimentos geológicos.  

Área 1
Situa-se na região centro-oeste e oeste da ilha prin-

cipal, destacando-se um pequeno vilarejo denomi-
nado Quixaba. Tem forte identidade natural com a Área 
3, uma vez que tem praticamente os mesmos litotipos 
e solos, diferindo apenas por uns poucos destaques 
químicos, provavelmente contaminantes antrópicos.

Ocorrem nesta área os litotipos da Formação 
Quixaba, constituídos por derrames e depósitos piro-
clásticos de lavas melanocráticas ankaratríticas (oli-
vina melanefelinitos).

Destacam-se os seguintes elementos químicos: 
Ag, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, P, Sr, Ti, U, V, Y.

Área 2
Situa-se aproximadamente no centro geográfico 

da ilha principal, estendendo-se por uma faixa relativa-
mente estreita de direção norte-noroeste – sul-sudeste. 

Esta área se caracteriza por apresentar rochas 
pouco mais ácidas, intermediárias, integrantes da 
Formação Remédios, ou seja, fonolitos, essexitos pór-
firos, tufos, brechas e aglomerados, e subordinada-
mente traquitos e álcali basaltos.

Destacam-se os seguintes elementos químicos: 
Mn, P, U, Zr.

Área 3
Localiza-se na parte leste da ilha principal e abriga 

sua maior concentração urbana, denominada Vila 
dos Remédios. 

Tendo a mesma natureza pétrea da Área 1, 
são efetivamente idênticas, diferindo apenas por 
pequenos detalhes geoquímicos. Ocorrem os litotipos 
da Formação Quixaba, constituídos por derrames 
e depósitos piroclásticos de lavas melanocráticas 
ankaratríticas (olivina melanefelinitos). Ocorrem 
ainda em estreita faixa, tufos e brechas da Formação 
Remédios e depósitos de praias e dunas.

Destacam-se os seguintes elementos químicos: 
Ba, Cd, Ce, Cr, Fe, Ni, P, Pb, Ti, V. 

Área 4 
Esta área situa-se no extremo nordeste do arqui-

pélago, sendo representada principalmente pelas 
ilhas Rata, do Meio e Sela Gineta, além das ilhotas 
Cuscuz, Chapéu do Nordeste e São José.

São litologicamente compostas de ankaratritos, 
fonolitos, arenitos eólicos quaternários, sedimentos 
inconsolidados de praias e dunas, e depósitos fosfá-
ticos organogênicos (guano). Este produto do meta-
bolismo das aves, ao longo da sua deposição vai 
acumulando, por absorção e adsorção, inúmeros 
metais, principalmente aqueles que têm afinidade 
geoquímica com a matéria orgânica, concentrando-
-os nas suas áreas de ocorrência, devidamente identi-
ficadas pelo fósforo. Este guano, mesmo com menor 
expressividade superficial, se estende pelas áreas 1, 2 
e 3, de acordo com a configuração exposta no mapa 
geoquímico de tendência de teores do fósforo. 

Este pequeno conjunto insular é desabitado por 
humanos, mas existem aves marinhas que sobre-
vivem nestas ilhas, nidificam e se reproduzem 
com normalidade, configurando um verdadeiro 
santuário ecológico.  

Destacam-se os seguintes elementos químicos: 
As, Cd, Ce, Cr, P, Sr, U, Y, Zn.



Fernando de Noronha

                                                                                   79

Figura 46 - Mapa geoquímico ambiental

Elementos químicos com teores mais 
elevados e considerações ambientais

Ag (Prata) – Apresenta uma mediana de 0,11 ppm 
e uma média de 0,20 ppm, situadas acima da média 
crustal (0,07 ppm), e seus maiores valores foram regis-
trados sobre os solos da Formação Quixaba (lavas 
melanocráticas ankaratríticas) na Área 1, na faixa sudo-
este da ilha principal, sendo pouco mais depletados 
sobre fonolitos na faixa sudeste (Área 2). Todos estes 
valores se situam abaixo do Valor de Prevenção (VP) 
do CONAMA (2,0 ppm) e, portanto, não representam 
preocupação ambiental. Foi considerado como back-
ground do arquipélago o valor da mediana (0,11 ppm).

As (Arsênio) – Apresenta uma média aritmética de 
5,52 ppm, mediana de 4,0 ppm (background), com 
um desvio padrão de 8,4 ppm, indicando a presença 
de outliers que se destacam na Área 4, sobretudo 
nas ilhas do Meio (45 e 55 ppm) e Rata (14 e 24 ppm). 
Comparando-se a média crustal de 2 ppm, estes teores 
são pouco mais elevados, notadamente na Área 2, 
devido a constituição das rochas intermediárias que 

produziram os solos autóctones. Com relação aos 
valores anômalos da área do extremo nordeste (Área 
4), estes devem ser resultantes da afinidade geoquímica 
do arsênio com a abundante matéria orgânica (guano) 
produzida pela colônia de aves marinhas sobre as ilhas 
Rata e do Meio, propiciando assim uma maior concen-
tração do elemento. 

Do ponto de vista ambiental, estes elevados 
valores se situam entre o padrão VI Agrícola (35 ppm) 
e o VI Residencial (55 ppm) do CONAMA.  Como estas 
ilhas são habitadas somente por aves marinhas e 
considerando tratar-se de um elemento de alta toxici-
dade intrínseca, é recomendável estudos de detalhe 
nesta população avícola, visando à verificação de 
possível dano à saúde animal.

Ba (Bário) – Os valores dominantes situam-se em torno 
da média de 464,9 ppm, estando pouco acima da média 
crustal (425 ppm). Sobre os solos dos derrames anka-
ratríticos das Áreas 1 e 3, ocorrem valores elevados, 
entre 700 a 900 ppm.  Os valores mais altos (1.341 e 
1.641 ppm) ocorrem a leste da Área 3, junto à faixa 
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mais densamente habitada, podendo tratar-se de 
enriquecimento natural ou contaminação antrópica 
local, mas considerando ter ultrapassado o padrão 
VI Industrial (750 ppm) do CONAMA merece atenção 
ambiental. Os alimentos resultantes das atividades 
agrícola e pecuária de subsistência sobre os solos dos 
derrames ankaratríticos e consumidos pela popu-
lação local, humana e animal, devem ser investigados 
quanto ao teor de bário. Foi considerado como back-
ground o valor da mediana (429 ppm).

Cd (Cádmio) – Apesar de ocorrerem diversos pontos 
do arquipélago com valores superiores ao padrão médio 
crustal (0,102 ppm), considerando a mediana de 0,97 ppm 
(background), quase todos estão situados abaixo dos 
limiares VP (1,3 ppm) e VI Agrícola (3,0 ppm) do CONAMA. 
No entanto, foram registrados nas Áreas 1 e 3, alguns 
poucos teores anômalos entre 4,8 a 7,11 ppm, porém 
abaixo do VI Residencial do CONAMA (8 ppm), suge-
rindo tratar-se de contaminações antrópicas pontuais. 
Na Área 4,  nas ilhas Rata e do Meio, observa-se algumas 
anomalias (17, 24 e 26 ppm) que chegam a superar 
o padrão VI Industrial do CONAMA (20 ppm), sendo 
este enriquecimento provavelmente provocado pela 
adsorção deste metal contaminante pelos excrementos 
das aves sobre estas pequenas ilhas. Sob a óptica de 
preservação da fauna local, devem ser feitos estudos 
mais acurados sobre a saúde das aves marinhas que 
povoam estas ilhas.

Ce (Cério) – Com média aritmética de 123 ppm e a 
mediana (126 ppm) (background) quase coincidentes, 
o que ressalta a boa distribuição dos teores sobre o 
arquipélago, situa-se pouco acima do dobro da média 
crustal de 60 ppm. Ocorrem alguns poucos valores 
mais elevados, na faixa de 145 a 225 ppm nas Áreas 
1, 2 e, sobretudo, na Área 3. Na Área 4, nas Ilhas Rata, 
do Meio e Sela Gineta, sobre os depósitos organogê-
nicos ocorrem as mais as acentuadas concentrações 
de Ce (175 a 262 ppm) devendo-se tal fato à adsorção 
do metal pela matéria orgânica do depósito cons-
truído pela metabolismo da aves marinhas (guano). 
Apesar do elemento cério ser imóvel em ambiente 
supergênico, de não haver padrões toxicológicos 
deste metal, nem ser conhecido o seu papel bioló-
gico no organismo humano e animal, é recomendável 
um estudo de maior detalhe deste elemento em todo 
arquipélago, principalmente na Área 4, para estudar 
sua biodisponibilidade e verificar se há algum tipo de 
dano à saúde humana e da fauna local.

Co (Cobalto) – Considerando a média crustal de 25 ppm, a 
mediana de 50 ppm (background) e a média aritmética 
de 65 ppm, observa-se que a maior parte dos valores 
situa-se acima desta média mundial, porem, é compa-
tível com a média mundial de rochas básicas (50 ppm). 
Considerando os valores limiares de VP (25 ppm) e o de 
VI Industrial do CONAMA (90 ppm), observa-se compa-
rativamente, que os teores acima destes limiares são 
comuns por quase todo o Arquipélago, destacando-se 
a Área 1, onde atingem até 275 ppm. Verifica-se que 
estas concentrações mais destacadas estão bem acima 
do previsto para basitos e ultrabasitos, sendo suges-
tiva uma avaliação ambiental mais acurada, para verifi-
cação da biodisponibilidade do Cobalto nas áreas com 
atividade agrícola e pecuária, sobretudo na Área 1.

Cr (Cromo) – Apresenta uma média de 293,7 ppm e 
mediana de 313 ppm (background), com valores rela-
tivamente altos, acima do VP do CONAMA (75 ppm), 
bem distribuídos nas Áreas 1, 3 e 4, apresentando-se 
mais depletados na Área 2, onde predominam rochas 
de acidez intermediária como fonolitos. A maioria dos 
teores estão acima do padrão de média crustal (100 ppm) 
e alguns (412 a 628 ppm) ultrapassam até mesmo o 
limiar VI Industrial do CONAMA (400 ppm). Nas Áreas 1 
e 3 justifica-se tais teores porque são situados entre 
padrões de basaltos (200 ppm) e de máficas-ultramá-
ficas (2.000 ppm). Na Área 4, as anomalias são devido 
a acumulação de Cr sobre os depósitos de guano. 
Mesmo sendo imóvel nos solos e geralmente abri-
gado em minerais resistatos, estes elevados teores 
inspiram cuidados ambientais, devido à toxicidade 
intrínseca do metal, sendo recomendáveis estudos de 
especiação, para avaliar as formas de Cr presentes no 
ambiente e a sua biodisponibilidade.

Fe (Ferro) – Apresenta uma média de 10,13% e 
mediana de 11,4% (background), maior que o dobro 
do padrão médio crustal (4,32%). Estes destacados 
valores litogênicos, alguns acima de 10% de Fe, 
ocorrem nas Áreas 1 e 3, devido à constituição básica-
-ultrabásica do substrato que formou os solos, onde 
há maior abundância do metal na constituição dos 
minerais formadores destas rochas ankaratríticas. 
Como o Fe é um elemento não tóxico, não representa 
um alerta ambiental. 

Ressalte-se, por outro lado, a observação que 
apesar do Ferro ter um papel fundamental no meta-
bolismo de algumas enzimas e ser um componente 
da hemoglobina no sangue, sua deficiência conduz 
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à anemia, enquanto o excesso pode causar uma 
doença chamada  hemocromatose, que em casos 
graves pode desencadear cirrose, insuficiência 
cardíaca, diabetes e problemas endocrinológicos. 
A doença se manifesta em adultos, e por isto se 
recomenda incluir a ferritina nos exames de rotina a 
partir dos 30 anos (Koljonen et al. 1992). 

Mn (Manganês) – A média aritmética (1.890,7 ppm) e 
mediana (1.587 ppm) (background) situam-se acima do 
padrão médio crustal de 950 ppm e os valores em torno 
da média aritmética distribuem-se por todo arquipé-
lago, sendo mais altos na Área 1, sobre solos derivados 
de basitos/ultrabasitos. Os valores mais bem pronun-
ciados atingem um máximo de 5.632 ppm (Área 1), e 
são perfeitamente compatíveis com solos derivados de 
rochas tipo basalto, cuja média é 2.200 ppm. Apesar não 
haver referência toxicológica na legislação brasileira e de 
ser considerado um elemento não tóxico, estes valores 
superam o padrão ambiental da NOAA (220 ppm).

Ni (Níquel) – Apresenta uma mediana de 110,2 ppm 
(background), quase coincidente com a média de 
114,2 e os valores modais, indicando uma larga distri-
buição destes valores no arquipélago, estando acima 
da média crustal (75 ppm) e do VI Residencial do 
CONAMA (100 ppm). Os maiores teores situam-se na 
Área 1 e subsidiariamente nas áreas 3 e 4. Ocorrem 
sobre os solos derivados dos derrames ankaratríticos 
e também nas ilhas Rata, do Meio, Sela Gineta, Cuscuz, 
Chapéu do Nordeste e São José, sobre depósitos de 
material organogênico. Alguns valores (137 a 318 ppm), 
chegam a ultrapassar o VI Industrial do CONAMA 
(130 ppm), sobretudo na Área 1.

Os teores de níquel são especialmente baixos 
sobre os solos derivados de fonolitos, brechas de 
essexitos e tufos vulcânicos (Área 2), que apesar se 
serem subsaturadas em sílica, se enquadram como 
de natureza intermediária. Serve, tal como o Cr, 
como bom demarcador dos limites litológicos entre 
básicas-ultrabásicas e as de acidez intermediária, 
considerando que os solos estão in situ e refletem a 
composição da natureza química do substrato. 

Os valores mais elevados de Ni, em algumas áreas 
isoladas, estão provavelmente relacionados a xenó-
litos de composição ultramáfica (dunitos, lherzolito 
e harzburgito) ou a materiais piroclásticos (bombas, 
aglomerados etc.), ou ainda a porções mais enrique-
cidas nos derrames de ankaratríticos (olivina melane-
felinitos com biotita) existentes na Formação Quixaba, 
unidade predominante no arquipélago (Áreas 1 e 2). 

Esses teores litogênicos mais altos são compatíveis 
com médias de litologias básicas (150 ppm) e abaixo 
das ultramáficas (2.000 ppm), mas como ultrapassam 
os limiares de toxicidade do CONAMA, é recomen-
dável um estudo de maior detalhe para identificar a 
biodisponibilidade do elemento e se há consequên-
cias do consumo da produção agrícola local sobre 
os habitantes nativos do Arquipélago, verificando 
se interfere na saúde animal e humana. Tal avaliação 
deve ser efetivada mesmo não havendo indícios de 
contaminação antropogênica, mas em função dos 
teores naturalmente enriquecidos. Apesar do níquel 
não ter papel biológico conhecido, em excesso possui 
efeito negativo na saúde humana e animal. 

O intemperismo químico atuante sobre as rochas 
básicas e ultrabásicas do arquipélago enseja a 
formação de solos argilosos onde o Ni poderia ficar 
parcialmente biodisponível para assimilação pelos 
vegetais, que seriam consumidos pelos herbívoros, 
que passariam em sequência para os carnívoros que 
os consomem. Assim, a assimilação mais pronunciada 
do Ni pela população circunstante nativa permanente, 
é sem dúvida uma possibilidade a ser considerada. 

Observa-se que os valores médios de Ni-Cr-Co são 
respectivamente 114.2, 293.3 e 65.2 ppm, estando rela-
cionados aos solos derivados de rochas básicas/ultra-
básicas pertencentes aos ankaratritos da Formação 
Quixaba, sobretudo nas Áreas 1 e 3, enquanto que 
na Área 2, na porção central, há um empobrecimento 
marcado pelas rochas de composição fonolíticas, 
tufos/brechas piroclásticas e essexíticas.  No geral, na 
ilha principal o enriquecimento dos metais Ni-Cr-Co 
se dá do centro para as bordas, com a porção mais 
enriquecida nestes três elementos se concentrando 
do centro para sul-sudoeste da ilha. 

Esta relação Ni-Cr-Co se mostrou um excelente 
marcador geoquímico o qual pode ser utilizado 
para auxiliar no mapeamento geológico, principal-
mente nas áreas que possuem rochas de composição 
básicas/ultrabásicas. Os contatos inferidos podem 
eventualmente ter sua precisão melhorada utilizando 
mapas geoquímicos de solo. Contudo, é preciso consi-
derar os processos geomorfológicos/pedológicos 
existentes na área a ser trabalhada e sua relação espa-
cial com as amostras. Verifica-se assim que a compo-
sição química do solo autóctone do Arquipélago de 
Fernando de Noronha é fortemente condicionada 
pela composição da rocha parental. 

P (Fósforo) – Predominam por todo Arquipélago 
altos valores de P, com uma média de 6.414 ppm, e 
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mediana de 6.853 ppm (background), bem acima 
da média crustal (757 ppm) e das médias litológicas 
para ultramáficas (1.300 ppm) e basaltos (2.200 ppm). 
Destaque-se que 17 valores ficaram acima do limite 
de detecção do aparelho, ou seja, 10.000 ppm (1%). 

Este fato é devido à existência dos depósitos orga-
nogênicos fosfáticos superficiais situados a nordeste 
(guano), nas ilhas Rata e do Meio. Observa-se que 
estas altas concentrações de P não só ocorrem no 
nordeste, na Área 4, mas se estendem sobretudo pela 
faixa norte do arquipélago, nas Áreas 1, 2 e 3, face ao 
intenso povoamento de aves marinhas, tendo uma 
contínua contribuição de excrementos avícolas sobre 
estas áreas, tal como indica o mapa geoquímico dos 
teores interpolados de P. Como o P é um elemento 
não tóxico e um fertilizante natural por excelência, 
não há maiores preocupações ambientais com o 
excesso deste macronutriente. Tais elevados teores 
de P sobre os solos praticamente mapeiam as áreas 
onde houve uma maior contribuição superficial dos 
excrementos avícolas, sem ter nenhuma relação com 
teores de P originados da alteração supergênica do 
substrato rochoso. 

Pb (Chumbo) – Neste estudo, os teores de Pb obser-
vados foram relativamente baixos, sendo atribuído um 
intervalo de valores entre 8,5 a 18,8 ppm, como flutu-
ação de teores normais, cuja mediana é 11 ppm (back-
ground). Estes valores são relativamente baixos em 
relação aos níveis de prevenção VP (72 ppm) e investi-
gação agrícola, VI (180 ppm), estabelecidos para solos 
pela resolução CONAMA n. 420 (BRASIL, 2009). 

Ocorre apenas um alto e isolado valor de Pb 
(4.765 ppm) encontrado na Área 3 próximo à Estação 
de Tratamento de Efluentes (ETE) de Fernando de 
Noronha, situado entre a Vila dos Remédios e a Praia 
da Biboca, próximo à estrada velha do Porto. 

Os resultados de forma geral evidenciam que os 
teores de Pb são naturalmente baixos no arquipé-
lago, podendo haver pontos isolados de contami-
nação como este, resultantes de atividade humana. 
Ressalte-se que o arquipélago já foi utilizado para 
fins militares e restos de material bélico ou de caça 
podem provocar tal anomalia. Por ser o único ponto 
anômalo de Pb registrado e ser considerando um 
elemento pouco móvel nos solos, não representa 
alerta ambiental.

Sr (Estrôncio) – A média calculada de 661 ppm situa-
-se bem mais alta que a média crustal (375 ppm) e a 

média mundial para basaltos (465 ppm), embora a 
mediana (275,1 ppm) evidencie que metade destes 
valores estão abaixo da média mundial. Esta desta-
cada média se deve aos valores máximos encontrados 
que elevam o valor da média aritmética, denunciado 
pelo alto desvio padrão (1.511,2 ppm). Desta forma, a 
mediana representa melhor o background local para 
este elemento. Na Área 1, na Baía Sueste, foi regis-
trado um teor de 4.744,7 ppm de Sr em solo de depó-
sitos de praias e dunas, permitindo inferir este alto 
valor a influência de guano com bioclastos marinhos, 
posto que os valores de P neste local também estão 
elevados. Os valores extremos de Sr encontrados na 
Área 4, nas ilhas Rata e do Meio (até 10.000 ppm = 1%) 
estão também naturalmente relacionados aos depó-
sitos fosfáticos organogênicos, devido a afinidade 
geoquímica entre o Sr, Ca, P e U. 

Como se trata de um elemento não tóxico, não há 
maior preocupação ambiental.

Ti (Titânio) – Sobre os derrames ankaratríticos (Áreas 
1 e 3), se destacam os maiores teores, atingindo 
um máximo de 2,17% na parte sul, próximo à praia 
do Leão. Os teores de Ti são geralmente mais altos 
sobre rochas básicas, tendo uma média litológica de 
0,9% em basaltos, o que justifica tal comportamento 
geoquímico. Com uma média de 0,46%, os valores 
mais baixos estão sobre solos derivados de rochas 
pouco mais ácidas, como os fonolitos, tufos e brechas 
vulcânicas da Área 2, delineando aproximadamente 
os contatos entre as rochas básicas e as intermedi-
árias. Considerando ser o Ti um metal não tóxico, 
imóvel em solos e tendo apenas dois teores extremos 
(1,94% e 2,17%), pode-se deduzir que se trata de um 
enriquecimento local, não ensejando maior preocu-
pação ambiental. A mediana de 0,33% coincide com os 
valores modais e representa bem o background local.

U (Urânio) – Com uma média de 3,59 ppm, supe-
rior a média crustal de 2,7 ppm, os teores mais altos 
distribuem-se seletivamente em função da rocha 
sobrejacente. Sobre solos oriundos dos basaltos 
ankaratríticos (Áreas 1 e 3), os teores situam-se abaixo 
da média crustal mundial, mas sobre os solos deri-
vados dos fonolitos, brechas e tufos vulcânicos, de 
natureza pouco mais ácida (Área 2), os teores são mais 
elevados, atingindo o máximo de 21,7 ppm e devem 
ser relacionados as rochas do substrato. Outros teores 
destacados ocorrem nas ilhas Rata e secundariamente 
na ilha do Meio (Área 4), atingindo até 17,5 ppm sobre 
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os depósitos fosfáticos organogênicos, evidenciando 
a afinidade geoquímica do urânio com fósforo e a 
matéria orgânica. 

Tal como o Ti serve de demarcador químico entre 
rochas básicas/ultrabásicas e intermediárias.

Considerando que o limiar de toxicidade da NOAA 
(5 ppm) para segurança das plantas, baseado em 
Ecological Soil Screening Level, de acordo com Buchman 
(2008), relativamente aos valores identificados no 
arquipélago, seria recomendável uma avaliação mais 
detalhada sobre as possíveis consequências da radioa-
tividade deste elemento sobre a população fixa do 
arquipélago instalada nas áreas sobre as rochas de 
acidez intermediária como os fonolitos (Morros do 
Pico, Atalaia, Boa Vista e Baía Sueste). Como a ilha Rata 
é habitada somente pela população de aves marinhas, 
e considerando a sua exposição à radiação, é suges-
tiva uma avaliação da saúde das mesmas por parte 
dos órgãos ambientais e de proteção animal. O teor 
de 6,16 ppm encontrado na área próxima a praia de 
Caracas, é também devido à presença de guano.

Como o U não foi analisado em águas neste 
trabalho é também sugestivo um estudo no sentido 
investigar a radiação especificamente nas águas em 
estado bruto ali captadas (superficiais e subterrâ-
neas), e destinadas ao abastecimento público, em 
virtude do potencial risco à saúde humana.  

A mediana de 1,96 ppm, representando a moda 
estatística no Arquipélago, representa bem o valor de 
background local.

V (Vanádio) – Com uma média de 236,8 ppm, e 
mediana de 245 ppm (background) situam-se acima do 
padrão de média crustal de 135 ppm, embora compa-
tível com a média litológica para basaltos (250 ppm). 
Os teores mais destacados, acima da média litológica 
e que atingem um máximo de 519,0 ppm, ocorrem 
sempre sobre os solos dos derrames ankaratríticos 
(Áreas 1 e 3). Considerando o padrão toxicológico da 
NOAA INTERV. (250 ppm), e que se trate de uma conta-
minação litogênica natural de expressão quantitativa 
não muito elevada, mas de abrangência superficial 
considerável, é recomendável uma investigação mais 
detalhada sobre a biodisponibilidade deste elemento 
e se há consequências sobre a saúde da população 
humana fixa do arquipélago, que consome continua-
damente os produtos agrícolas ali cultivados junta-
mente com os herbívoros de pequenos criatórios.

Y (Ítrio) – Com uma média de 28,35 ppm e mediana 
de 22,4 ppm (background), ocorrem diversos valores 

situados levemente acima da média crustal (30 ppm) 
sobre os derrames ankaratríticos (Áreas 1 e 3) e são 
baixos sobre os solos derivados de rochas de acidez 
intermediária (Área 2). Ocorre um teor anômalo no 
extremo  sul  da ilha principal (112,7 ppm), junto a praia 
de Caracas, na Área 1, provavelmente devido a influência 
de guano. Os teores anômalos concentram-se na Área 
4, nas ilhas Rata e do Meio (112,82 a 129,68 ppm) sobre 
os depósitos fosfáticos organogênicos (guano). Como 
se trata de ilhas desabitadas por humanos, a preocu-
pação ambiental concentra-se na contaminação da 
população de aves marinhas, sendo recomendável 
um estudo posterior para avaliar a possibilidade deste 
elemento, provocar danos à saúde animal, embora não 
haja registro de padrões de toxicidade.  

Ressalte-se que o Y, por afinidade geoquímica, 
também ocorre em outras regiões junto a depó-
sitos fosfáticos  sedimentares com urânio asso-
ciado (fosforitos).

Zn (Zinco) – A distribuição espacial dos teores estão 
quase que totalmente acima dos valores da média 
crustal (70 ppm), e da média litológica para basaltos 
(100 ppm), onde média estatística (170,9 ppm) e os 
teores modais representados pela mediana (143,0 ppm) 
(background) se situam acima destes padrões. Ocorrem 
diversos valores mais elevados, mas apenas alguns são 
levemente acima do limiar VP (300 ppm) e apenas um 
(577 ppm) acima do VI Agrícola (450 ppm) do CONAMA, 
este último situado na ilha Rata (Área 4). Como a maioria 
absoluta dos teores mais altos estão abaixo do VP 
(300 ppm) do CONAMA não há maior preocupação 
ambiental, sobretudo relacionada à saúde humana.

Verifica-se que no quadro geral, que o guano 
tem forte poder de absorção dos metais, inclusive o 
Zn. Neste sentido, faz-se necessário incluir mais este 
elemento junto àqueles que devem ser estudados 
para verificação da possibilidade de influência na 
saúde da população avícola das pequenas ilhas do 
extremo nordeste do arquipélago. 

Zr (Zircônio) – Considerando as médias da Crosta 
Continental (165 ppm) e para solos (300 ppm), compa-
rados aos valores estatísticos da média (33,54 ppm) 
e da mediana (6,10 ppm), os registros das concen-
trações de Zr, inclusive os mais elevados, podem ser 
considerados como flutuações do background do 
arquipélago. Apenas um valor anômalo (1.209,5 ppm) 
foi registrado no extremo sudeste da ilha principal, 
na Área 2, em amostra sob influência de depósitos de 
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praias e dunas, onde a presença de quartzo livre junto 
a zircônia é uma possibilidade. Por se tratar de apenas 
um ponto de um elemento imóvel e não tóxico, não 
há preocupação ambiental.

Considerações finais

Em suma, são recomendados para estudos poste-
riores de maior detalhe, inclusive quanto a sua biodis-
ponibilidade e/ou especiação em solos, os seguintes 
elementos químicos: As, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Ni, U, V, Y e Zn.

Com relação aos sedimentos de corrente, ainda 
que sua contribuição seja pouco expressiva, foram 
demonstrados teores naturalmente elevados de Co, 
Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn, que são oriundos das rochas 
vulcânicas básico-ultrabásicas que predominam na 
ilha. Destes, sobressaem especialmente o Cr e o Ni, 
que se encontram uma ordem de grandeza acima dos 
limites de segurança ambiental.

Já os teores pouco acima da referência ambiental de 
As e Cd devem ser creditados à uma possível influência 
antrópica, sendo que o As ocorreu de forma isolada e o 
Cd mais amplamente distribuído na ilha principal.

Desta forma, devido à possibilidade de fazer parte da 
trama trófica local, é sugestivo ampliar o conhecimento 
acerca do comportamento geoquímico e biogeoquí-
mico destes elementos retro mencionados e seu poten-
cial de toxicidade sobre a população humana fixa e 
animal nativa do Arquipélago de Fernando de Noronha. 
Tal investigação científica se reveste de importância 
por se tratar de um frágil e isolado ecossistema insular, 

considerado Área de Proteção Ambiental, Patrimônio 
Natural da Humanidade (UNESCO) e Parque Nacional 
Marinho do Brasil.

Outro elemento que se destacou foi o P, nutriente 
desejável em solos e prejudicial quando excessivo em 
águas superficiais, sua origem é associada à depo-
sição de guano que se verifica mais proeminente na 
costa do mar de fora e nas ilhas secundárias, além dos 
teores naturalmente elevados em solos derivados da 
Fm. Remédios. 

Nas águas interiores da ilha principal, de uma forma 
geral, as drenagens apresentam baixos níveis de OD e 
excesso de PO4, cujas fontes externas são os solos e 
sedimentos da ilha, enriquecidos em P orgânico. O P 
orgânico não se encontra imediatamente disponível 
para os produtores primários aquáticos, mas constitui 
uma fonte importante e de longo prazo. Já os níveis 
elevados de PO4 em praticamente todas as drenagens 
alertam para a vulnerabilidade à eutrofização das 
águas superficiais, especialmente nos açudes da ilha. 
Isto implica que deverá se ter uma constante atenção 
nos açudes utilizados para compor o abastecimento 
público da ilha, tais como o Xaréu.

Nos riachos, foram encontrados também indí-
cios de contaminação por resíduos domésticos no 
Boldró, e de dejetos recentes no riacho Atalaia, este 
último, sem ocupação urbana. Assim, recomenda-se 
identificar e suspender despejos de efluentes sem 
tratamento no Boldró, bem como cercar e proteger 
o riacho Atalaia de possível contaminação gerada por 
dejetos de animais.
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MAPAS
GEOQUÍMICOS
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ATLAS GEOQUÍMICO  
DO ESTADO DE RORAIMA

CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO
DE RORAIMA

Localização e Aspectos Fisiográficos

A investigação geoquímica do ambiente superficial 
é consagrada nas diversas áreas do conhecimento e 
da atividade econômica. Fundamentam-se na deter-
minação dos teores dos elementos químicos em 
amostras de sedimentos ativos de drenagem, águas, 
solos, rochas, espécies vegetais e emanações gasosas 
de origem natural ou artificial (Licht, 2001). O conhe-
cimento da distribuição geográfica dos elementos 
químicos e a delimitação de regiões onde haja abun-
dancia ou escassez pode ser utilizada como indica-
dores ou rastreadores de: 

I - Jazidas minerais; 
II - Variações naturais no quimismo das litologias, 

da cobertura do solo, da rede hidrográfica superficial 
e até mesmo da biota; 

III - Focos de poluição industrial, agrícola e domés-
tica em ambientes rurais e urbanos; 

IV - Extensão da pluma de contaminação das fontes 
de poluição sobre as águas superficiais e de subsuper-
ficie; e, 

V - Delimitação de regiões de risco à saúde humana 
e animal.

Análises geoquímicas de amostras de sedi-
mentos de corrente e águas superficiais, em áreas 
de captação de 100km2 a 300km2, permitem inves-
tigar variações dos teores de elementos traços nas 
drenagens, que podem estar associados com dife-
rentes zonas litológicas e metalogenéticas. Este 
tipo de pesquisa é útil em exploração preliminar de 
áreas extensas e desconhecidas geologicamente e 
permite uma seleção segura de zonas de potencial 
econômico. Nas ultimas décadas, a pesquisa geoquí-
mica tem tido ampla aplicação no monitoramento 
da qualidade ambiental e saúde humana. Em ambos 
os casos, a premissa básica é que os sedimentos são 
compostos de produtos do intemperismo de rocha, 
erosão e deposição, e são derivados das bacias 
hidrográficas e transportados ao longo dos canais 
de drenagens (Fletcher, 1997). 

O mapeamento geoquímico com sedimentos de 

corrente define padrões geoquímicos regionais e locais 
relacionados principalmente à geologia subjacente e, 
secundariamente, a fontes antropogênicas. Na Geórgia 
foi utilizado com sucesso para estudos ambientais e na 
definição de mineralização com potencial econômico, 
como também para facilitar o mapeamento geológico. 
Os dados fornecem também uma base geoquímica 
para planejamento de gestão de bacias para monitorar 
mudanças ambientais (Cocker, 1999). 

Projetos de mapeamento geoquímico contribu-
íram, significativamente, para a exploração mineral 
na China. As estatísticas mostram que durante o 
período de 1981-2000, 71% de todos os depósitos 
de minério descobertos foram identificados através 
de métodos geoquímicos, 19% por métodos geofí-
sicos e 10% por outros métodos. Depósitos de metais 
preciosos constituem mais de 70% das novas desco-
bertas resultantes de métodos de mapeamento 
geoquímico. Anomalias geoquímicas regionais de 
Au foram delineadas com base num limiar de 3ppb 
e a maior concentração, de 6ppb. A pesquisa follow-
-up de sedimento de corrente foi coordenado com 
mapeamento geológico na escala de 1:50.000 e 
um grande corpo de minério de ouro com reservas 
de mais de 100t foi avaliado por uma perfuração. 
Esta descoberta bem sucedida levou a uma série de 
descobertas de depósitos de ouro do tipo Carlin em 
terrenos carbonáticos do sul da China, que se tornou 
o segundo maior depósito de ouro do tipo Carlin 
no mundo, depois de Nevada-EUA (Xueqiu Wang,  
Qin Zhang and Guohua Zhou, 2007).

O Projeto Levantamentos Geoquímico de Baixa 
Densidade no Brasil está sendo desenvolvido pelo 
Serviço Geológico do Brasil – CPRM, desde 2008. 
Este projeto tem como objetivo avaliar em todo terri-
tório nacional as composições químicas do substrato 
rochoso, solos e águas superficiais e subterrâneas. Visa 
disponibilizar a multiusuários, os dados e informações 
geradas para a pesquisa de novos depósitos mine-
rais, fertilidade natural dos solos para a agricultura, 
fontes de contaminações naturais e antropogênicas 
de elementos químicos considerados nocivos à saúde 
humana, animal e vegetal. É objetivo ainda, constituir 
um banco de dados com os resultados analíticos, 
que será disponibilizado na página da CPRM (www.
cprm.gov.br), constituindo marco inicial para estudos 
de monitoramento ambiental no País. Seus resul-
tados contribuirão para o enriquecimento da base 
de dados GEOBANK, de dados geológicos do Brasil,  
disponibilizada pela CPRM.  
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