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APRESENTAÇÃO

O Atlas Geoquímico do Distrito Federal é composto por uma coleção de 
mapas geoquímicos de 53 elementos para os meios Solo e Sedimento de Fundo 
dos rios, 27 cátions, 7 ânions e 4 parâmetros físico-químicos para o meio Água 
de Superfície. Ele é um produto do Projeto Levantamento Geoquímico de Baixa 
Densidade (Projeto Geoquímica Multiuso), executado pelo Serviço Geológico do 
Brasil - CPRM de 17 de maio a 13 de junho de 2018. A área de 5.802 km² cobre total-
mente o Distrito Federal. Estes mapas podem ser usados como instrumentos de 
planejamento territorial, desenvolvimento, projetos e ações sustentáveis do meio 
físico favorecendo uma gestão ambiental, social e econômica mais equilibrada.

Para a execução deste projeto foram utilizadas ferramentas de pesquisa deno-
minadas de “baixa densidade” ou “regionais”, que visam delinear os padrões de 
distribuição dos elementos químicos em grandes áreas. A metodologia de amos-
tragem, armazenamento das amostras e análises químicas seguem os padrões 
geoquímicos estabelecidos pelo projeto IGCP-259 da UNESCO-IUGS, e pelo 
Working Group on Global Geochemical Baseline, do IUGS-IAGC.

Os trabalhos foram feitos como suporte ao Projeto Levantamento de 
Geodiversidade do Distrito Federal, tendo a metodologia ligeiramente modificada 
para tanto. Foram coletadas ao todo 43 amostras de sedimento de fundo, 41 amos-
tras de água de superfície, 41 amostras de solo Top e 41 amostras de solo Sub.

O Projeto Levantamento Geoquímico de Baixa Densidade, tem como objetivo 
principal disponibilizar os dados e informações para pesquisa em diversas áreas da 
ciência (multiuso): prospecção mineral, agricultura, meio ambiente e saúde pública.  
Como produtos finais serão elaborados mapas geoquímicos estaduais e do Brasil, 
em formato de Atlas, bem como a disponibilização das informações no banco de 
dados institucional GeoSGB, situado na página do SGB-CPRM na internet. 

                                                                        Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
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ATLAS GEOQUÍMICO                
DO DISTRITO FEDERAL

INTRODUÇÃO

O Serviço Geológico do Brasil – SGB-CPRM executa, 
desde 2003, o Projeto Levantamento Geoquímico de 
Baixa Densidade no Brasil, inicialmente denominado 
Programa de Pesquisa em Geoquímica Ambiental 
e Geologia Médica - PGAGEM, com o objetivo de 
avaliar em todo o território nacional as composições 
químicas dos sedimentos de corrente, solos e águas 
de superfície e de abastecimento público, que consi-
deram a natureza do substrato rochoso e de conta-
minantes que foram adicionados aos mesmos. Este 
projeto visa disponibilizar a multiusuários dados e 
informações para fertilidade natural dos solos para 
a agricultura, fontes de contaminações naturais e 
antropogênicas de elementos químicos nocivos à 
saúde humana, animal e ambiental e para a pesquisa 
de novos depósitos minerais, entre outras.

Os estudos de campo já foram concluídos em vários 
estados brasileiros, tais como, Roraima, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco e Fernando de Noronha, Alagoas, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul 
e São Paulo, sendo que os sete primeiros já possuem 
Atlas publicados. Estão em desenvolvimento os traba-
lhos nos estados do Pará, Maranhão, Rondônia, Santa 
Catarina, Goiás e Bahia. Diversas bacias hidrográficas 
com diferentes problemáticas tiveram seus Atlas conclu-
ídos e divulgados como as bacias dos rios das Velhas 
(2010), do rio Doce (2016) e do rio São Francisco em 
Minas Gerais (2018), bacia do rio Subaé na Bahia (2015), 
bacia do rio Paranaíba em Goiás (2018) ou ainda em fase 
de conclusão como o da bacia Carbonífera em Santa 
Catarina, e da bacia do rio Acará-Moju, no Pará. A forma-
tação deste Atlas segue a do último publicado, o da 
Bacia do Rio São Francisco - MG (VIGLIO; CUNHA, 2018).

De 2015 em diante, trabalhos específicos foram efetu-
ados nos rompimentos das barragens de Fundão 
em Mariana e B-1 em Brumadinho e como apoio aos 
levantamentos da Geodiversidade do Distrito Federal 
que gerou o atual trabalho, da região metropolitana 
de Recife, da Ilha de São Luís, da bacia do rio Munin 
no Maranhão, do Baixio da Boa Vista na Bahia e em 
cinco municípios do estado de Rondônia.

Parte das informações constantes deste Atlas já 
estão publicadas no Capítulo 4 do Levantamento da 
Geodiversidade do Distrito Federal (FERNANDES, R.; 
FERNANDES; ROCHA, 2020), disponível no endereço:  
http://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/20595.

LOCALIZAÇÃO E ASPECTOS 
FISIOGRÁFICOS 

O Distrito Federal é a menor das 27 unidades fede-
rativas do Brasil (Figura 1). Possui área de 5.779 km², 
com coordenadas centrais 15º 47’ Sul e 47º 56’ Oeste, 
localizada em região predominantemente plana em 
altitude ao redor de 1000 metros. Ocupa a posição 
central do Brasil e está inserido quase totalmente 
no estado de Goiás, fazendo uma pequena divisa 
com o estado de Minas Gerais em seu canto sudeste. 
Possui uma população estimada para 2020 em cerca 
de 3 milhões de habitantes (IBGE, 2021). É o divisor 
de águas de três das principais bacias hidrográficas 
brasileiras, a do Tocantins, São Francisco e Paraná.

Situada na Região Centro-Oeste, é a única entidade 
da Federação que não tem municípios, sendo divi-
dida em 33 regiões administrativas (FERNANDES, R.; 
FERNANDES; ROCHA, 2020). A tabela 1 mostra as 33 
regiões administrativas do Distrito Federal por sua 
ordem numérica, nome e data de fundação. O mapa 
da figura 2 mostra a localização destes distritos.

Clima 

A região do Distrito Federal possui as características 
típicas da região Centro-Oeste: clima tropical quente, 
com duas estações bem definidas - uma úmida no 
verão e outra seca no inverno - com 1 a 5 meses 
secos, do tipo AW segundo a classificação de Koppen. 
O valor médio anual pluviométrico é da ordem de 
1542 mm, valor obtido considerando as médias da 
estação Brasília entre 1981 e 2010. Praticamente não 
chove na região de maio a setembro, sendo os meses 
mais chuvosos, novembro e dezembro (240 mm). A 
temperatura possui um perfil muito constante, com 
média anual ao redor de 22 °C (INSTITUTO NACIONAL 
DE METEOROLOGIA, 2021). O grande problema da 
região é a umidade relativa do ar, que possui médias 
abaixo de 50% entre os meses de julho e setembro, 
o que causa o aumento da poluição do ar e o risco 
de incêndios. O gráfico 1 apresenta os valores médios 
mensais da Temperatura, Umidade Relativa do Ar e 
Pluviometria no Distrito Federal.
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Figura 1 - Localização do Distrito Federal com indicação das áreas edificadas, lagoas, rede hidrográfica e pontos amostrados no projeto. 

Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 2 - Localização das regiões administrativas do Distrito Federal. Fonte: elaborado pelos autores.



Atlas Geoquímico

                                                                                   16

NÚMERO NOME DATA DE FUNDAÇÃO

1 Plano Piloto 21 de abril de 1960

2 Gama 12 de outubro de 1960

3 Taguatinga 5 de junho de 1958

4 Brazlândia 5 de junho de 1933

5 Sobradinho 13 de maio de 1960

6 Planaltina 19 de agosto de 1859

7 Paranoá 25 de outubro de 1957

8 Núcleo Bandeirante 19 de dezembro de 1956

9 Ceilândia 27 de março de 1971

10 Guará 21 de abril de 1969

11 Cruzeiro 30 de novembro de 1959

12 Samambaia 25 de outubro de 1989

13 Santa Maria 10 de fevereiro de 1990

14 São Sebastião 25 de junho de 1993

15 Recanto das Emas 28 de julho de 1993

16 Lago Sul 10 de janeiro de 1964

17 Riacho Fundo 13 de março de 1990

18 Lago Norte 1 de janeiro de 1964

19 Candangolândia 27 de janeiro de 1956

20 Águas Claras 16 de dezembro de 1992

21 Riacho Fundo II 7 de fevereiro de 1994

22 Sudoeste/Octogonal 6 de maio de 1989

23 Varjão 6 de maio de 1970

24 Park Way 13 de março de 1961

25 SCIA 25 de outubro de 1989

26 Sobradinho II 11 de outubro de 1991

27 Jardim Botânico 31 de agosto de 2004

28 Itapoã 3 de janeiro de 2005

29 SIA 21 de abril de 1969

30 Vicente Pires 26 de maio de 1989

31 Fercal 11 de setembro de 1956

32 Sol Nascente/Pôr do Sol 14 de agosto de 2019

33 Arniqueira 27 de agosto de 2019

TABELA 1
Regiões administrativas do Distrito Federal por ordem numérica e data de fundação.

Fonte: modificado de Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

Vegetação
O Distrito Federal é totalmente ocupado pelo bioma 
Cerrado, que é o segundo maior bioma da América 
do Sul e possui mais de 11 mil espécies de plantas. 
A flora é constituída por espécies que se adaptam 
ao clima seco e terrenos com pouca água e baixo 
nível de nutrientes, como árvores de caules e galhos 

tortuosos, com cascas e folhas grossas. Algumas 
espécies são tombadas pelo Patrimônio Ecológico do 
Distrito Federal, como a pindaíba, a paineira, o ipê-
-roxo e o amarelo, o pau-brasil e a palmeira buriti. A 
área urbana possui muitas áreas verdes que abrigam 
principalmente espécies nativas (GOVERNO DO 
DISTRITO FEDERAL, 2021).
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Gráfico 1 - Média da Temperatura, Umidade Relativa e Precipitação – Brasília (estação Brasília 83377) - médias de 1981 a 2010 (INSTITU-

TO NACIONAL DE METEOROLOGIA, 2021).

Relevo e Geomorfologia

O Distrito Federal é composto basicamente por áreas 
de planalto levemente dissecado em estruturas bem 
delimitadas que podem ser divididas em três compar-
timentos geomorfológicos: o Domínio dos Planaltos 
Retocados, o Domínio de Unidades Denudacionais e 
a Depressão da bacia do rio São Bartolomeu (Figura 
3). Esses grandes compartimentos são divididos em 
14 padrões de relevo (Figura 4) agrupados de acordo 
com sua caracterização de textura e rugosidade das 
imagens SRTM do Landsat 8 e foram confirmadas em 
campo por trabalhos de mapeamento da equipe do 
levantamento da geodiversidade do Distrito Federal 
(FERNANDES, R.; FERNANDES; ROCHA, 2020). 

O Domínio dos Planaltos Retocados ocupa aproxi-
madamente 73% da área do Distrito Federal, possui 
relevo característico de amplas e extensas superfí-
cies planas que não apresentam drenagens compe-
tentes para remobilizar grandes volumes de material 
aluvionar. As massas de água existentes neste domínio 
são o Lago Paranoá, a barragem de Santa Maria e a 
barragem do rio Descoberto. Apresenta dois setores 
distintos: a porção do Planalto Central, onde se loca-
liza a cidade de Brasília e a maior parte das cidades-
-satélites, com altitudes entre 1160 e 1320 metros e 

outra, mais a leste na margem direita do rio Preto, com 
aptidão agrícola e altitudes entre 940 e 1000 metros.

O Domínio das Unidades denudacionais em rochas 
da unidade rítmica Pelito-Carbonatada (morros 
baixos e altos) se divide em dois compartimentos, 
um a norte possuindo morros altos e baixos, além de 
feições típicas de regiões calcárias, e outro a oeste 
com morros baixos e áreas aplainadas. O relevo desta 
unidade é mais movimentado, com amplitudes entre 
50 e 120 metros para o domínio dos morros baixos 
e entre 80 a 250 metros para o domínio dos morros 
altos. Dispersos neste domínio encontram-se pináculos, 
cavernas e demais feições típicas de ambientes cárs-
ticos relacionados a metacalcários e metadolomitos, 
destacando-se o Monumento Nacional do Conjunto 
Espeleológico do Morro da Pedreira e a Gruta do Sal 
(FERNANDES, R.; FERNANDES; ROCHA, 2020).

O Domínio da Depressão da bacia do rio São 
Bartolomeu ocupa extensa área triangular de orien-
tação norte-sul, à leste de Brasília. Constitui-se em 
grande área de aplainamento separada por escarpas 
ou ressaltos remanescentes dos planaltos adjacentes 
(FERNANDES, R.; FERNANDES; ROCHA, 2020). A região 
da cabeceira do rio São Bartolomeu é utilizada para 
pecuária extensiva e agricultura mecanizada. 



Atlas Geoquímico

                                                                                   18

Figura 3 - Mapa de domínios geomorfológicos do Distrito Federal (FERNANDES, R.; FERNANDES; ROCHA, 2020).

Figura 4 - Mapa das unidades de relevo do Distrito Federal (FERNANDES, R.; FERNANDES; ROCHA, 2020).
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Hidrografia

O Distrito Federal forma o divisor de água de três 
grandes bacias brasileiras. Em sua porção norte, o rio 
Maranhão e seus afluentes representam a cabeceira 
da bacia hidrográfica do Tocantins. Em seu extremo 
leste, o rio Preto corre para o rio São Francisco. As 
drenagens que correm para sul, principalmente 
os afluentes do rio Paranoá, Descoberto e São 
Bartolomeu, formam as cabeceiras da bacia hidro-
gráfica do rio Paranaíba, um dos principais forma-
dores do rio Paraná. A bacia hidrográfica do rio São 
Bartolomeu é a principal do Distrito Federal, com 
aproximadamente 50% de sua área. Como curiosi-
dade, apesar de não possuir nenhuma drenagem 
navegável, o Distrito Federal tem a terceira maior 
frota registrada de barcos, lanchas e embarcações 
náuticas, que navegam no Lago Paranoá, criado à 
época da construção de Brasília (CODEPLAN, 2013).

A região de Águas Emendadas, localizada na região 
administrativa de Planaltina, é formada pelas cabe-
ceiras dos córregos Brejinho e Vereda Grande. 
Trata-se de nascente originária de um mesmo lençol 
freático que alimenta simultaneamente as três bacias. 
Na região foi criada a Estação Ecológica de Águas 
Emendadas em 1968, sendo uma importante área da 
reserva da Biosfera do Cerrado.

Um mapa com a delimitação das três bacias hidro-
gráficas consideradas e da Estação Ecológica Águas 
Emendadas é mostrado na figura 5.

Solos

O Mapa Pedológico Digital – SIG, elaborado pela 
EMBRAPA Cerrados (REATTO et al., 2004) (Figura 6) 
mostra 9 classes principais de solos que ocorrem no 
Distrito Federal. Os mais importantes no aspecto de 
área de recobrimento são os Latossolos com 54,5% e 
os Cambissolos com 30,98% da área, seguidos pelos 
solos Hidromórficos Indiscriminados, compostos 
por Gleissolos Háplicos e Melânicos e Espodossolos, 
com 3,98%, os Argissolos com 2,89%, os Nitossolos, 
com 1,36%, os Neossolos Quartzarênicos com 0,51% 
da área, os Plintossolos com 0,40%, os Neossolos 
Flúvicos com 0,18% e os Chernossolos com apenas 
0,08% da área do Distrito Federal.

A maior parte da região relacionada aos latos-
solos possui aptidão agrícola BOA para lavouras em 
alto nível tecnológico e INAPTA para cultivos em 

condições naturais. Já as condições da bacia do rio São 
Bartolomeu, fora as cabeceiras, apresentam aptidão 
RESTRITA para pastagem natural em condições naturais 
e à classe INAPTA para cultivos de plantas com enraiza-
mento em maior profundidade (CPRM et al., 2003).

Atividades Econômicas

O Distrito Federal é a menor unidade territorial autô-
noma do país, é o centro político e grande polo econô-
mico. Possui uma população de quase 3 milhões de 
pessoas com renda média três vezes maior do que a 
nacional que forma um expressivo mercado consu-
midor, possuindo a terceira maior economia do país, 
atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. A ativi-
dade econômica principal é o setor de serviços, com 
um percentual de 71%, com destaque para os setores 
de telefonia móvel, internet e TV por assinatura. Cerca 
de 15% dos serviços são compostos por servidores 
da administração pública. Outro setor em constante 
crescimento é o do turismo, pois Brasília é uma cidade 
muito bem estruturada para receber visitantes.

Segundo Cruz, Schlabitz e Queiroz (2018), as dife-
rentes Regiões Administrativas apresentam caracte-
rísticas diversas. A maior parte dos empregos do setor 
público está no Plano Piloto, Paranoá e Brazlândia apre-
sentam destaque nas atividades agropecuárias e Vicente 
Pires e Park Way são localidades com baixa oferta de 
oportunidades para indivíduos com alta escolaridade. 

Por ser considerada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO desde 1987, a Capital Federal tem como prio-
ridade incentivar o desenvolvimento de indústrias 
não-poluentes, como as das áreas de tecnologia.

Infraestrutura de saneamento ambiental

O Distrito Federal possui IDH de 0,824, apresenta 
quase 88% dos domicílios com esgotamento sanitário 
adequado e 57% de domicílios urbanos em vias públicas 
com urbanização também adequada, ou seja, com a 
presença de bueiros, calçadas, pavimentação e meio-fio.
No Distrito Federal, cabe à Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal – CAESB, oferecer a 
prestação de serviços de abastecimento de água de 
fornecimento de saneamento básico.

Atualmente a CAESB produz 20,9 milhões de metros 
cúbicos de água em 11 estações de tratamento - ETA, 
levadas a 700 mil domicílios através de 9,3 mil km de 
redes de água de abastecimento. Em 608 mil destes 
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Figura 5 - Bacias Hidrográficas do Distrito Federal. Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 6 - Mapa dos solos do Distrito Federal (REATTO et al., 2004)
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domicílios é coletado o esgoto, enviado a 15 estações 
de tratamento de esgoto - ETE através de 7,4 mil km 
de redes de esgoto. (CAESB, 2021).

GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS

Geologia Regional 

A região é constituída por rochas metassedimentares 
de baixo grau metamórfico, inseridas nos grupos: 
Paranoá, Canastra e Bambuí, recobertos por sedi-
mentos cenozoicos inconsolidados ou pouco consoli-
dados, formações lateríticas completas e incompletas 
e demais formações superficiais. As informações 
sobre a geologia foram compiladas do Projeto 
Geodiversidade do Distrito Federal (FERNANDES, 
R.; FERNANDES; ROCHA, 2020) e Atlas Geoquímico 
da bacia do rio Paranaíba em Goiás (EBERHARDT; 
CUNHA, 2018).  

A figura 7 apresenta o mapa das unidades litoestra-
tigráficas do Distrito Federal. Estas unidades estão 
descritas resumidamente a seguir.

Grupo Paranoá 

O Grupo Paranoá é caracterizado no Distrito Federal, 
com base na proposta de Faria (1995) e Faria e 
Dardenne (1995), em duas das quatro unidades: 
Paranoá 3 Rítmica Quartzítica Intermediária e 
Paranoá 4 Rítmica Pelito-Carbonatada. Também 
foram individualizadas as litofácies dos quartzitos e 
das lentes de metacalcários, inseridos nas unidades 
Paranoá 3 e Paranoá 4, respectivamente.

• Unidade Paranoá 3: ocorre amplamente pelo terri-
tório e consiste de intercalações irregulares de quart-
zitos finos, metassiltitos, metassiltitos carbonosos, 
metassiltitos argilosos e metargilitos, além de raras 
lentes de conglomerado intraformacional. O metar-
ritmito apresenta cores cinza, amarelo e vermelho. 
Os quartzitos possuem granulometria fina a média, 
coloração cinza claro, amarelo ou rosado, frequente-
mente silicificados e fraturados.

• Unidade Paranoá 4: ocorre no nordeste da área, 
caracterizada por alternância de metassiltitos, metar-
gilitos e ardósias e, eventualmente, quartzitos finos a 
médios. As lentes de metacalcário são de estrutura 
maciça, cor cinza escuro, granulação muito fina, por 
vezes cortadas por vênulas de calcita.

Grupo Canastra 

O Grupo Canastra (BARBOSA et al., 1970) é caracteri-
zado por grande variedade de litologias originadas 
pelo metamorfismo, principalmente, de sedimentos 
psamíticos e pelíticos. No território do Distrito Federal, 
o Canastra encontra-se subdividido em duas formações: 
Paracatu e Chapada dos Pilões. Além das formações 
ocorre o Canastra indiviso ou, simplesmente, Canastra. 

• Formação Paracatu: ocorre nas porções norte e 
centro-sul da área. Constituída  principalmente por 
quartzo-sericita-clorita xisto, por vezes carbonosos, 
podendo apresentar níveis de pirita e veios de quartzo. 
Eventualmente ocorrem lentes ou níveis métricos a 
centimétricos de quartzitos finos brancos.

• Formação Chapada dos Pilões: aflora no oeste do 
estado. Essencialmente formada por quartzo-sericita-
-clorita xistos intercalados com camadas, comumente 
laminadas ou bandadas, de quartzitos micáceos. À 
medida que se aproxima do topo os quartzitos micá-
ceos passam a predominar sobre os xistos. 

• Canastra indiviso: aflora em pequenas áreas ao norte 
do Distrito Federal, o contato com o Grupo Paranoá 
acontece através de falha de empurrão. As principais 
litologias são clorita-sericita-quartzo xisto, sericita xisto, 
quartzo-muscovita xisto, grafita xisto e ardósias. 

Grupo Bambuí 

O Grupo Bambuí (DARDENNE, 1978) consiste de uma 
sequência Pelito-Carbonática, composta por siltitos, 
argilitos, calcários, margas e arenitos subordinados. 
No presente trabalho, as litologias estão agrupadas no 
Subgrupo Paraopeba (LACERDA FILHO; REZENDE; SILVA, 
1999), e na Formação Serra da Saudade. 

Subgrupo Paraopeba: está localizado na porção leste 
da área, caracterizado por argilitos e siltitos de coloração 
vermelha a cinza esverdeada, por vezes calcíferos, calcá-
rios cinza e intercalações de arenitos rosados. 

Formação Serra da Saudade: situada a sul, é formada 
por siltitos e argilitos verdes a avermelhados. 

Cobertura Laterítica

Ocorre amplamente pelo Distrito Federal (FERNANDES, 
R.; FERNANDES; ROCHA, 2020), com 2.812 km² de 
área, constituído por perfis lateríticos que resultam do 
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Figura 7 - Mapa das unidades litoestratigráficas do Distrito Federal. Fonte: Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

processo intempérico tropical ou paleotropical de 
qualquer tipo de rocha exposta à superfície. Os perfis 
lateríticos, quando completos, são estruturados da 
base para o topo da seguinte forma: rocha-mãe, 
saprolito, horizonte mosqueado/argiloso, crosta late-
rítica e solo, resultantes da diferenciação textural, 
estrutural, mineralógica, química (acumulação de 
Al2O3 e Fe2O3, lixiviação de sílica e dos elementos Ca, 
Mg, K e Na) e isotópica durante a formação do perfil 
ao longo do tempo geológico e nas atuais zonas 
intertropicais (COSTA, 2007). Os perfis lateríticos 
podem evoluir até a formação de crosta e ser trun-
cados pela erosão, transportados, deformados por 
tectônica, alterados por metamorfismo, diagênese e 
pedogênese, imprimindo-lhes mudanças mineraló-
gicas, químicas e texturais (COSTA, 2007). O domínio 
é representado pelas unidades: 

• Perfil laterítico completo - Proveniente de processo 
de laterização em rochas de composição diversas 
onde o perfil laterítico formou crostas.

• Perfil laterítico incompleto - Proveniente de processo 
de laterização em rochas de composição diversas onde o 
perfil laterítico não formou crosta ou foi erodido.

Formações Superficiais 

As formações superficiais são materiais decompostos 
ou de rochas alteradas sobrejacentes à rocha sã, 
podendo ter se originado in situ pela própria alteração 
da rocha (autóctone), como nos perfis intempéricos, ou 
ter sido transportado e depositado por agentes erosivos 
ou movimentos gravitacionais (alóctone), como os 
depósitos coluvionares (FERNANDES, R.; FERNANDES; 
ROCHA, 2020).

Durante o mapeamento da geodiversidade do Distrito 
Federal (SGB/CPRM, 2020), foram levantadas as forma-
ções superficiais da área e individualizadas 14 feições 
distintas. O Quadro 1 resume as características destas 14 
feições, destacando os locais de ocorrência, litologia, tipo 
e espessura do solo e algumas observações pertinentes.
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QUADRO 1
Características das feições das formações superficiais da área, destacando os locais de ocorrência, litologia, tipo e espessura do solo.

Fonte: elaborado pelos autores.

 TIPO DE FEIÇÃO 
DAS FORMAÇÕES 
SUPERFICIAIS

OCORRÊNCIA LITOLOGIA TIPO DE SOLO ESPESSURA OBSERVAÇÕES

Depósitos aluvionares 
(Dpca) 

Planícies aluvionares em ambiente de várzea, 
principalmente nas bacias hidrográfi cas do rio São 
Bartolomeu e do Rio Preto.

Materiais areno-argilosos neossolos 0 a 50 cm

Depósitos colúvio-aluvio-
nares (Al-Co)

Relevos de rampas de alúvio-colúvio, com declivida-
des variando de 5 a 10 graus.

Depósitos inconsolidados de origem mista, 
em parte detríticos e em parte aluvionares. neossolos 50 a 100 cm

Ocorrem interdigitados em áreas planas 
ou sob a forma de rampas muito suaves, 
no limite entre o sopé das encostas e as 
drenagens.

Depósitos coluvionares 
(Co-T)

Relevos de rampas de colúvio e, subordinadamente, 
depósitos de tálus , declividade varia de 1 a 25 graus. 

Inconsolidados, de granulometria e composi-
ção diversa. cambissolos 50 a 100 cm Provenientes do transporte gravitacional.

Depósitos argilo-arenosos 
(Dfl ) Deposição em planícies fl uviolacustres (brejos). Sedimentos inconsolidados, arenosos, areno-

-argilosos e turfosos. gleissolos 0 a 50 cm Ocupam, principalmente, as estreitas planí-
cies dos afl uentes do alto rio Preto.

Perfi l laterítico completo 
(Plt) Planaltos com declividade variável de 2 a 5 graus. Rocha-mãe, saprólito, horizonte mosqueado, 

crosta laterítica e solo.
Quando em terrenos planos os perfi s se 
apresentam bastante evoluídos.

Perfi s lateríticos truncados 
(Pli)

Planaltos onde a declividade se apresenta entre 0 a 
5 graus.

Crostas lateríticas são ausentes em função da 
não formação ou da erosão.

petroplínticos 
e latossolos 10 a 50 m

Formação Laterítica trun-
cada com saprólito (Pli-Sp) 

Planaltos, superfícies aplainadas degradadas,  mor-
ros baixos e escarpas degradadas.

Alteração de xistos e fi litos, localmente inter-
calados com lentes quartzosas, e de metarrit-
mitos pelíticos, por vezes com intercalações 
quartzíticas.

cambissolos 0 - 50 cm
Saprolitos se apresentam truncados, 
ora com solos petroplínticos, ora com 
latossolos.

Formações Lateríticas 
truncadas com horizontes
mosqueados e solos sa-
prolíticos (Pli-Spm-Ssp). 

Planaltos, onde a declividade varia de 2 a 5 graus, e 
escarpas degradadas, degraus estruturais e rebordos 
erosivos subordinadamente, tais com declividade de 
10 a 25 graus.

Localmente intercalados com lentes quartzo-
sas e com horizonte saprolítico de metarrit-
mitos pelíticos, por vezes com intercalações 
quartzíticas.

petroplínticos 
e/ou latossolos

Horizonte mosqueado e 
solo saprolítico. 

Planaltos, onde a declividade varia de 2 a 5 graus, e 
em superfícies aplainadas degradadas, 
com declividades de 0 a 5 graus.

Metassedimentos que variam de xistos a fi li-
tos, localmente estão intercalados com lentes 
quartzosas.

cambissolo 0 a 50 cm
São verifi cados solos cambissolos e perfi l 
intempérico expondo horizonte de solo 
saprolítico e saprólito de metapelitos.

Horizonte de solo mos-
queado, solo saprolítico e 
saprólito (Spm-Ssp-Sp).

Planaltos, com declividades variando de 2 a 5 graus, 
e escarpas degradadas em menor proporção, que 
evidenciam declividades de 10 a 25 graus.

cambissolos Perfi l intempérico expondo horizonte de 
solo saprolítico e saprólito de metapelitos.

Solo saprolítico (Ssp)

Superfícies aplainadas degradadas, de declividade 
de 0 a 5 graus, planaltos, com declividades de 2 a 5 
graus, morros baixos, de declividades de 5 a 20 graus 
e escarpas degradadas, apresentando declividades 
variando de 10 a 25 graus.

cambissolos a 
latossolos

0 a 50 cm e
100 a 200 cm

Horizontes de solos saprolíticos de metar-
ritmitos pelíticos, ora com intercalações 
quartzíticas.

Rocha sã (Rch) Planaltos Quartzitos minerais primários preservados
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Figura 8 - Mapa das Formações Superficiais do Distrito Federal (FERNANDES, R.; FERNANDES; ROCHA, 2020).

Recursos Minerais

O Distrito Federal apresenta uma pequena e inci-
piente produção de minerais utilizados para agre-
gados para a construção civil, calcário e água mineral 
(CPRM, 2003). A figura 09 mostra o mapa geológico 
com a localização das concessões de calcário, laterita 
e água mineral no Distrito Federal.

As rochas calcárias são amplamente explotadas para 
fabricação da cal, corretivo de solo, cimento e vários 
outros usos industriais. Quando frescas, são também 
bastante adequadas para fabricação de brita e como 
rocha ornamental. No norte da área são registradas 
diversas concessões de lavra para calcário e argila. É 
favorável a mineralizações de chumbo, prata, cobre, 

ferro e manganês sedimentar e supergênico, além de 
mineralizações fosfatadas em rochas pelíticas e fluorita 
em rochas metacalcárias.

As crostas lateríticas são constituídas por solos argilo-
-arenosos de tonalidade avermelhada, podendo conter 
concreções ferruginosas, além de níveis de argilas e 
areias inconsolidadas. Ocorrem distribuídas por toda 
área do Distrito Federal. São utilizadas como material 
de empréstimo para construção civil e construção da 
malha viária. Os horizontes argilosos são utilizados 
para confecção de telhas e tijolos (MORAES, 2014).

Foram identificados quatro locais de extração para 
envasamento e comercialização de água mineral no 
Distrito Federal.
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Figura 9 - Localização das concessões de lavra de calcário, laterita e água mineral no Distrito Federal. Fonte: elaborado pelos autores.

MATERIAIS E MÉTODOS

Planejamento

Normalmente os pontos de amostragem são plane-
jados levando em conta critérios regionais ou de baixa 
densidade, onde uma amostra representa uma grande 
área em todos os meios trabalhados. Para o trabalho 
efetuado no Distrito Federal, foram considerados crité-
rios de semidetalhe onde as amostras de drenagem 
representam uma área de captação média de 50 km² 
e ambas as matrizes de água e sedimento de fundo 
são coletadas no mesmo ponto. O Projeto Geoquímica 
Multiuso usa como padrão o critério definido por Licht 
(MINERAIS DO PARANÁ, 2005) no levantamento geoquí-
mico do estado do Paraná, onde o ponto de coleta é 
planejado no centro da carta planimétrica em escala 
de 1:50.000, gerando um grid aproximado de 25 x 25 km 
(Figura 10). O mesmo critério de semidetalhe foi utilizado 

para o planejamento das amostras de solo, gerando um 
grid de 10 x 10 km. Independentemente da matriz, a 
cada 20 amostras é coletada uma amostra duplicata para 
controle de campo.

As amostras de água de abastecimento público são 
coletadas nas sedes dos municípios, preferencial-
mente nas Estações de Tratamento de Água – ETA, 
quando houver, e sempre antes de qualquer trata-
mento, ou seja, é coletada a água bruta. Na época da 
execução dos trabalhos, havia uma greve de cami-
nhoneiros que impediu a amostragem da água de 
abastecimento no Distrito Federal.

Coleta das amostras de água, sedimentos 
de corrente e solos

A coleta das amostras de água é feita na porção da 
drenagem onde existir a maior velocidade de corrente. 
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Figura 10 - Modelo esquemático da amostragem usada em bacias hidrográficas e malhas de solo nos levantamentos de baixa densidade 

do SGB/CPRM. Fonte: elaborado pelos autores.

São utilizadas unidades filtrantes com porosidade de 
0,45 µm, que caracteriza a água solúvel sem material 
em suspensão, sendo o material filtrado acondicio-
nado em dois tubos de polietileno com capacidade 
de 50 ml. O tubo utilizado para análise de cátions é 
acidificado com 10 gotas de ácido nítrico (HNO3 1:1) 
com o objetivo de manter o pH menor que 2. O tubo 
utilizado para as análises de ânions não é acidificado, 
sendo ambos os tubos mantidos sob refrigeração até 
o momento da análise (CUNHA; MACHADO, 2003).

Nas estações de coleta as amostras de água superficial 
são medidos no campo os parâmetros físico-químicos 
pH, Oxigênio Dissolvido (OD), Condutividade Elétrica 
(CE) e Temperatura, utilizando um medidor OAKTON 
PCD650 (Figura 11).

As amostras de sedimentos de fundo são coletadas 
no mesmo ponto das amostras de água de superfície, 
na zona de deposição preferencial de finos onde há 
baixa energia hídrica, de forma composta em uma 
faixa de 10 metros ao longo da calha. Cerca de 2 kg 
de material é coletado com a utilização das mãos ou 
utensílios de plástico ou de aço inoxidável, sendo 
peneirado no campo em peneiras plásticas de 20# e o 

passante é acondicionado em sacos plásticos devida-
mente identificados e lacrados.

Nas drenagens secas, algumas há bastante tempo 
sem água, o material é coletado superficialmente 
ao longo da calha, fora das regiões pisoteadas por 
animais. Nas drenagens mais profundas ou com muita 
água é utilizado um amostrador de arrasto confeccio-
nado com aço inoxidável (Figura 12), lançado várias 
vezes em diversas direções.

As amostras de solo foram coletadas no topo do 
perfil e no topo do horizonte B, com auxílio de ferra-
mentas (cavadeira, martelo geológico e trado em 
material inoxidável) preferencialmente com a cober-
tura original e em cortes de estradas onde o perfil de 
solo pudesse ser visto e delimitado. Foram geradas 
as alíquotas Top e Sub conforme mostrado no perfil 
esquemático de coleta de solo da figura 13.

Não existindo cortes artificiais, foram usadas cava-
deiras ou trados de inox para a coleta do material, 
assim que fosse ultrapassado o horizonte A com cores 
mais pálidas (Figura 14). Ambas as alíquotas possuem 
aproximadamente 2 kg.
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Figura 12  -  Coleta de amostras de sedimentos de corrente em drenagens secas e com o amostrador de fundo. Fotos: arquivo do projeto.

Figura 13  -  Perfil esquemático representando a coleta das amostras de solo nos levantamentos de baixa densidade do SGB/CPRM. Fonte: ela-

borado pelos autores.

Figura 11 -  Coleta de amostras de água e medição de parâmetros físico-químicos. Fotos: arquivo do projeto.
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Figura 14  - Fotos das proximidades dos pontos WSL003 (A), 013 (B) e 023 (C) (FERNANDES, R.; FERNANDES; ROCHA, 2020) onde foram coletadas 

amostras de solo.  Fotos: arquivo do projeto.

Análises químicas

As amostras de água foram analisadas por ICP-OES 
(Espectrometria por Emissão Atômica com Fonte de 
Plasma) para 28 cátions (Al, As, B, Be, Ba, Ca, Co, Cd, Cu, 
Cr, Li, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Si, Sb, Sn, Sr, 
Ti, V, Zn) e por cromatografia iônica para 7 ânions (fluo-
reto, cloreto, brometo, nitrito, nitrato, sulfato e fosfato), 
segundo o Standard Methods for The Examination of  
Water and Wastewater (EATON et al., 1998).

As amostras de solo e sedimento de corrente foram 
previamente secas em estufas com baixa tempera-
tura (50ºC), homogeneizadas, peneiradas em 80#, 
sendo o passante triturado em 150# e aberto com 
água régia. As análises foram efetuadas por ICP-OES 
ou ICP-MS (Espectrometria de Massas com Plasma 
Indutivamente Acoplado) para 53 elementos (Ag, Al, 
As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, 
Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Pd, 
Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, 
Y, Zn, Zr). O material passante de 80# não utilizado na 
análise, se houver, é arquivado no LAMIN-Caeté, MG.

As análises químicas de água foram realizadas nos 
laboratórios do SGB/CPRM, o LAMIN no Rio de 
Janeiro, RJ efetuando as análises de cátions e o LAMIN 
de Manaus, AM efetuando as análises dos ânions. As 
análises das amostras de solo e de sedimento foram 
todas realizadas no laboratório SGS-Geosol em 
Vespasiano, MG.

Tratamento Estatístico dos                    
dados analíticos

A partir dos resultados analíticos recebidos é realizada 
uma análise estatística univariada com o cálculo de 
parâmetros estatísticos básicos por elemento como: a 
quantidade de amostras acima do limite de detecção 

(LD) ou de quantificação (LQ); média; mediana; desvio 
padrão e valores máximo e mínimo, utilizando-se 
o software ArcGis 10.6. Histogramas e boxplots são 
calculados, sendo os parâmetros retirados dos boxplot 
que irão definir as cinco classes de valores que serão 
representadas em mapa como os primeiro e terceiro 
quartis, mediana e IQR (Interquartile Range), que delimita 
valores anômalos como outliers e valores extremos.

A quantidade de valores acima dos LD ou LQ é determi-
nante para o significado dos boxplots ou histogramas. 
Para efeito de representação, todos os resultados 
abaixo do limite de quantificação tiveram seus resul-
tados reduzidos à metade deste para cada elemento. 
Este procedimento padrão do SGB/CPRM cria artifi-
cialmente uma classe de valores geralmente muito 
significativa, pois a maioria dos elementos apresenta 
um comportamento lognormal. Da mesma forma, 
todos os resultados obtidos acima do limite de quan-
tificação tiveram seus resultados multiplicados por 
1,5, criando valores máximos iguais para os elementos 
presentes em concentrações muito elevadas.

Os gráficos gerados, bem como uma tabela com os 
principais resultados estatísticos de cada elemento 
em cada meio amostral são utilizados na montagem 
dos mapas geoquímicos. 

Parâmetros Legais Utilizados

Como se pretende que os resultados sejam utilizados 
por diversos setores é importante a indicação dos parâ-
metros legais existentes e os que foram utilizados neste 
estudo para cada elemento em cada meio amostral.

Para as amostras de água, os valores utilizados referem-
-se ao Valor Máximo Permitido pela Portaria do 
Ministério da Saúde no 2914 de 2011 (BRASIL, 2011). Na 
falta de indicações desta Portaria, utilizou-se o Valor 
Máximo Permitido para Água doce Classe I da Resolução 
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histograma e boxplot. Nos mapas de solo e de sedi-
mento existe o relevo sombreado no fundo da super-
fície de tendência do elemento.

Todo o conjunto de dados foi trabalhado utilizando-
-se o software ArcGis 10.6, com shapes montadas a 
partir de dados tabulados em campo, corrigidos e 
compatibilizados em escritório, usando o DATUM 
WGS84 e coordenadas UTM para o Fuso 22 Sul, poste-
riormente transformados em coordenadas geográ-
ficas decimais. Todos os dados cartográficos básicos 
foram retirados do Projeto Geodiversidade do Distrito 
Federal (FERNANDES, R.; FERNANDES; ROCHA, 2020) e 
Atlas Geoquímico da bacia do rio Paranaíba em Goiás 
(EBERHARDT; CUNHA, 2018).

CONAMA 357 de 2005 (BRASIL, 2005) ou os parâmetros 
para água subterrânea da resolução CONAMA 396 de 
2008 (BRASIL, 2008). Não existindo indicações, foram 
aplicados os valores de prevenção (Treshold Effects Level 
– TEL) do Screening Quick Reference Tables da NOAA de 
2008 (BUCHMAN, 2008) ou do Guidelines for drinking-
-water quality – da World Health Organization (WORLD 
HEALTH ORGANIZATION, 2008).

Para as amostras de solo, foram usados os valores 
orientadores de prevenção da Resolução CONAMA 
420 de 2009 (BRASIL, 2009) e os TEL da NOAA—
SQuiRT para inorgânicos em sólido de fevereiro de 
2008 (BUCHMAN, 2008).

Para as amostras de sedimento de fundo, foram 
usados os valores de Nível 1 para Água Doce da reso-
lução CONAMA 454 de 2012 (BRASIL, 2012) para sedi-
mentos dragados ou os TEL da NOAA—SQuiRT para 
inorgânicos em sólido de fevereiro de 2008.

As tabelas com os valores legais e com os valores da 
estatística básica encontram-se no item Parâmetros 
Legais e Sumários Estatísticos.

Elaboração dos mapas geoquímicos

Os mapas geoquímicos foram confeccionados utilizando-
-se a base de dados de cada meio amostral e os resultados 
de cada elemento formando a espacialização tendencial 
de cada ponto. Estes pontos foram representados como 
uma imagem RASTER obtida por interpolação pelo inverso 
do quadrado da distância (IDW), para os parâmetros Solo 
Sub e Sedimento, ou pontos com diferentes simbologias 
e cores para os parâmetros Água de superfície e Solo Top. 
Os mapas estão organizados por tipo de amostra e por 
ordem alfabética do símbolo químico ou composto ou 
parâmetro físico-químico. Os resultados das amostras de 
Solo Top e Sub são representados em um único mapa.

Através dos parâmetros estatísticos definidos pelo 
boxplot são delimitados cinco intervalos para represen-
tação das curvas de tendência, tamanho do símbolo 
e cores de cada elemento químico. Dependendo do 
percentual de distribuição dos resultados acima dos 
limites de detecção (LD) ou de quantificação (LQ) as 
classes foram definidas utilizando-se como referência 
os percentis, conforme demonstrado no Quadro 2.

Os mapas geoquímicos foram elaborados sempre 
sobre uma mesma janela, usando o limite do Distrito 
Federal como referencial básico, contendo a rede 
de drenagem principal e secundária, a localização 
área edificada, a localização dos pontos amostrados, 
a tabela com os parâmetros estatísticos e legais, 

> 75% 
DETECTADOS

25-75% 
DETECTADOS

< 25% 
DETECTADOS

< Percentil 25
Percentil 25 - Mediana
Mediana - Percentil 75

Percentil 75 - IQR 
>IQR

< Mediana
Mediana - Percentil 75

Percentil 75 - Percentil 90
Percentil 90 - Percentil 98

> Percentil 98

Quebras naturais

QUADRO 2
Intervalos de classe em função da proporção de 
amostras detectadas.

Trabalhos Efetuados

O levantamento geoquímico ambiental do Distrito 
Federal foi efetuado no período de 17 de maio a 13 de 
junho de 2018, tendo sido coletadas um total de 43 
amostras de água superficial, 43 amostras de sedimento 
de fundo, 41 amostras de solo superficial (Top) e 41 
amostras de solo subsuperficial (Sub), cobrindo toda a 
área do Distrito Federal (FERNANDES, R.; FERNANDES; 
ROCHA, 2020).

A tabela completa com a localização das amostras, com 
o sumário estatístico e os parâmetros legais utilizados 
podem ser vistas no próximo item 6. Os mapas com as 
localizações das estações de amostragem em águas, sedi-
mentos e solos são mostrados nas figuras 15, 16 e 17. Alguns 
pontos de drenagem foram selecionados fora da área do 
Distrito Federal por questões de acesso, mas, a área de 
abrangência das amostras, refere-se ao Distrito Federal.
A execução dos trabalhos de campo foi prejudicada 
pelos efeitos advindos da greve de caminhoneiros exis-
tente na época, dificultando o acesso a alguns locais 
e o acompanhamento dos responsáveis pelo abaste-
cimento público às fontes de captação e ETAs para 
coleta das amostras de abastecimento.
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Figura 15 - Estações de coleta das amostras de água superficial. Fonte: elaborado pelos autores.

Figura 16 - Estações de coleta das amostras de sedimento de fundo. Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 17 - Estações de coleta das amostras de solo. Fonte: elaborado pelos autores.
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PARÂMETROS LEGAIS E 
SUMÁRIOS ESTATÍSTICOS
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Distrito Federal

PROJETO GEODIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO - PARÂMETROS ESTATÍSTICOS E LEGAIS PARA ÁGUA DE SUPERFÍCIE

ELEMENTO UNIDADE LIMITE DE 
DETECÇÃO

NUM DE 
MEDIDAS

MEDIDAS 
> LIMITE

VALOR 
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

VALOR 
MÉDIO MEDIANA DESVIO 

PADRÃO
PORTARIA MS 
2914 / 2011

CONAMA 
357

CONAMA 
396 WHO 2011

CÁ
TI

O
N

S

Ag mg/L 0,01 43 0                  

Al mg/L 0,01 43 40 0,0050 0,2510 0,0436 0,0309 0,0470 0,2 0,1 0,20  

As mg/L 0,002 43 0           0,01 0,01 0,01 0,01

B mg/L 0,1 43 0             0,5 0,5 2,4

Ba mg/L 0,01 43 42 0,0050 0,1132 0,0325 0,0236 0,0232 0,7 0,7 0,7 0,7

Be mg/L 0,002 43 0             0,04 0,004  

Ca mg/L 0,5 43 41 0,2500 47,4085 8,1312 6,7124 8,6639        

Cd mg/L 0,002 43 41 0,0010 0,0023 0,0011 0,0010 0,0003 0,005 0,001 0,005 0,003

Co mg/L 0,005 43 0             0,05    

Cr mg/L 0,005 43 0           0,05 0,05 0,05 0,05

Cu mg/L 0,01 43 43 0,0197 0,0895 0,0343 0,0284 0,0180 2 0,009 2 2

Fe mg/L 0,01 43 43 0,0623 0,5807 0,2114 0,1805 0,1244 0,3 0,3 0,3  

K mg/L 0,1 43 42 0,0500 8,3311 1,3975 1,0760 1,4069        

Li mg/L 0,005 43 1   0,0058         2,5    

Mg mg/L 0,01 43 43 0,0762 13,2754 2,1396 1,4019 2,6099        

Mn mg/L 0,01 43 24 0,0050 0,1269 0,0222 0,0104 0,0271 0,1 0,1 0,1  

Mo mg/L 0,01 43 0               0,07  

Na mg/L 0,01 43 43 0,2391 32,7997 3,7342 1,2700 5,9178 200   200,00 50

Ni mg/L 0,005 43 3 0,0025 0,0659 0,0045 0,0025 0,0099 0,07 0,025 0,02 0,07

Pb mg/L 0,002 43 13 0,0010 0,0229 0,0045 0,0010 0,0062 0,01 0,01 0,01 0,01

Sb mg/L 0,002 43 9 0,0010 0,0114 0,0021 0,0010 0,0023 0,005 0,005 0,005 0,02

Si mg/L 0,01 43 43 2,2912 7,0588 4,3886 4,4594 1,0823    

Sn mg/L 0,01 43 0         

Sr mg/L 0,01 43 29 0,0050 0,2535 0,0225 0,0173 0,0378    

Ti mg/L 0,005 43 0         

V mg/L 0,005 43 0       0,1 0,05

Zn mg/L 0,01 43 16 0,0050 0,3926 0,0567 0,0050 0,1002 5 0,18 5

TABELA  2 
Sumário estatístico com os resultados das amostras de água superfi cial coletadas para cátions, ânions e parâmetros físico-químicos e respectivos parâmetros legais.
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PROJETO GEODIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO - PARÂMETROS ESTATÍSTICOS E LEGAIS PARA ÁGUA DE SUPERFÍCIE

ELEMENTO UNIDADE LIMITE DE 
DETECÇÃO

NUM DE 
MEDIDAS

MEDIDAS 
> LIMITE

VALOR 
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

VALOR 
MÉDIO MEDIANA DESVIO 

PADRÃO
PORTARIA MS 
2914 / 2011

CONAMA 
357

CONAMA 
396 WHO 2011

Â
N

IO
N

S

 Brometo  mg/L 0,01 43 4 0,0050 0,02 0,0059 0,0050 0,0033     

 Cloreto  mg/L 0,01 43 43 0,1200 19,66 2,4128 0,5600 3,8776 250 250 250  

 Fluoreto  mg/L 0,01 43 34 0,0050 0,20 0,0378 0,0200 0,0408 1,5 1,4 1,5 1,5

 Fosfato  mg/L 0,01 43 4 0,0200 0,76 0,0940 0,0600 0,1206     

 Nitrito  mg/L 0,01 43 34 0,0050 0,83 0,0326 0,0050 0,1267 1 1 1 3

 Nitrato  mg/L 0,01 43 43 0,0400 155,89 8,7377 1,1300 24,4374 10 10 10 50

 Sulfato  mg/L 0,01 43 43 0,0400 29,20 3,3386 0,4500 7,0520 250 250 250  

FI
S-

Q
U

IM
IC

O
S pH - - 43 43 4,3800 7,44 6,1512 6,1900 0,7372 6 a 9

OD mg/L - 43 43 1,5600 8,97 5,8195 6,4050 1,9715 > 2

Condut. μS/cm - 43 43 7,01 6070,00 257,22 67,97 942,34 100

Temp °C - 43 43 17,90 25,20 20,05 19,70 1,46  

Fonte: elaborado por Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

TABELA 2 ( continuação ) 
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Distrito Federal

PROJETO GEODIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO - PARÂMETROS ESTATÍSTICOS E LEGAIS PARA SEDIMENTO DE CORRENTE

ELEMENTO UNIDADE LIMITE DE 
DETECÇÃO

NUM DE 
MEDIDAS

MEDIDAS > 
LIMITE

VALOR      
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

VALOR 
MÉDIO MEDIANA DESVIO 

PADRÃO
CONAMA 
454/2012

NOAA SQRT 
2011

Ag ppm 0,01 43 15 0,005 0,32 0,037 0,005 0,065 2,000 0,500

Al % 0,01 43 43 0,630 7,14 1,508 1,2 1,163    

As ppm 1 43 38 0,500 14 3,573 3 3,049 5,900 5,900

Au ppm 0,1 43 0              

B ppm 10 43 0              

Ba ppm 5 43 43 6,000 203 66,610 53 49,388    

Be ppm 0,1 43 43 0,100 1,7 0,683 0,5 0,434    

Bi ppm 0,02 43 43 0,070 0,42 0,173 0,17 0,080    

Ca % 0,01 43 43 0,010 0,91 0,104 0,05 0,173    

Cd ppm 0,01 43 33 0,005 0,1 0,026 0,02 0,021 0,600 0,590

Ce ppm 0,05 43 43 7,520 69,71 34,594 37,29 18,332    

Co ppm 0,1 43 43 0,400 26,9 6,363 5,2 5,833   50,000

Cr ppm 1 43 43 13,000 66 27,854 23 14,224 37,300 37,300

Cs ppm 0,05 43 43 0,190 4,16 0,826 0,65 0,618    

Cu ppm 0,5 43 43 4,900 27,6 14,298 14,5 6,639 35,700 35,700

Fe % 0,01 43 43 0,760 6,68 2,880 2,72 1,481   0,020

Ga ppm 0,1 43 43 2,400 20,4 5,680 4,4 3,926    

Ge ppm 0,1 43 0              

Hf ppm 0,05 43 32 0,025 0,92 0,126 0,09 0,151    

Hg ppm 0,01 43 27 0,005 0,05 0,014 0,01 0,011 0,170 0,170

In ppm 0,02 43 27 0,010 0,1 0,026 0,02 0,020    

K % 0,01 43 43 0,020 0,23 0,095 0,08 0,052    

La ppm 0,1 43 43 3,100 26,6 12,695 12,4 6,553    

Li ppm 1 43 43 2,000 22 6,073 5 3,409    

Lu ppm 0,01 43 43 0,010 0,18 0,069 0,06 0,051    

Mg % 0,01 43 41 0,005 0,39 0,051 0,03 0,064    

Mn ppm 100 43 43 52,000 1648 323,561 246 335,352   460

TABELA  3 
Sumário estatístico com os resultados das amostras de sedimento de fundo coletadas e respectivos parâmetros legais.
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Fonte: elaborado por Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

TABELA 3 ( continuação ) 

PROJETO GEODIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO - PARÂMETROS ESTATÍSTICOS E LEGAIS PARA SEDIMENTO DE CORRENTE

ELEMENTO UNIDADE LIMITE DE 
DETECÇÃO

NUM DE 
MEDIDAS

MEDIDAS > 
LIMITE

VALOR      
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

VALOR 
MÉDIO MEDIANA DESVIO 

PADRÃO
CONAMA 
454/2012

NOAA SQRT 
2011

Ag ppm 0,01 43 15 0,005 0,32 0,037 0,005 0,065 2,000 0,500

Al % 0,01 43 43 0,630 7,14 1,508 1,2 1,163    

As ppm 1 43 38 0,500 14 3,573 3 3,049 5,900 5,900

Au ppm 0,1 43 0              

B ppm 10 43 0              

Ba ppm 5 43 43 6,000 203 66,610 53 49,388    

Be ppm 0,1 43 43 0,100 1,7 0,683 0,5 0,434    

Bi ppm 0,02 43 43 0,070 0,42 0,173 0,17 0,080    

Ca % 0,01 43 43 0,010 0,91 0,104 0,05 0,173    

Cd ppm 0,01 43 33 0,005 0,1 0,026 0,02 0,021 0,600 0,590

Ce ppm 0,05 43 43 7,520 69,71 34,594 37,29 18,332    

Co ppm 0,1 43 43 0,400 26,9 6,363 5,2 5,833   50,000

Cr ppm 1 43 43 13,000 66 27,854 23 14,224 37,300 37,300

Cs ppm 0,05 43 43 0,190 4,16 0,826 0,65 0,618    

Cu ppm 0,5 43 43 4,900 27,6 14,298 14,5 6,639 35,700 35,700

Fe % 0,01 43 43 0,760 6,68 2,880 2,72 1,481   0,020

Ga ppm 0,1 43 43 2,400 20,4 5,680 4,4 3,926    

Ge ppm 0,1 43 0              

Hf ppm 0,05 43 32 0,025 0,92 0,126 0,09 0,151    

Hg ppm 0,01 43 27 0,005 0,05 0,014 0,01 0,011 0,170 0,170

In ppm 0,02 43 27 0,010 0,1 0,026 0,02 0,020    

K % 0,01 43 43 0,020 0,23 0,095 0,08 0,052    

La ppm 0,1 43 43 3,100 26,6 12,695 12,4 6,553    

Li ppm 1 43 43 2,000 22 6,073 5 3,409    

Lu ppm 0,01 43 43 0,010 0,18 0,069 0,06 0,051    

Mg % 0,01 43 41 0,005 0,39 0,051 0,03 0,064    

Mn ppm 100 43 43 52,000 1648 323,561 246 335,352   460
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Distrito Federal

PROJETO GEODIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO - PARÂMETROS ESTATÍSTICOS E LEGAIS PARA SOLO TOP

ELEMENTO UNIDADE LIMITE DE 
DETECÇÃO

NUM DE 
MEDIDAS

MEDIDAS > 
LIMITE

VALOR      
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

VALOR 
MÉDIO MEDIANA DESVIO 

PADRÃO
CONAMA 
420/2009

NOAA SQRT 
2011

Ag ppm 0,01 41 31 0,01 0,89 0,20 0,14 0,22 2,00 2,00

Al % 0,01 41 41 1,46 20,00 8,13 8,27 5,68  0,05

As ppm 1 41 41 2,00 50,00 11,20 11,00 7,87 15,00 0,90

Au ppm 0,1 41 0        

B ppm 10 41 0       0,50

Ba ppm 5 41 33 2,50 381,00 51,80 28,00 85,53 150,00 160,00

Be ppm 0,1 41 28 0,05 2,30 0,30 0,20 0,37  1,10

Bi ppm 0,02 41 41 0,15 1,05 0,54 0,54 0,26   

Ca % 0,01 41 34 0,01 1,00 0,10 0,02 0,21   

Cd ppm 0,01 41 27 0,01 0,14 0,02 0,02 0,03 1,30 0,80

Ce ppm 0,05 41 41 10,20 126,00 48,93 28,03 38,52   

Co ppm 0,1 41 41 0,30 22,60 3,49 1,30 4,99 25,00 2,40

Cr ppm 1 41 41 17,00 259,00 77,85 81,00 44,38 75,00 0,38

Cs ppm 0,05 41 41 0,15 8,21 1,64 0,74 1,95   

Cu ppm 0,5 41 41 2,20 47,50 18,46 17,20 12,67 60,00 3,40

Fe % 0,01 41 40 2,44 20,00 7,52 7,32 3,34   

Ga ppm 0,1 41 41 4,90 50,40 27,63 31,60 14,47   

Ge ppm 0,1 41 1  0,10      

Hf ppm 0,05 41 41 0,06 1,79 0,86 0,88 0,49   

Hg ppm 0,01 41 9 0,01 0,10 0,01 0,01 0,02 0,50 0,30

In ppm 0,02 41 40 0,01 0,29 0,13 0,15 0,07   

K % 0,01 41 39 0,01 0,43 0,10 0,07 0,09   

La ppm 0,1 41 41 2,00 45,60 11,13 7,10 10,66  50,00

Li ppm 1 41 39 0,50 13,00 4,34 3,00 3,91  2,00

Lu ppm 0,01 41 37 0,01 0,48 0,06 0,03 0,09   

Mg % 0,01 41 35 0,01 0,25 0,04 0,03 0,05   

Mn ppm 100 41 41 14,00 1407,00 193,29 75,00 325,26  220,00

TABELA  4 
Sumário estatístico com os resultados das amostras de solo Top coletadas e respectivos parâmetros legais.
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Fonte: elaborado Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

TABELA 4 ( continuação ) 

PROJETO GEODIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO - PARÂMETROS ESTATÍSTICOS E LEGAIS PARA SOLO TOP

ELEMENTO UNIDADE LIMITE DE 
DETECÇÃO

NUM DE 
MEDIDAS

MEDIDAS > 
LIMITE

VALOR      
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

VALOR 
MÉDIO MEDIANA DESVIO 

PADRÃO
CONAMA 
420/2009

NOAA SQRT 
2011

Mo ppm 0,05 41 41 0,42 4,24 2,02 1,79 1,10 30,00 3,00

Na % 0,01 41 3 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01   

Nb ppm 0,05 41 40 0,03 6,82 1,06 0,76 1,40   

Ni ppm 0,5 41 39 0,25 41,90 6,47 4,30 6,96 30,00 0,26

P ppm 50 41 41 84,00 693,00 291,00 283,00 133,67   

Pb ppm 0,2 41 41 3,60 43,90 12,53 10,00 9,02 72,00 55,00

Rb ppm 0,2 41 41 0,50 54,10 10,83 8,10 11,24   

Re ppm 0,1 41 0        

S % 0,01 41 27 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01  0,12

Sb ppm 0,05 41 41 0,08 4,76 1,24 1,22 0,80 2,00 3,00

Sc ppm 0,1 41 41 2,30 22,10 11,86 12,50 5,57   

Se ppm 1 41 0      5,00 0,70

Sn ppm 0,3 41 41 0,70 8,00 4,38 5,10 2,35  19,00

Sr ppm 0,5 41 41 1,20 62,70 7,04 3,30 10,54  120,00

Ta ppm 0,05 41 0        

Tb ppm 0,02 41 41 0,02 0,96 0,18 0,10 0,21   

Te ppm 0,05 41 17 0,03 0,65 0,06 0,03 0,10  600,00

Th ppm 0,1 41 41 2,70 14,00 8,72 9,40 3,53   

Ti % 0,01 41 34 0,01 0,11 0,03 0,04 0,02  1,00

Tl ppm 0,02 41 16 0,01 0,57 0,08 0,01 0,13   

U ppm 0,05 41 41 0,32 2,74 1,21 1,00 0,71  5,00

V ppm 1 41 41 18,00 378,00 136,00 144,00 73,73  42,00

W ppm 0,1 41 29 0,05 0,50 0,20 0,20 0,13  400,00

Y ppm 0,05 41 41 0,47 41,51 4,22 1,86 7,11   

Yb ppm 0,1 41 31 0,05 3,20 0,42 0,20 0,58   

Zn ppm 1 41 41 6 116 24,146 19 20,545 300 16

Zr ppm 0,5 41 41 4,2 61,3 32,029 35,2 14,873   
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LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO - PARÂMETROS ESTATÍSTICOS E LEGAIS PARA SOLO SUB

ELEMENTO UNIDADE LIMITE DE 
DETECÇÃO

NUM DE 
MEDIDAS

MEDIDAS > 
LIMITE

VALOR      
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

VALOR 
MÉDIO MEDIANA DESVIO 

PADRÃO
CONAMA 
420/2009

NOAA SQRT 
2011

Ag ppm 0,01 41 30 0,01 0,84 0,21 0,15 0,21 2,00 2,00

Al % 0,01 41 41 0,62 20,00 9,17 9,27 6,75  0,05

As ppm 1 41 37 0,50 24,00 9,26 8,00 5,82 15,00 0,90

Au ppm 0,1 41 0        

B ppm 10 41 0       0,50

Ba ppm 5 41 33 2,50 357,00 42,13 21,00 73,31 150,00 160,00

Be ppm 0,1 41 31 0,05 4,60 0,51 0,40 0,73  1,10

Bi ppm 0,02 41 39 0,01 1,17 0,53 0,50 0,31   

Ca % 0,01 41 30 0,01 2,27 0,14 0,01 0,47   

Cd ppm 0,01 41 18 0,01 0,08 0,01 0,01 0,02 1,30 0,80

Ce ppm 0,05 41 40 0,06 349,15 53,14 31,23 70,47   

Co ppm 0,1 41 39 0,05 22,90 3,19 1,30 4,29 25,00 2,40

Cr ppm 1 41 40 11,00 152,00 79,37 89,00 41,16 75,00 0,38

Cs ppm 0,05 41 39 0,03 7,13 1,68 0,65 2,05   

Cu ppm 0,5 41 40 2,60 65,70 20,99 18,80 15,58 60,00 3,40

Fe % 0,01 41 40 1,37 12,41 7,23 7,72 2,78   

Ga ppm 0,1 41 39 0,05 63,40 30,48 31,30 19,22   

Ge ppm 0,1 41 29 0,05 0,20 0,12 0,10 0,06   

Hf ppm 0,05 41 39 0,03 1,95 1,04 1,14 0,52   

Hg ppm 0,01 41 26 0,01 0,13 0,02 0,02 0,02 0,50 0,30

In ppm 0,02 41 36 0,01 0,22 0,12 0,13 0,07   

K % 0,01 41 39 0,01 0,24 0,09 0,08 0,07   

La ppm 0,1 41 39 0,05 100,80 11,93 5,20 17,00  50,00

Li ppm 1 41 40 1,00 16,00 5,02 3,00 4,20  2,00

Lu ppm 0,01 41 36 0,01 0,57 0,06 0,03 0,10   

Mg % 0,01 41 35 0,01 0,21 0,03 0,02 0,04   

Mn ppm 100 41 40 41,00 1040,00 161,29 102,00 189,60  220,00

TABELA  5 
Sumário estatístico com os resultados das amostras de solo Sub coletadas e respectivos parâmetros legais.
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PROJETO GEODIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO - PARÂMETROS ESTATÍSTICOS E LEGAIS PARA SOLO SUB

ELEMENTO UNIDADE LIMITE DE 
DETECÇÃO

NUM DE 
MEDIDAS

MEDIDAS > 
LIMITE

VALOR      
MÍNIMO

VALOR 
MÁXIMO

VALOR 
MÉDIO MEDIANA DESVIO 

PADRÃO
CONAMA 
420/2009

NOAA SQRT 
2011

Mo ppm 0,05 41 39 0,03 5,26 1,96 1,55 1,34 30,00 3,00

Na % 0,01 41 4 0,01 0,03 0,01 0,01 0,00   

Nb ppm 0,05 41 38 0,03 56,60 4,03 0,98 11,48   

Ni ppm 0,5 41 40 1,10 41,20 8,93 6,20 8,06 30,00 0,26

P ppm 50 41 40 102,00 744,00 250,95 224,00 115,27   

Pb ppm 0,2 41 39 0,10 39,70 11,53 8,80 7,78 72,00 55,00

Rb ppm 0,2 41 39 0,10 63,60 11,29 7,40 14,58   

Re ppm 0,1 41 0        

S % 0,01 41 12 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01  0,12

Sb ppm 0,05 41 39 0,00 2,65 1,22 1,20 0,66 2,00 3,00

Sc ppm 0,1 41 39 0,05 27,70 11,85 13,00 6,57   

Se ppm 1 41 0      5,00 0,70

Sn ppm 0,3 41 39 0,15 9,40 4,61 4,80 2,92  19,00

Sr ppm 0,5 41 40 1,60 107,60 8,89 3,30 19,14  120,00

Ta ppm 0,05 41 0        

Tb ppm 0,02 41 39 0,01 0,91 0,17 0,08 0,21   

Te ppm 0,05 41 23 0,03 0,19 0,07 0,06 0,05  600,00

Th ppm 0,1 41 39 0,05 21,30 10,86 11,50 4,79   

Ti % 0,01 41 34 0,01 0,12 0,04 0,04 0,03  1,00

Tl ppm 0,02 41 28 0,00 0,78 0,10 0,06 0,15   

U ppm 0,05 41 39 0,03 3,29 1,43 1,20 0,84  5,00

V ppm 1 41 40 13,00 278,00 140,41 153,00 74,76  42,00

W ppm 0,1 41 33 0,05 0,50 0,20 0,20 0,11  400,00

Y ppm 0,05 41 39 0,03 49,50 4,70 1,63 8,48   

Yb ppm 0,1 41 29 0,05 3,70 0,42 0,20 0,64   

Zn ppm 1 41 40 5,00 125,00 23,00 20,00 19,53 300,00 16

Zr ppm 0,5 41 40 8,700 76,800 36,773 41,200 16,079   

Fonte: elaborado Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

TABELA 5 ( continuação ) 
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 LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO DO DISTRITO FEDERAL - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS                    
DE SEDIMENTO DE FUNDO E ÁGUA SUPERFICIAL

AMOSTRA DATA LONG LAT COTA LOCALIZAÇÃO

WSA001 17/05/2018 -47,3550 -15,6424 820 Ribeirão Jacaré

WSA002 17/05/2018 -47,3847 -15,8462 821 Ribeirão Extrema

WSA003 18/05/2018 -47,4612 -15,9132 844 Rio Jardim

WSA004 19/05/2018 -47,3294 -15,5868 957 Ribeirão Santa Rita

WSA005 21/05/2018 -47,3249 -16,0466 821 Rio São Bernardo, foz com o Rio Preto.

WSA006 21/05/2018 -47,3333 -16,0167 832 Rio Preto, próximo a barragem.

WSA007 21/05/2018 -47,3996 -15,9754 841 Amostra no Rio Jardim, acima da ponte.

WSA008 21/05/2018 -47,3776 -15,8461 850 Rio Preto , régua da estação hidrológica da CPRM.

WSA009 22/05/2018 -47,5872 -16,1247 924 Rio Samambaia, numa área cultivada de sorgo.

WSA010 22/05/2018 -47,6621 -15,9629 848 Rio São Bartolomeu, próximo da ponte da rodovia.

WSA011 22/05/2018 -47,6621 -15,9629 848 Duplicata

WSA012 23/05/2018 -47,6181 -15,5049 940 Rio Maranhão, na rodovia- Planaltina=Go.

WSA013 23/05/2018 -47,7617 -15,5272 799 Córrego Monjolo ou Rio Palmeiras; Bacia Tocantins

WSA014 23/05/2018 -47,7011 -15,7282 913 Ribeirão Sobradinho.

WSA015 23/05/2018 -47,5426 -15,6110 1015 Rio Pipiripau.

WSA016 23/05/2018 -47,5538 -15,8315 905 Rio Jardim.

WSA017 24/05/2018 -47,7469 -15,5047 780 Rio Maranhão.

WSA018 25/05/2018 -47,8543 -15,5027 739 Ribeirão da Contagem.

WSA019 25/05/2018 -47,8167 -15,5239 772 Ribeirão Sonhem.

WSA020 25/05/2018 -47,6738 -15,7166 894 Rio São Bartolomeu.

WSA021 26/05/2018 -47,6738 -15,7166 894 Duplicata

WSA022 26/05/2018 -48,1419 -15,5012 788 Rio do Sal. Dentro da zona 22.

WSA023 28/05/2018 -48,0488 -15,4822 797 Rio Palma. Localizado na zona 22.

WSA024 28/05/2018 -47,9765 -15,5019 764 Ribeirão das Salinas, na zona 23.

WSA025 28/05/2018 -47,6911 -15,7939 879 Rio São Bartolomeu.

WSA026 05/06/2018 -47,7686 -15,7951 897 Boca do Lago Paranoá, estação CPRM

WSA027 05/06/2018 -48,2780 -16,0883 853 Rio Descoberto, acima do Ribeirão das lages.

WSA028 06/06/2018 -48,2779 -16,0891 856 Ribeirão da Lage.

WSA029 06/06/2018 -47,9392 -16,0357 1049 Ribeirão Saia Velha

WSA030 07/06/2018 -47,8441 -16,0497 901 Ribeirão Mesquita.

WSA031 07/06/2018 -47,8441 -16,0497 901 Duplicata

WSA032 07/06/2018 -48,1511 -16,1084 866 Rio Alagado, abaixo do Ribeirão Ponte Alta.

WSA033 08/06/2018 -48,2492 -15,9086 896 Ribeirão Taguatinga.

WSA034 08/06/2018 -48,2696 -15,9172 894 Rio Descoberto.

WSA035 08/06/2018 -48,1679 -15,7532 1030 Margens da rodovia, no Ribeirão das Pedras.

WSA036 11/06/2018 -48,1729 -15,7309 1033  Margens da rodovia, no Ribeirão Rodeador.

WSA037 11/06/2018 -48,2333 -15,7086 1037 Rodovia Águas Lindas, ponte Rio Descoberto.

WSA038 11/06/2018 -47,9118 -15,9058 1130 Ribeirão do Gama, junto a  chácaras.

WSA039 12/06/2018 -47,9571 -15,8657 1019  Margens da BR040, no Riacho Fundo.

WSA040 12/06/2018 -47,9066 -15,6993 1024 Ribeirão do Torto, numa estrada vicinal.

TABELA  6

Localização das estações de amostragem de água superfi cial e sedimento.
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Fonte: elaborado por Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

TABELA 6 ( continuação ) 

 LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO DO DISTRITO FEDERAL - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS                    
DE SEDIMENTO DE FUNDO E ÁGUA SUPERFICIAL

AMOSTRA DATA LONG LAT COTA LOCALIZAÇÃO

WSA041 12/06/2018 -47,9066 -15,6993 1024 Duplicata

WSA042 13/06/2018 -47,6854 -16,0362 841 Fazenda, no Ribeirão Cachoeirinha.

WSA043 13/06/2018 -47,7258 -16,0757 833 Faz. São Judas Tadeu, no Ribeirão Santana.

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO DO DISTRITO FEDERAL - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE SOLO TOP E SUB

AMOSTRA DATA LONG LAT COTA LOCALIZAÇÃO

WS-L-001 17/05/2018 -15,57204 -47,43771 880 Corte de estrada

WS-L-002 17/05/2018 -15,70115 -47,33590 881 Cascalheira em plantaçāo de milho

WS-L-003 17/05/2018 -15,69313 -47,43955 968 Cavadeira - em mata ciliar ao lado de uma plantação de milho

WS-L-004 18/05/2018 -15,91425 -47,45104 901 Ponto ao lado da estrada, próximo a uma lavoura de milho.

WS-L-005 18/05/2018 -15,91972 -47,57757 1018
Plantação de sorgo, próximo do povoado Cafe sem troco, numa 
estrada vicinal.

WS-L-006 18/05/2018 -16,01387 -47,56631 1046 Ponto nos fundos da Agrobrasília.

WS-L-007 18/05/2018 -16,01344 -47,44130 937 Plantação, beirando uma encosta.

WS-L-008 19/05/2018 -15,58343 -47,57224 1141 Corte de estrada da rodovia para São Gabriel e Alto Paraíso.

WS-L-009 21/05/2018 -16,03105 -47,33142 843 Chácara Curió, numa mata ciliar, prox. a rodovia.

WS-L-010 21/05/2018 -15,82056 -47,45021 936
Rodovia distrital, num corte de estrada próximo a uma lavoura 
de milho.

WS-L-011 21/05/2018 -15,82056 -47,45021 936 Duplicata

WS-L-012 23/05/2018 -15,56257 -47,68558 989 Corte de estrada próximo a plantação de milho, rodovia vicinal

WS-L-013 23/05/2018 -15,68430 -47,68400 999 Corte de estrada às margens de estrada vicinal, área de cerrado.

WS-L-014 24/05/2018 -15,80982 -47,57232 951 Corte na estrada

WS-L-015 24/05/2018 -15,69393 -47,56740 1119 Corte na estrada

WS-L-016 25/05/2018 -15,56095 -47,84377 853 Corte na estrada ao lado da rodovia, próximo a CIPLAN.

WS-L-017 25/05/2018 -15,65129 -47,90676 1272 Corte de estrada, às margens da rodovia.

WS-L-018 25/05/2018 -15,67952 -47,82948 1138 Corte de estrada ao lado da BR 020.

WS-L-019 26/05/2018 -15,84062 -47,67558 1021 Corte de estrada junto à estrada vicinal.

WS-L-020 28/05/2018 -15,58068 -48,06922 1200 Corte de estrada.

WS-L-021 28/05/2018 -15,58068 -48,06922 1200 Duplicata

WS-L-022 28/05/2018 -15,57372 -48,17168 937 Corte de estrada.

WS-L-023 28/05/2018 -15,57135 -47,95295 947 Corte de estrada.

WS-L-024 30/05/2018 -15,94634 -47,68811 940 Corte de estrada vicinal, próximo a rodovia.

WS-L-025 30/05/2018 -15,93266 -47,81555 1097 Corte de estrada junto à Chácara Profl ora.

WS-L-026 05/06/2018 -15,80485 -47,79365 1066 Corte na estrada de acesso ao Condomínio do Lago Sul. 

WS-L-027 06/06/2018 -16,03618 -48,05552 1079 Corte de estrada em rodovia próximo ao trevo.

WS-L-028 06/06/2018 -16,01588 -48,17371 1078 Corte de estrada próximo à rodovia.

WS-L-029 06/06/2018 -15,94897 -48,19058 1053 Corte de estrada vicinal, próximo a rodovia.

WS-L-030 06/06/2018 -15,91308 -48,07069 1207 Corte de estrada no Recanto das Emas.

TABELA  7

Localização das estações de amostragem de solo.
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TABELA 7 ( continuação ) 

Fonte: elaborado por Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO DO DISTRITO FEDERAL - LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE SOLO TOP E SUB

AMOSTRA DATA LONG LAT COTA LOCALIZAÇÃO

WS-L-031 06/06/2018 -15,91308 -48,07069 1207 Duplicata

WS-L-032 07/06/2018 -16,03343 -47,91779 1129 Área da Marinha com acesso proibido.

WS-L-033 07/06/2018 -16,02176 -47,80892 899 Estrada vicinal, com cavadeira manual.

WS-L-034 08/06/2018 -15,81391 -48,19903 1110 Corte de estrada próximo a uma cascalheira.

WS-L-035 08/06/2018 -15,79809 -48,07196 1206 Cavadeira, ao lado da BR070 em Taguatinga=DF.

WS-L-036 09/06/2018 -16,00701 -47,69276 957 Amostra coletada num corte de estrada vicinal.

WS-L-037 11/06/2018 -15,68284 -48,18752 1099 Corte de estrada vicinal em Brazlândia-DF.

WS-L-038 11/06/2018 -15,68333 -48,08333 1231 Corte de estrada próximo à rodovia DF-001.

WS-L-039 12/06/2018 -15,91995 -47,93306 1043 Cavadeira -terreno com chácaras de hortaliças.

WS-L-040 12/06/2018 -15,81107 -47,93476 1106 Cavadeira - área urbana ao lado do cemitério Campo da Esperança.

WS-L-041 12/06/2018 -15,81107 -47,93476 1106 Duplicata
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ELEMENTOS ANALISADOS

Neste item é apresentada uma descrição detalhada 
de cada elemento, composto ou propriedade físico-
-química analisada, dispostos em ordem alfabética 
pelo símbolo químico, com discussão dos resultados 
obtidos em cada meio amostrado. A ordem desta 
descrição segue a dos mapas de cada um destes 
elementos, existindo uma breve caracterização do 
elemento no primeiro parágrafo.

Ag – Prata

A prata (do latim – argentum) é um metal relativa-
mente raro, de coloração esbranquiçada, altamente 
dúctil, maleável e com alta resistência à corrosão. 
Quando puro é o mais notável condutor de eletrici-
dade e calor dentre todos os metais. Pode ocorrer 
como elemento livre na natureza ou associada a 
minérios sulfetados de Pb, Co, Ni, Sr e As, principal-
mente como o mineral argentita (Ag2S). É usada prin-
cipalmente como insumo na fotografia, radiologia, 
joias, instrumentação cirúrgica, baterias e produção 
de chuva artificial. Trata-se de um elemento tóxico 
podendo causar a morte. As principais reservas do 
elemento no Brasil encontram-se no estado do Pará, 
mas ocorrem também em Minas Gerais.

No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
em água superficial para este elemento.

A prata foi detectada em 32% das amostras de sedi-
mento analisadas, com concentrações variando de 
0,01 ppm a 0,32 ppm, abaixo do valor de referência 
definido pela NOAA (2008), - LEL (Lowest Effect Level) 
– 0,5 ppm, indicando que os valores encontrados 
não têm efeito sobre a maioria dos organismos que o 
habitam. Os teores mais elevados (> 0,15 ppm) foram 
observados em quatro amostras, sendo o maior no 
rio Alagado, abaixo do ribeirão Ponte Alta. Os demais 
foram encontrados no ribeirão Mesquita, ribeirão 
Saia Velha e rio Maranhão.  

Em 75% das amostras de solo top foram detectados 
teores de Ag acima do limite de quantificação da 
metodologia analítica (0,01 ppm). As concentrações 
obtidas em solo superficial variaram de 0,01 ppm até 
0,89 ppm, abaixo do valor de prevenção definido pela 
Resolução CONAMA 454/2012 (2 ppm). Os teores mais 
elevados (>0,45 ppm) foram encontrados em 6 amos-
tras provenientes do centro-oeste, centro-leste e 

norte-nordeste do Distrito Federal. As concentrações 
obtidas em solo subsuperficial variaram de 0,02 ppm 
até 0,84 ppm. Os teores mais elevados foram verifi-
cados em 4 amostras provenientes do centro-oeste, 
norte-nordeste e sul-sudeste do Distrito Federal.

Os teores obtidos estão compatíveis com a média 
crustal (0,07 ppm). Os teores de prata nas amostras de 
sedimentos de corrente e solos evidenciam origem 
geogênica. Uma amostra de solo proveniente do 
centro-leste do Distrito Federal apresentou teor de Ag 
em amostra superficial mais elevado que a amostra 
de subsuperfície, sugerindo a existência de contri-
buição antropogênica, provavelmente industrial.

Al - Alumínio

O alumínio é um metal de coloração prateada, litó-
filo, leve, maleável, dúctil, com baixo ponto de fusão, 
bom condutor de eletricidade e resistente à 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 nos minerais silica-
tados combinado com ferro, metais alcalinos e alca-
lino-terrosos. O Al dissolvido se enriquece nas argilas 
neoformadas e desta forma sua concentração é alta 
nos sedimentos argilosos e rochas pelíticas, e nas deri-
vadas de argilominerais como os filitos e micaxistos 
(MINERAIS DO PARANÁ, 2005; KOLJONEN, 1992). O 
principal mineral-minério é a bauxita, uma mistura de 
óxidos, alumina (Al2O3), hidróxidos, gibbsita e outras 
impurezas. Muito usado no mundo moderno em 
ligas metálicas que compõem a maioria dos utensí-
lios e máquinas existentes. Não é um nutriente essen-
cial e, se assimilado em excesso, pode ser prejudicial 
e tóxico. As maiores reservas de bauxita brasileira 
encontram-se no estado do Pará.

O alumínio foi detectado em 90% das amostras de 
água superficial coletadas, com teores variando 
de 0,01 mg/L a 0,25 mg/L. As concentrações mais 
elevadas, acima do Valor Máximo Permitido - VMP 
para águas Classes 1 e 2 (0,1 mg/L) definido pelo 
CONAMA 357/2005, foram observadas em 4 amostras. 
O teor mais elevado ocorre no ribeirão Cachoeirinha, 
localizado na região sul do Distrito Federal. Os demais 
foram encontrados no rio Alagado, abaixo do ribeirão 
Ponte Alta, (sudoeste), rio Jardim (sudeste) e ribeirão 
Santa Rita (nordeste).
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De modo geral os teores de alumínio nos sedimentos 
de corrente do Distrito Federal são pouco expressivos 
e inferiores à média crustal O elemento foi obser-
vado em todas as amostras, com teores entre 0,63% 
e 7,14%. O valor mais elevado (> 5%) foi encontrado 
no rio Samambaia, numa área de cultivo de sorgo, 
na região sul, fora dos limites do Distrito Federal. O 
elemento não possui valor de restrição para sedi-
mento de fundo na legislação brasileira.

As amostras de solo superficial apresentaram mediana 
de 8,27% e valor máximo acima de 15% (limite máximo 
de quantificação do método), considerado como 20% 
nos cálculos estatísticos, com valores acima do valor 
de prevenção da NOAA SQuiRT (4,7%) em 25 amos-
tras nas regiões norte, centro-sul e centro-sudeste do 
Distrito Federal. Em solo subsuperficial as amostras 
apresentaram mediana de 9,27 % e valor máximo 
considerado, como explicado, acima de 20%, com 
27 amostras acima do valor de prevenção da NOAA 
SQuiRT nas regiões norte, sudeste, centro-sul e noro-
este do Distrito Federal. O elemento não possui valor 
de restrição para solos na legislação brasileira.

As - Arsênio

O arsênio é um não metal de coloração variando de 
cinza metálica a amarela, comumente fixando-se na 
forma de arsenatos em argilominerais e matéria orgâ-
nica. Ocorre raramente em estado nativo e tem como 
principais minerais a arsenopirita (FeAsS), loellingita 
(FeAs2), ouro-pigmento (As2S3) e o realgar (As4S4). 
Sua principal utilização é em vidros clarificados, ligas 
metálicas, fogos de artifício e em diversos biocidas. 
Elemento altamente tóxico, carcinogênico para a 
maioria dos seres vivos embora seja micronutriente 
para alguns. As principais ocorrências brasileiras de 
arsênio estão associadas a depósitos auríferos do tipo 
greenstone belt na Bahia (rio Itapicuru), Goiás (Crixás) 
e Minas Gerais (Paracatu).

No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
(0,002 mg/L) para As, em água superficial.

Nas amostras de sedimento de fundo o arsênio foi 
detectado em 88,37% das amostras apresentando 
mediana de 3,0 ppm e valor máximo de 14,0 ppm, 
com 7 violações ao CONAMA 454 – Nível 1 (5,9 ppm). O 
teor mais elevado foi observado no ribeirão Mesquita, 
sobre as rochas da Formação Laterítica Truncada, 

região sul do Distrito Federal. Os demais foram encon-
trados no ribeirão Jacaré (centro-oeste), rio Maranhão 
(norte), rio Sonhim (norte) e rio Tabatinga (sudoeste).

Nas amostras de solo superficial o arsênio foi detectado 
em todas as amostras e com mediana de 11,0 ppm e 
valor máximo de 50,0 ppm, apresentando 6 violações 
ao CONAMA 420 (15,0 ppm). O teor mais elevado foi 
encontrado no ponto WSL-014A localizado no centro-
-leste, sobre a unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica 
Intermediária, seguido pelo ponto WSL-012A (27,0 ppm), 
situado no norte-nordeste e WSL-041A (20 mg/L), 
localizado no centro-noroeste do Distrito Federal. No 
solo subsuperficial o arsênio só não foi detectado em 
3 amostras, apresenta mediana de 8,0 ppm e valor 
máximo de 24,0 ppm, com 7 violações ao CONAMA 
420. O teor mais elevado foi encontrado no ponto 
WSL-012 B, localizado no norte-nordeste, seguido 
pelo ponto WSL-041B (20,0 ppm), situado no centro-
-noroeste e o ponto WSL-002B (19,0 ppm), localizado 
no leste do Distrito Federal.

Au - Ouro 

O ouro é um metal de transição, de cor amarela, 
denso e brilhante, é o mais maleável e mais dúctil de 
todos os metais. Pela sua bela cor amarela, por ser 
inalterado e pela sua raridade o credenciaram como 
metal nobre por excelência, com isso o mesmo tem 
seu preço cotado diariamente. Ocorre como ouro 
nativo e em teluretos (krennerita, calaverita e silva-
nita) e pirita. É usado principalmente na confecção 
de joias, circuitos eletrônicos, padrão de conversão 
de moedas, utilizado no tratamento de câncer, 
revestimento de satélites espaciais (bom refletor de 
radiação infravermelha) e processos fotográficos (ácido 
cloroáurico). Não apresenta função biológica conhecida, 
e não é bem absorvido pelo corpo humano, mas seus 
compostos não são tóxicos (MINERAIS DO PARANÁ, 
2005). No Brasil existem vários depósitos em MG, GO, 
BA, MT e PA. 

No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
em nenhuma das vias analisadas.

B – Boro

O boro é considerado um não metal, sendo um 
péssimo condutor de eletricidade. É um elemento 
químico muito leve, relativamente raro na crosta 
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terrestre. A maior quantidade de boro está concen-
trada em evaporitos e em sedimentos argilosos, 
ambos marinhos. No ambiente terrestre, o boro 
ocorre associado com oxigênio, formando inúmeros 
minerais, principalmente hidróxidos e silicatos, como 
a turmalina, a kernita e o bórax. É usado na pirotecnia 
(cor verde), utilizações nobres na parte pesquisa 
nuclear e estruturas aeroespaciais, em inseticidas, 
esmaltes, vidros, fertilizantes, sabões e detergentes. 
É elemento nutriente para as plantas, sendo sua falta 
ou excesso prejudicial à sua saúde.   Pode ser tóxico 
principalmente se inalado. Comumente encontrado 
como efluente onde há utilização de detergentes. O 
Brasil não possui depósitos significativos de boro.

No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
em nenhuma das vias analisadas.

Ba – Bário

O bário é um metal alcalino-terroso de coloração 
branco-prateada, 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. Seus principais 
minerais são a barita (BaSO4) e a witherita (BaCO3). 
Elemento básico para a fabricação de fluidos de perfu-
ração de poços profundos, de vidros e pigmentos, 
borracha e papel. Ele não apresenta função biológica 
conhecida, os compostos insolúveis não são tóxicos, 
mas quando dissolvido ionicamente na água é alta-
mente tóxico. As maiores reservas de barita no Brasil 
estão na Bahia (Aramari e Camamu), Minas Gerais e 
São Paulo.

No levantamento geoquímico realizado, o bário só 
não foi detectado em uma das amostras de água 
superficial. Apresenta mediana de 0,02 mg/L e valor 
máximo de 0,11 mg/L. O teor mais elevado foi detec-
tado no ponto WSA-001 no ribeirão Jacaré, sobre a 
unidade Formações Lateríticas Truncadas na região 
leste, seguido pelo ponto WSA-018 (0,08 mg/L) no 
ribeirão da Contagem, localizado na região norte 
do Distrito Federal. Não foram encontrados valores 
acima do permitido pela legislação em água super-
ficial (0,7 mg/L).

Nas amostras de sedimento de fundo, o bário foi 
detectado em todas elas apresentando mediana de 
53,0 ppm e valor máximo de 203,0 ppm. O teor mais 

elevado foi encontrado no ponto WSS-019 no rio 
Sonhim, localizado na região norte, seguido pelo 
ponto WSS-001 no ribeirão Jacaré, situado na região 
leste do Distrito Federal. O elemento não possui 
valor de restrição para sedimento de fundo na legis-
lação brasileira.

Observa-se que os rios que apresentam os teores mais 
elevados de bário nas águas superficiais também os 
apresentam no sedimento de fundo.

No solo superficial o bário foi detectado em 80,49% 
das amostras, apresenta mediana de 28,0 ppm e valor 
máximo de 381,0 ppm, com 3 violações ao CONAMA 
420 (150,0 ppm). O teor mais elevado foi encontrado 
no ponto WSL-014A localizado no centro-leste, sobre a 
unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica Intermediária, 
seguido pelo ponto WSL-001A (360,0 ppm), situado na 
região nordeste e pelo ponto WSL-038A (228 mg/L), 
localizado no centro-sul do Distrito Federal. No solo 
subsuperficial, o bário foi detectado em 82,93% das 
amostras apresentando mediana de 21,0 ppm e valor 
máximo de 381,0 ppm, com 2 violações ao CONAMA 
420. O teor mais elevado foi encontrado no ponto 
WSL-012B, localizado no norte-nordeste, sobre a 
unidade Formações Lateríticas Truncadas, seguido 
pelo ponto WSL-041B (20,0 ppm), situado no centro-
-noroeste e o ponto WSL-002B (19,0 ppm), localizado 
no leste do Distrito Federal.

Be – Berílio

O berílio é um metal alcalino-terroso, de coloração 
cinza-prateada, macio, pouco reativo, de alta condu-
tividade térmica e elétrica, alto ponto de fusão e boa 
elasticidade. 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 
à sua natureza geoquímica, assemelha-se ao alumínio, 
tendo como principais minerais o berilo [Be3Al2(SiO3)6], 
a bertrandita [4BeO.2SiO2.H2O], o crisoberilo (BeAl2O4) 
e fenacita (Be2SiO4). As variedades transparentes do 
berilo - esmeralda (verde) e azul (água-marinha) - são 
muito apreciadas como gemas. Possui algumas outras 
aplicações nobres na fabricação de molas especiais e 
em reatores nucleares. O pó do mineral é danoso aos 
pulmões e seus sais são muito tóxicos. As principais 
jazidas de berilo ocorrem em regiões pegmatíticas de 
Minas Gerais, Goiás, Bahia e Ceará.
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No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
em água superficial.

Nas amostras de sedimento de fundo o berílio foi 
detectado em todas elas, apresentando mediana de 
0,50 ppm e valor máximo de 1,7 ppm. O teor mais 
elevado foi encontrado em duas amostras prove-
nientes do rio Palmeiras e rio Sonhim, ambas loca-
lizadas na região norte do Distrito Federal sobre a 
Unidade Rítmica Pelito-Carbonatada. O elemento 
não possui valor de restrição na legislação brasileira 
para sedimento de fundo.

No solo superficial o berílio foi detectado em 68,29% 
das amostras apresentando mediana de 0,20 ppm e 
valor máximo de 2,30 ppm, com uma amostra (WSL-
016 A) com teor acima dos valores de prevenção da 
NOAA SQuiRT (1,1 ppm), na região norte do Distrito 
Federal, sobre metassiltitos da Unidade Rítmica Pelito-
Carbonatada. No solo subsuperficial o berílio foi detec-
tado em 78,05%, apresenta mediana de 0,40 ppm e 
valor máximo de 4,60 ppm, com 3 amostras acima 
dos valores de prevenção da NOAA SQuiRT loca-
lizadas nas regiões norte, nordeste e sudoeste do 
Distrito Federal. O teor mais elevado foi encontrado 
na amostra WSL-016B.

Os valores mais elevados de berílio foram observados 
na porção norte do Distrito Federal tanto nas amos-
tras de sedimento de fundo quanto nas de solo.

Bi – Bismuto

O bismuto é um metal de coloração prata-esbran-
quiçada, quebradiço e pouco abundante na crosta 
terrestre. Apresenta baixa condutibilidade elétrica 
e térmica, sendo o mais diamagnético de todos os 
metais. Apresenta isótopos levemente radioativos e 
é encontrado livre na natureza, mas sua forma mais 
comum é a bismutinita (Bi2S3), bismita (Bi2O3) e bismu-
tita [(BiO)2CO3]. É usado na indústria farmacêutica, 
de cosméticos, em ímãs e soldas. Não possui função 
biológica conhecida e é o menos tóxico metal pesado. 
As principais jazidas de bismuto do Brasil são apenas 
pequenas ocorrências em Minas Gerais e no Rio Grande 
do Norte, onde ele é extraído como subproduto.

O elemento não foi analisado em água superficial no 
levantamento geoquímico realizado.

O bismuto foi detectado em todas as amostras de sedi-
mento de fundo coletadas, apresentando mediana 

de 0,17 ppm e valor máximo de 0,42 ppm. O teor mais 
elevado foi observado em amostra proveniente do 
rio Maranhão, localizado na região norte do Distrito 
Federal drenando rochas da unidade Rítmica Pelito-
Carbonatada. O elemento não possui valor de restrição 
na legislação brasileira para sedimento de fundo.

No solo superficial o bismuto foi detectado em todas 
as amostras, apresenta mediana de 0,15 ppm e valor 
máximo de 1,05 ppm. O teor mais elevado foi encon-
trado na amostra WSL-039A, sobre os quartzitos da 
Formação Paranoá na porção centro-sudoeste do 
Distrito Federal. No solo subsuperficial apenas uma 
amostra não apresentou teor de Bi acima do limite de 
detecção, com mediana de 0,50 ppm e valor máximo 
de 1,17 ppm. O teor mais elevado foi observado na 
amostra WSL-017B, em latossolo sobre Formação 
Laterítica Truncada na porção centro-noroeste do 
Distrito Federal. O elemento não possui valor de 
restrição na legislação brasileira para solo.

O ponto WSL-039 apresenta teor da amostra de solo 
superficial muito mais elevado que a amostra de 
subsuperfície, indicando que esse elemento pode 
estar sendo carreado e depositado nesse local, ou 
ainda uma possível contribuição antrópica. Já o 
ponto WSL-017 mostra valores mais elevados tanto 
em superfície quanto em subsuperfície, com teor 
mais elevado na amostra de subsuperfície, o espe-
rado para uma ocorrência natural.

Br - Brometo

O bromo é um elemento não metálico, do grupo 
dos halogênios, que ocorre naturalmente no estado 
líquido, é volátil, denso e instável. É um elemento 
litófilo e seu raio iônico é semelhante ao do cloro 
e, sendo assim, o Br pode substituí-lo na estrutura 
dos minerais. Nunca é encontrado livre na natureza, 
sempre sob a forma de sais. Está presente na água 
do mar e nos evaporitos. Sua principal utilização é 
como brometo de etileno utilizado em combustí-
veis para evitar a acumulação de chumbo, sendo 
também usado como corante, agente branqueador 
e purificador de águas. Os brometos de terras-raras 
encontram aplicação na indústria farmacêutica e foto-
gráfica. O metilbrometo é usado como inseticida. O Br 
não possui função biológica essencial em mamíferos 
mas participa do metabolismo de algas marinhas. 
Metilbrometo pode causar danos à saúde humana. 
O Brasil não produz bromo, tendo que importar para 
suprir suas necessidades internas.
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No levantamento geoquímico realizado, a maioria 
das amostras de água superficial apresentaram teores 
abaixo do limite de quantificação (0,01 mg/L), sendo 
detectado em apenas 4 amostras. Duas amostras apre-
sentaram teores 0,01 mg/L e dois teores de 0,02 mg/L. 
Não existe valor de restrição para brometo na legis-
lação brasileira.

Ca – Cálcio

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 encon-
trado na forma elementar. É o quinto metal mais 
abundante na crosta terrestre. Na natureza o cálcio 
é encontrado como parte integrante dos mine-
rais constituintes das rochas, formando um grande 
número de silicatos, carbonatos e fosfatos, sendo 
os plagioclásios os principais hospedeiros do Ca 
(MINERAIS DO PARANÁ, 2005). O Ca dissolvido é cris-
talizado 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), O elemento possui ampla utilização 
em vários setores da indústria, fábricas, construção e 
agricultura. É o elemento mais abundante em nosso 
corpo e é um nutriente essencial para todos os seres 
vivos. As principais jazidas de calcário do Brasil são 
em Minas Gerais, ocorrendo minas em praticamente 
todos os estados.

No levantamento geoquímico realizado o cálcio foi 
detectado em 95,35% das amostras de água superficial 
apresentando mediana de 6,7 mg/L e valor máximo de 
47,4 mg/L. Os valores mais elevados foram observados 
no rio da Contagem e no rio Sonhim, respectivamente, 
ambos situados na região norte do Distrito Federal 
drenando os xistos carbonosos da Formação Paracatu.

Nas amostras de sedimento de fundo o cálcio foi detec-
tado em todas as amostras, apresentando mediana 
de 0,05% e valor máximo de 0,91%. Os valores mais 
elevados foram encontrados no rio Sonhim e no rio 
da Contagem respectivamente, ambos situados na 
região norte do Distrito Federal drenando os xistos 
carbonosos da Formação Paracatu.

Observa-se que os mesmos rios apresentaram teores 
mais elevados de cálcio na água e no sedimento, 
demonstrando que drenam áreas mais ricas em cálcio.

No solo superficial o cálcio foi detectado em 82,93% 
das amostras, apresentando mediana de 0,01% e valor 
máximo de 1,0%. No solo subsuperficial foi detectado 
em 75,61% das amostras, apresentando mediana de 
0,01% e valor máximo de 2,27%. O ponto WSL-012 
localizado na região norte do Distrito Federal, sobre a 
unidade Formações Lateríticas Truncadas, apresenta 
o valor mais elevado tanto na amostra de superfície 
quanto na de subsuperfície.

O cálcio não possui valor de restrição na legislação 
brasileira para água superficial, sedimento de fundo 
e solo.

Cd – Cádmio

O cádmio é um metal de transição, com coloração 
branco-prateada a azulada, maleável, dúctil, e em 
pó queima na presença do ar. O Cd possui proprie-
dades químicas semelhantes ao Zn e entra facilmente 
em solução durante os processos intempéricos. O 
cádmio ocorre associado com minerais de Zn (esfa-
lerita – ZnS) e mais raramente como grenockita (CdS). 
Seu principal uso é em baterias recarregáveis, ligas 
de solda, tubos de imagem de TV, metalurgia e como 
pigmento. É bastante tóxico quando inalado e difi-
cilmente é expelido pelos seres vivos acumulando-
-se nos organismos. A toxicidade é menor quando 
ingerido ou em contato com a pele. A maior parte do 
cádmio é recuperada como subproduto de minas de 
zinco, cobre ou chumbo.

Nesse levantamento, o cádmio foi detectado em 
apenas duas amostras de água superficial, na região do 
rio Sonhim e rio Paranoá, com teores de 0,002 mg/L, 
violando o CONAMA 357 – Classe 1 (0,001mg/L). É 
válido ressaltar que o limite de detecção da análise 
é de 0,002 mg/L, ou seja, superior ao limite legal. 
Logo, não é possível afirmar se os teores não detec-
tados violam ou não a legislação. O teor mais elevado 
foi encontrado no rio Sonhim que drena rochas da 
unidade Rítmica Pelítica-Carbonatada, região norte 
do Distrito Federal.

Nas amostras de sedimento de fundo o cádmio foi 
detectado em 76,74% das amostras, apresentando 
mediana de 0,02 ppm e valor máximo de 0,10 ppm. O 
teor mais elevado foi observado em amostra prove-
niente do rio Maranhão, localizado na região norte do 
Distrito Federal, drenando rochas da unidade Rítmica 
Pelito-Carbonatada. Não foram encontrados valores 
acima da legislação para sedimento de fundo.
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No solo superficial o cádmio foi detectado em 65,85% 
das amostras, apresentando mediana de 0,01 ppm 
e valor máximo de 0,14 ppm. O teor mais elevado 
ocorre no ponto WSL-036 localizado na região sul-
-sudeste do Distrito Federal. No solo subsuperficial 
o cádmio foi detectado em 46,34% das amostras, 
apresentando mediana de 0,01 ppm e valor máximo 
de 0,08 ppm. O teor mais elevado foi observado no 
ponto WSL-037, localizado na região oeste-nordeste. 
Os teores mais elevados ocorrem sobre a unidade 
Formações Lateríticas Truncadas. Não foram encon-
trados teores acima da legislação para sedimento de 
fundo e solos.

Observa-se que o ponto WSL-036 apresenta teor na 
amostra superficial muito mais elevado que na subsu-
perficial, podendo indicar carreamento e deposição, 
ou ainda contribuição antrópica.

Ce – Cério

O cério é um metal de transição pertencente à série 
dos Lantanídeos (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, 
Er, Tm, Yb e Lu) ou elementos de terras-raras (ETR), 
tendo coloração cinza levemente prateada, maleável, 
dúctil e resistente, bem reativo quando exposto ao ar 
úmido.   O cério é o mais abundante dos ETR, sendo 
encontrado principalmente na monazita, cerita e 
allanita. Seu principal uso é na formação de ligas 
metálicas, em superímãs, catalisadores, na indús-
tria do vidro, polimento ótico e como sedativo. Não 
apresenta papel biológico conhecido, sendo usado 
em alguns remédios. Pode ser tóxico e as principais 
jazidas no Brasil se encontram em Poços de Caldas 
(MG) e Guarapari (ES).

No levantamento geoquímico realizado, o elemento 
não foi analisado em água superficial.

O cério foi detectado em todas as amostras de sedi-
mento de fundo, apresentando mediana de 37,29 ppm 
e valor máximo de 69,71 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado em amostra proveniente do rio Jardim 
que drena os quartzitos, com intercalações de metas-
siltitos carbonosos, da unidade Paranoá 3, localizado 
na região nordeste do Distrito Federal. O elemento 
não possui valor de restrição na legislação brasileira 
para sedimento de fundo.

No solo superficial o cério foi detectado em todas 
as amostras apresentando mediana de 10,20 ppm e 
valor máximo de 126,0 ppm. Os teores mais elevados 
ocorrem distribuídos por toda área estudada, sendo 

o maior no ponto WSL-030A, sobre a unidade 
Formações Lateríticas Truncadas, sudoeste do Distrito 
Federal. No solo subsuperficial o cério foi detectado 
em todas as amostras apresentando mediana de 
31,23 ppm e valor máximo de 349,15 ppm. O teor mais 
elevado foi observado no ponto WSL-029B, sapro-
litos de xisto da Chapada dos Pilões 1, no sudoeste 
do Distrito Federal. O elemento não possui valor de 
restrição na legislação brasileira para solo.

Observa-se que o ponto WSL-030 apresenta teor 
na amostra superficial muito mais elevado que na 
de subsuperfície, indicando deposição superficial, 
proveniente dos xistos da Chapada dos Pilões, ou 
ainda contribuição antrópica.

Cloreto

O cloro apresenta-se sob a forma de cloretos, cloratos, 
percloratos, cloritos e hipocloritos, além de formar 
compostos orgânicos (haletos). Ocorre principalmente 
na forma de cloreto de sódio nas minas de sal-gema 
e dissolvido na água do mar, combinado com outros 
elementos e minerais como a silvinita, ou na carnalita. 
Nas águas superficiais ocorre na forma de cloretos 
de cálcio, sódio e magnésio. É componente na fabri-
cação de plásticos, solventes, agrotóxicos, tratamento 
de água e em vários produtos químicos. O íon está 
presente nos fluidos dos corpos dos animais supe-
riores, sendo o principal fator na regulação da pressão 
osmótica e manutenção do pH. É componente de 
diversos efluentes industriais. O cloro pode reagir 
com substâncias orgânicas e exercer efeitos nocivos 
em tecidos do trato respiratório e irritação dos olhos 
(PEIXOTO, 2003). 

No levantamento geoquímico realizado o cloreto 
foi detectado em todas as amostras de água, apre-
sentando mediana de 0,56 mg/L e valor máximo 
de 19,66 mg/L. Os teores encontrados estão muito 
abaixo dos VMPs definidos pelas legislações brasileiras: 
Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde e pelas 
Resoluções CONAMA 357/2005 e 396/2008 (250 mg/L).

Co – Cobalto

O cobalto é um metal duro, quebradiço, possui 
afinidade calcófila e parte siderófila, que ocorre 
principalmente como siegenita (NiCo)S4, cobaltita 
(CoAsS), esmaltita (CoNiFe)As2 e pirrotita [Fe(CoNi)S]. 
É usado para confecção de ligas de Ni-Cr-Co-Mo para 
a indústria aeroespacial, aço inoxidável (Co-Cr-Fe), 
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utilizado no aumento da resistência de aço para ferra-
mentas, usos químicos, cerâmicos e ligas resistentes 
à corrosão. O radioisótopo 60Co é usado como fonte 
de radiação gama em radioterapia, esterilização de 
alimentos (pasteurização fria). O Co é um nutriente 
essencial, necessário à formação da vitamina B12, mas 
em elevadas concentrações é tóxico e carcinogênico, 
podendo resultar em danos nos pulmões, coração e 
formação de dermatites. No Brasil, os principais depó-
sitos se encontram em Niquelândia e Americana do 
Brasil – GO.

No estudo realizado não foram detectados valores 
acima do limite de quantificação em água superficial.

O cobalto foi detectado em todas as amostras de sedi-
mento de fundo apresentando mediana de 5,20 ppm 
e valor máximo de 26,90 ppm. O teor mais elevado 
foi encontrado no rio Preto, próximo à barragem, na 
região sudeste do Distrito Federal. O elemento não 
possui valor de restrição na legislação brasileira para 
sedimento de fundo.

No solo superficial o cobalto foi detectado em todas 
as amostras, apresentando mediana de 0,30 ppm e 
valor máximo de 22,60 ppm. O teor mais elevado foi 
observado na amostra WSL-014 situada no centro-
-leste do Distrito Federal sobre a unidade Paranoá 3 
Rítmica Quartzítica Intermediária. Todas as amostras 
possuem teores abaixo do permitido pela legislação 
(25,0 ppm), sendo que 6 amostras apresentaram 
teores acima dos valores de prevenção da NOAA 
SQuiRT (2,4 ppm) nas regiões norte, nordeste, centro, 
sul e oeste do Distrito Federal. No subsuperficial o 
cobalto não foi detectado em apenas uma amostra, 
apresentando mediana de 1,30 ppm e valor máximo 
de 22,90 ppm. O teor mais elevado foi encontrado na 
amostra WSL-016, a norte do Distrito Federal, sobre 
a unidade Formação Paracatu - clorita-sericita xisto 
carbonoso. Todas as amostras possuem teores abaixo 
do permitido pela legislação, sendo que 5 amostras 
apresentaram teores acima dos valores de prevenção 
da NOAA SQuiRT, nas regiões norte, nordeste, centro, 
sul e oeste do Distrito Federal.

O ponto WSL-014 apresenta teor da amostra de 
solo superficial muito mais elevado que a amostra 
de subsuperfície, indicando possível carreamento 
e deposição, ou ainda uma contribuição antrópica. 
Já o ponto WSL-016 apresenta valor semelhante em 
ambas as amostras.

Condutividade Elétrica

O parâmetro físico-químico da Condutividade 
Elétrica (CE) representa a maior ou menor facilidade 
das águas ou de qualquer líquido, em conduzir a 
corrente elétrica. Assim, está diretamente associada 
com a quantidade de sólidos totais dissolvidos sob a 
forma de íons.

Na pesquisa geoquímica efetuada a condutividade 
variou de 6,09 a 6.070,0 μS/cm. O valor mais elevado 
foi encontrado no ribeirão Saia Velha, na região sul 
do Distrito Federal, acima do recomendado pela 
CONAMA 357 (100 μS/cm).

Cr – Cromo

O cromo é um metal de cor cinza, duro, quebradiço, que 
mostra pouca atração magnética e que se apresenta 
mais comumente como cromita (FeCr2O4). É usado na 
fabricação de aço inoxidável (Fe-C-Cr) e ferro-ligas, na 
indústria química, na produção de pigmentos para 
tinta, e de refratários. É um micronutriente essencial 
aos seres humanos - funciona aumentando a tole-
rância à glicose no sangue, o que potencializa a ação 
da insulina (MINERAIS DO PARANÁ, 2005). Se apre-
senta mais comumente com as valências +3 e +6. Se 
inalado, o Cr+6 pode causar irritações nasais e sangra-
mentos. Se ingerido, ocorrem problemas estomacais, 
úlceras, convulsões e danos nos rins e fígado, e por 
contato dermal, provoca ulcerações na pele. No Brasil, 
o cromo é encontrado principalmente nos estados da 
Bahia (distritos cromitíferos de Campo Formoso e do 
Vale do Jacurici), Amapá (Mazagão) e Minas Gerais 
(Alvorada de Minas).

No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
em água superficial.

Nas amostras de sedimento de fundo o cromo foi 
detectado em todas as amostras, apresentando 
mediana de 23 ppm, com valor máximo de 66 ppm, 
com 8 violações ao CONAMA 454 (37,3 ppm). O maior 
teor foi encontrado no ribeirão Mesquita, as demais 
violações estão no rio Maranhão, ribeirão Jacaré, rio 
Samambaia e ribeirão Taguatinga.

Em solo superficial o cromo foi detectado em todas 
as amostras, apresentando mediana de 81 ppm e 
valor máximo de 259 ppm, com 26 violações ao 
CONAMA 420 (75 ppm). O teor mais elevado foi 
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encontrado na amostra WSL-014 no centro-leste do 
Distrito Federal sobre a unidade Paranoá 3 Rítmica 
Quartzítica Intermediária. Em solo subsuperficial o 
cromo também foi detectado em todas as amostras, 
apresentando mediana de 89 ppm e valor máximo 
de 152 ppm, com 24 violações ao CONAMA 420.   O 
teor mais elevado foi observado na amostra WSL-012 
na região norte do Distrito Federal sobre a unidade 
Formações Lateríticas Truncadas. 

O ponto WSL-014 apresenta teor da amostra de 
solo superficial muito mais elevado que a amostra 
de subsuperfície, indicando possível carreamento 
e deposição, ou ainda uma contribuição antrópica. 
Já o ponto WSL-012 apresenta valor semelhante em 
ambas as amostras, sendo o teor de subsuperfície 
mais elevado.

Cs – Césio

O césio é um metal alcalino de coloração ouro-
-prateada, dúctil, macio e apresenta baixo ponto 
de fusão. Tal como o mercúrio (Hg) e o gálio (Ga), 
encontra-se em estado líquido a temperaturas 
próximas do ambiente, mas não é encontrado livre 
na natureza. É o mais eletropositivo dos elementos 
alcalinos e reage explosivamente na presença de 
água fria. Ocorre na zeólita polucita [(Cs,Na)2Al2Si4O12.
H2O)] e na mica lepidolita [KCsLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2]. 
É usado como catalisador na indústria química, 
relógio atômico e células fotoelétricas. Utiliza-se seu 
isótopo radioativo no tratamento do câncer.   Não 
apresenta função biológica conhecida, mas devido 
a sua similaridade química com o K, pode substituí-
-lo no corpo humano, bem como pode danificar 
as células se expostas a grandes quantidades de Cs 
radioativo (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND 
DISEASE REGISTRY, 1995). No Brasil não há registro de 
mineral com Cs em exploração, sendo algumas ocor-
rências do filossilicato lepidolita relacionadas à rochas 
pegmatíticas e quartzitos (RN e PB).

Neste levantamento geoquímico, o césio não foi 
analisado em água superficial.

Nas amostras de sedimento de fundo o césio foi 
detectado em todas as amostras apresentando 
mediana de 0,65 ppm e valor máximo de 4,16 ppm. 
O teor mais elevado encontra-se no rio Samambaia, 
sudeste do Distrito Federal, fora dos limites da área 
estudada. O Césio não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para sedimento de fundo.

Nas amostras em solo superficial o césio foi detectado 
em todas elas, apresentando mediana de 0,15 ppm e 
valor máximo de 8,21 ppm.   O teor mais elevado 
foi observado na amostra WSL-010 sobre a unidade 
Formação Laterítica truncada, na região leste do 
Distrito Federal. Em solo subsuperficial o césio não foi 
detectado em apenas uma amostra, apresentando 
mediana de 0,65 ppm e valor máximo de 7,13 ppm. O 
teor mais elevado também foi encontrado na amostra 
WSL-010. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para sedimento de fundo e solo.

Cu – Cobre

O cobre (do latim – cuprum) 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, 
formam hidróxidos e carbonatos. Tem como princi-
pais minerais a calcopirita (CuFeS2), calcocita (Cu2S), 
bornita (Cu5FeS4), cuprita (Cu2O), tetraedrita (Cu3SbS3), 
malaquita [Cu2CO3(OH)], azurita [Cu3(CO3)2(OH)2] e o 
cobre nativo. É importante para a fotossíntese vegetal 
e essencial para a boa saúde humana, mas em excesso 
e exposições prolongadas pode causar irritações nas 
vias respiratórias, vertigem, náuseas e diarreias. O 
cobre é indispensável à vida em geral, participando 
no organismo humano do processo de fixação do 
ferro na hemoglobina do sangue (KOLJONEN, 1992; 
MINERAIS DO PARANÁ, 2005). Os principais depósitos 
no Brasil se encontram em Carajás, no Pará, na Bahia e 
em Goiás (BIONDI, 2003).

No levantamento geoquímico realizado nas amostras 
de água superficial o Cu foi detectado em todas elas, 
apresentando mediana de 0,028 mg/L e valor máximo 
de 0,089 mg/L, com todas as 43 amostras violando 
o valor determinado pela CONAMA 357 – Classe 1 
(0,009 mg/L). O teor mais elevado foi encontrado 
no rio Preto a leste do Distrito Federal (Subgrupo 
Paranoá que compreende siltitos e argilitos calcários 
e intercalações de arenitos).

O cobre foi detectado em todas as amostras de sedi-
mento de fundo, apresentando mediana de 14,50 ppm 
e valor máximo de 29,60 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado no rio Preto, próximo à barragem, sobre a 
unidade Formações Lateríticas Truncadas, no sudeste 
da área. Não foram observados valores acima da legis-
lação para sedimento de fundo (35,7 ppm).
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No solo subsuperficial o cobre foi detectado em todas 
as amostras, apresentando mediana de 2,20 ppm e valor 
máximo de 47,50 ppm. Não foram observados valores 
acima da legislação para solo (60 ppm), porém 22 amos-
tras de solo superficial apresentaram teores acima do 
valor de prevenção da NOAA SQuiRT (3,4 ppm). O teor 
mais elevado foi encontrado na amostra WSL-004A no 
sudeste do Distrito Federal sobre a unidade Paranoá 3 
Rítmica Quartzítica Intermediária. No solo subsuperfi-
cial o cobre foi detectado em todas as amostras, apre-
sentando mediana de 18,8 ppm e valor máximo de 
65,7 ppm, com 1 violação ao CONAMA 420 (60 ppm) e 
21 amostras com teores acima do valor de prevenção 
da NOAA SQuiRT. O teor mais elevado foi encontrado 
no ponto WSL-029B, sobre os xistos com intercala-
ções de quartzito da Unidade Chapada dos Pilões 1, 
região sudoeste do Distrito Federal.

Fe – Ferro

O ferro é um metal de transição com coloração branco-
-prateada, magnético, altamente suscetível à corrosão, 
bom condutor de calor e eletricidade, dúctil e maleável. 
É um dos maiores constituintes da litosfera e nas rochas 
está presente nas classes dos silicatos, óxidos, sulfetos e 
carbonatos, sendo encontrado em maiores quantidades 
nas rochas ígneas máficas (MINERAIS DO PARANÁ, 2005). 
Seus principais minerais são a hematita (Fe2O3), magne-
tita (Fe3O4), siderita (FeCO3), limonita (Fe2O3.nH2O), 
ilmenita (FeTiO3), pirita (FeS2), pirrotita (FeS) e outros. A 
principal de suas inúmeras utilidades é a manufatura de 
aço e outras ligas decorrentes de sua mistura com outros 
elementos na siderurgia. É essencial para os processos 
fisiológicos de todos os seres vivos. Tem papel funda-
mental no metabolismo de algumas enzimas, e como 
componente da hemoglobina, cuja deficiência conduz à 
anemia (KOLJONEN, 1992). No Brasil ocorrem os grandes 
depósitos de Carajás no Pará, Minas Gerais (Quadrilátero 
Ferrífero) e Mato Grosso do Sul.

No levantamento geoquímico realizado nas amostras de 
água superficial, o Fe foi detectado em todas elas, apre-
sentando mediana de 0,180 mg/L e valor máximo de 
0,581 mg/L, com 9 violações ao CONAMA 357 – Classe 1 
(0,3 mg/L) na região do rio Sonhim, ribeirão Sobradinho, 
rio Jardim, córrego Cariri, ribeirão Santa Rita, ribeirão 
Retiro do Meio e córrego Olhos d’Água. O teor mais 
elevado foi encontrado no rio Sonhim que drena rochas 
da unidade Rítmica Pelíto-Carbonatada, na região norte 
do Distrito Federal.

No sedimento de fundo o ferro foi detectado em 
todas as amostras apresentando mediana de 2,72% e 

máximo de 6,68%, com 31 amostras acima do valor 
de prevenção da NOAA SQuiRT (2%). Os valores mais 
elevados foram encontrados no ribeirão Mesquita, 
rio Maranhão, ribeirão Jacaré, rio Samambaia, 
ribeirão Tabatinga. Esses rios drenam rochas da 
unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica Intermediária, 
e secundariamente sobre a unidade Formações 
Lateríticas Truncadas.

Foi detectado ferro em todas as amostras de solo 
superficial, apresentando mediana de 7,32% e valor 
máximo de 20%. O teor mais elevado está na amostra 
WSL-014A, no centro leste do Distrito Federal, sobre a 
unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica Intermediária. 
Em solo subsuperficial o ferro também foi detectado 
em todas as amostras apresentando mediana de 7,72 
e valor máximo de 12,41%. O teor mais elevado está 
na amostra WSL-012B, na região norte do Distrito 
Federal, sobre a unidade Formações Lateríticas 
Truncadas. Todos os valores encontrados para solo 
superficial e subsuperficial estão acima do valor de 
prevenção da NOAA SQuiRT (1,8%).

F – Fluoreto

O flúor é um halogênio abundante na crosta terrestre, 
sendo o elemento mais eletronegativo e reativo de 
todos na tabela periódica. É um elemento químico 
gasoso, não metálico, de cor amarelo-esverdeada e 
cheiro penetrante. Está presente no meio ambiente sob 
a forma de fluoretos, que podem ser encontrados em 
pequenas quantidades na água, ar, plantas e animais. 
O flúor também pode ser encontrado em águas natu-
rais provenientes de efluentes industriais (indústrias 
de vidro, de polímeros e de fios condutores de eletrici-
dade). Seus principais minerais são a fluorita, a criolita 
e a fluorapatita. É usado na indústria metalúrgica na 
fabricação do aço, nas indústrias química e cerâmica 
sob a forma de ácido fluorídrico e flúor elementar, em 
cremes dentais para a proteção da cárie e em outros 
medicamentos. A adição de fluoretos à água potável é 
para reduzir a incidência de cáries dentárias. Este proce-
dimento, no entanto, tem sido discutido principalmente 
em regiões em que a concentração de fluoretos já é 
naturalmente elevada. Em doses moderadas contribui 
para a redução das cáries dentárias e solidez dos ossos.  
Porém, o excesso no organismo pode causar a fluo-
rose, cujos primeiros sintomas são o aparecimento de 
manchas escuras nos dentes, seguindo-se à deformação 
do esqueleto e alterações da função renal. As reservas 
brasileiras de fluorita localizam-se nos estados de Santa 
Catarina (58%), Paraná (29%) e Rio de Janeiro (13%).
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No levantamento geoquímico realizado o fluoreto 
foi detectado em 79,07% das amostras, a maioria 
com teores próximos ao do limite de quantificação 
(0,01 mg/L), variando de 0,01 a 0,2 mg/L. O teor mais 
elevado foi encontrado no rio Alagado, abaixo do 
ribeirão Ponte Alta, sudoeste do Distrito Federal. Este 
maior teor é inferior ao Valor Máximo Permitido – 
VPM, definido pelo CONAMA 357/2005 (1,4 mg/L).

Ga - Gálio

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 solu-
bilidade, em estado puro é pouco atacado por ácidos 
e apresenta-se como supercondutor a temperaturas 
em torno de -272°C. Não é encontrado livre na natu-
reza nem forma minerais próprios, ocorrendo em 
pequenas concentrações associado a minérios de 
outros metais como diásporo [AlO(OH)], blenda/esfa-
lerita (ZnS) e bauxita (mistura de óxidos/hidróxidos 
de Al). É empregado na indústria de semicondutores 
na fabricação de diodos, LEDs, transistores, sensores 
de temperatura, luz e campos magnéticos. Ainda 
não foi identificada função biológica no organismo 
humano e seus compostos não são considerados 
tóxicos (MINERAIS DO PARANÁ, 2005). No Brasil não 
há jazidas ou ocorrências registradas, nem extração 
como subproduto.

No levantamento geoquímico realizado, o elemento 
não foi analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o gálio foi detectado em todas 
as amostras apresentando mediana de 4,40 ppm e 
valor máximo de 20,40 ppm. O teor mais elevado 
foi encontrado no rio Maranhão, que drena rochas 
da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, situado na 
região norte do Distrito Federal. O elemento não 
possui valor de restrição na legislação brasileira para 
sedimento de fundo.

O gálio foi detectado em todas as amostras de solo 
superficial apresentando mediana de 4,90 ppm e valor 
máximo de 5,40 ppm. O teor mais elevado está na 
amostra WSL-039A, sobre os quartzitos da Formação 
Paranoá, no centro-sudoeste do Distrito Federal. 
Em solo subsuperficial o gálio não foi detectado em 
apenas uma amostra, apresentando mediana de 
31,30 ppm e valor máximo de 66,40 ppm. O teor mais 
elevado foi encontrado na amostra WSL-032B, sobre 

os quartzitos da Formação Paranoá. O elemento não 
possui valor de restrição na legislação para solo.

Ge – Germânio

O germânio é um semimetal sólido, duro, cristalino, 
de coloração branco-acinzentada de ocorrência 
muito rara. Apresenta a mesma estrutura cristalina do 
diamante e resiste à ação dos ácidos e álcalis. Os seus 
principais minerais são argirodita (4Ag2S.GeS2), germa-
nita (7CuS.FeS.GeS2),   canfieldita  (4Ag2S.(Sn, Ge)S2) e   
renierita ((Cu, Ge, Fe, Zn, As)S). É usado em ligas com o 
berílio ou cobre, e, como óxido na indústria de vidros 
e joias. Alguns compostos de germânio (tetracloreto 
de germânio) apresentam certa toxicidade nos mamí-
feros, porém são letais para algumas  bactérias. Sua 
função biológica está em estudo, já estando quase 
comprovado que tem atuação marcante no fortaleci-
mento do sistema imunológico humano. Não existem 
ocorrências ou exploração do elemento no Brasil.

O elemento não foi analisado em água superficial 
neste estudo geoquímico.

Não foram detectados valores acima do limite de 
quantificação em sedimento de fundo e solo.

Hf – Háfnio

O háfnio é um metal dúctil, prateado, brilhante e 
resistente à corrosão. Tem propriedades cristalo-
químicas semelhantes às do zircônio e por isso tais 
elementos são encontrados sempre juntos na natu-
reza. As fontes que contêm háfnio coincidem com 
os minerais de zircônio: baddeleyíta (ZrO2) e zircão 
(ZrSiO4) (MINERAIS DO PARANÁ, 2005). É usado 
em barras de controles de reatores nucleares; na 
produção de transistores e microprocessadores (em 
substituição ao óxido de silício). Como carboneto, 
nitreto e boreto, forma compostos com ponto de 
fusão dos mais elevados conhecidos até o momento 
(3.000°C - 4.000°C). O háfnio não apresenta papel 
biológico conhecido e seus compostos não são 
considerados tóxicos, apesar de se fazer necessário o 
manuseio com cautela (MINERAIS DO PARANÁ, 2005). 
No Brasil o háfnio é extraído como subproduto do 
óxido de zircônio, principalmente associado à badde-
leyíta (ZrO2), nas minas de Jacupiranga-SP e Poços de 
Caldas-MG.

Neste estudo geoquímico, o elemento não foi anali-
sado em água superficial.
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Em sedimento de fundo o háfnio foi detectado em 
74,42% das amostras apresentando mediana de 
0,09 ppm e valor máximo de 0,92 ppm. O teor mais 
elevado foi encontrado no rio Maranhão, que drena 
rochas da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, na 
região norte do Distrito Federal. O elemento não 
possui valor de restrição na legislação brasileira para 
sedimento de fundo.

Em solo superficial o háfnio foi detectado em todas 
as amostras apresentando mediana de 0,06 ppm e 
valor máximo de 1,69 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado na amostra WSL-039A, sobre os quart-
zitos da Formação Paranoá, no centro-sudoeste 
do Distrito Federal e nos quartzitos da Formação 
Paranoá no centro-sudoeste do Distrito Federal. Em 
solo subsuperficial o háfnio só não foi detectado em 
uma amostra, apresentando mediana de 1,14 ppm 
e valor máximo de 1,95 ppm. O teor mais elevado 
foi observado na amostra WSL-033B sobre rochas 
da Formação Laterítica Truncada no sul do Distrito 
Federal. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para solo.

A amostra WSL-039 apresenta teor na amostra super-
ficial muito mais elevado do que na de subsuperfície, 
podendo indicar deposição superficial. Já a amostra 
WSL-033 apresenta teores semelhantes entre ambas, 
sendo o teor de subsuperfície mais elevado.

Hg – Mercúrio

O mercúrio (do latim – hydrargyrum) é um metal de 
transição, denso, altamente volátil, pobre condutor 
de calor e eletricidade. Raramente ocorre livre na 
natureza, é líquido em condições de temperatura 
ambiente e tem cor prateada. Seu principal mineral 
é o cinábrio (HgS). 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 instrumentos de labo-
ratório (termômetro e barômetro), lâmpadas de 
vapor de mercúrio, relés, eletrodos na fabricação de 
baterias, na produção de pesticidas, pigmentos e 
em odontologia. Não desempenha papel biológico 
conhecido até o momento, sendo intrinsecamente 
tóxico (MINERAIS DO PARANÁ, 2005). O Hg orgâ-
nico (metilmercúrio e dimetilmercúrio) é altamente 
tóxico, sendo rapidamente absorvido pelos tratos 
respiratório, gastrointestinal e epidérmico. O Hg é 

biocumulativo, 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,  como: fulminato [Hg(CNO)2], 
usado como detonante; cloreto de mercúrio (I) ou 
calomelano (Hg2Cl2), usado anteriormente como 
purgante, anti-helmíntico e diurético, e o cloreto 
de mercúrio (II), empregado como desinfetante e 
o primeiro remédio eficaz contra sífilis; timerosal 
[COO-Na+(C6H4)(S-Hg-C2H6)], usado como agente 
bacteriostático análogo ao merthiolate (MINERAIS 
DO PARANÁ, 2005). As principais fontes pontuais de 
poluição são as indústrias de soda-cloro, através dos 
seus efluentes, e as usinas termoelétricas que utilizam 
carvão mineral. O elemento não é explorado comer-
cialmente no Brasil.

O elemento não foi analisado em água superficial no 
presente estudo.

Em sedimento de fundo o mercúrio foi detectado 
em 62,79% das amostras apresentando mediana de 
0,01 ppm e valor máximo de 0,05 ppm. O teor mais 
elevado foi encontrado no ribeirão Taguatinga que 
drena os xistos da Chapada dos Pilões 1. Nenhuma 
amostra apresentou teor superior ao estabelecido 
pela CONAMA 454 (0,17 ppm).

O mercúrio foi detectado em 21,95% das amostras de 
solo superficial apresentando mediana de 0,01 ppm 
e valor máximo de 0,10 ppm. A amostra WSL-016A. A 
proveniente da região norte do Distrito Federal sobre 
metassiltitos da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, 
apresenta teor acima do valor de prevenção da 
NOAA SQuiRT (0,058 ppm). Em solo subsuperficial 
o mercúrio foi detectado em 63,41% das amostras, 
apresentando mediana de 0,02 ppm e valor máximo 
de 0,13 ppm. Três amostras exibem teores acima do 
valor de prevenção da NOAA SQuiRT, na região norte, 
sudeste e centro-sul do Distrito Federal. O teor mais 
elevado foi observado na amostra WSL-016 B.

In - Índio

O índio é um metal branco-prateado, calcófilo, 
brilhante, maleável, dúctil, resistente à corrosão, 
possui isótopos com meia-vida curta (111In e 113In), 
ponto de fusão baixo para um metal, e é bom 
condutor de eletricidade e de calor. Durante o intem-
perismo acompanha o Fe3+ e Mn4+, e parcialmente 
o Al3+, precipitando na forma de hidróxidos de Fe. 
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Forma raros minerais, tais como roquesita (CuInS2), 
dzhalindita (In(OH)3) e indita (FeIn2S4), mas sua ocor-
rência está geralmente associada a sulfetos. Cerca de 
45% do consumo mundial de índio destina-se para 
confecção de filmes (óxido de índio) em visores de 
cristal líquido; o restante é usado em ligas e soldas 
na manufatura de transistores, em baterias alcalinas 
(substituindo o Hg), em sistemas de telecomunica-
ções com fibra ótica, controle de reatores nucleares 
e na medicina nuclear como radioisótopos de vida 
curta. Não apresenta papel biológico conhecido e 
seus compostos são considerados altamente tóxicos, 
causando problemas ao coração, fígado e rins, além 
de serem teratogênicos (MINERAIS DO PARANÁ, 
2005). No Brasil, o In pode ser encontrado nas reservas 
estaníferas, principalmente no maciço da serra da 
Mangabeira (GO).

No levantamento geoquímico realizado, o elemento 
não foi analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o índio foi detectado em 62,79% 
das amostras apresentando mediana de 0,02 ppm e valor 
máximo de 0,1 ppm. O teor mais elevado foi encontrado 
no rio Maranhão, que drena rochas da unidade Rítmica 
Pelito-Carbonatada, na região norte do Distrito Federal. 
O elemento não possui valor de restrição na legislação 
brasileira para sedimento de fundo.

No solo superficial o índio só não foi detectado em 
apenas uma amostra, apresentando mediana de 
0,01 ppm e valor máximo de 0,29 ppm. O teor mais 
elevado foi observado na amostra WSL-014A, situada 
no centro leste do Distrito Federal, sobre a unidade 
Paranoá 3 Rítmica Quartzítica Intermediária. Em solo 
subsuperficial o índio só não foi detectado em quatro 
amostras, apresentando mediana de 0,13 ppm e valor 
máximo de 0,22 ppm. O teor mais elevado foi encon-
trado na amostra WSL-032B sobre os quartzitos da 
Formação Paranoá. O elemento não possui valor de 
restrição na legislação para solo.

K – Potássio
O potássio (K – do latim kalium) é um metal alcalino, 
de cor prateada, mole, bom condutor de calor e eletri-
cidade, que se oxida facilmente e, depois do Li, é o 
metal mais leve. Em virtude de sua alta reatividade 
não é encontrado livre na natureza. É um dos cons-
tituintes maiores dos minerais formadores de rocha 
e o sexto mais comum na natureza, depois do Ca. 
Ocorre em K-feldspatos, como o ortoclásio (KAlSi3O8) 
e microclina (KAlSi3O8), e outros silicatos, entre eles 

alunita [KAl(SO4)2(OH)6], leucita (KAlSi2O6), muscovita 
[KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2], em evaporitos, como a silvinita 
(mistura de silvita (KCl) e halita (NaCl)), nitro ou caliche 
(KNO3) e carnalita (KMgCl3.6H2O). O principal uso do 
K é como fertilizante na agricultura.   A liga de K-Na 
é usada como meio de transferência de calor. É um 
macronutriente não tóxico, ativando reações enzimá-
ticas, 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 muscu-
lares. 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 hemotóxicos 
(PEIXOTO, 2004). As principais reservas subterrâneas 
de sais de potássio no Brasil localizam-se nos estados 
de Sergipe (mina Taquari/Vassouras e Santa Rosa do 
Lima) e Amazonas (Fazendinha e Arari).

Neste estudo geoquímico, o potássio só não foi 
detectado em uma amostra de água superficial, apre-
sentando mediana de 1,07 mg/L e valor máximo de 
8,33 mg/L. O teor mais elevado foi encontrado no 
ribeirão Taguatinga que drena os xistos da Chapada 
dos Pilões 1.

No sedimento de fundo o potássio foi detectado em 
todas as amostras, apresentando mediana de 0,08% 
e máximo de 0,23%. O teor mais elevado foi encon-
trado no rio Sonhim que drena rochas da unidade 
Rítmica Pelito-Carbonatada, na região norte do 
Distrito Federal.

No solo superficial o potássio só não foi detectado 
em duas amostras, apresentando mediana de 0,01% 
e valor máximo de 0,43%. O teor mais elevado foi 
observado na amostra WSL-023A sobre metassiltitos 
da Unidade Rítmica Pelito-Carbonatada. Em solo 
subsuperficial o potássio também só não foi detectado 
em uma amostra apresentando mediana de 0,08 e valor 
máximo de 0,24%. O teor mais elevado está na amostra 
WSL-004B, no sudeste do Distrito Federal, sobre a 
unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica Intermediária.

O elemento não possui valor de restrição na legis-
lação brasileira para água superficial, sedimento de 
fundo e solo.

La – Lantânio

O lantânio é um metal de cor branco-prateada, 
maleável, sendo um dos mais reativos do grupo dos 
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elementos de terras-raras (ETR); oxida-se rapida-
mente quando exposto ao ar, não sendo encontrado 
livre na natureza. O La é encontrado em minerais que 
contêm outros metais de terras-raras, como monazita 
[(La,Ce,Th)(PO4.SiO4)], bastnasita [(La,Ce)CO3(F.OH)] e 
allanita [(Ca,La,Al2,Fe(Si2O7)(SiO4)O(OH)]. É usado na 
indústria eletroeletrônica; na composição de vidros e 
lapidação; fabricação de lentes ópticas especiais; na 
ressonância magnética nuclear; em cristais geradores 
de laser; supercondutores; na melhoria da maleabili-
dade de ligas, ductibilidade e resistência ao impacto 
do aço e na datação de rochas e minérios (La-Ba) 
(MINERAIS DO PARANÁ, 2005). Na nutrição e no corpo 
humano o La ainda não desempenha papel conhe-
cido, mas como segue o Ca, encontra-se mais presente 
no esqueleto humano. Todos os compostos de La são 
considerados tóxicos, podendo causar problemas 
ao fígado, além de risco de explosão em labora-
tório (MINERAIS DO PARANÁ, 2005; KOLJONEN, 1992). 
No Brasil, as principais ocorrências estão em Poços 
de Caldas, São Gonçalo do Sapucaí, Cordislândia, 
Silvianópolis, Pouso Alegre (MG); São Francisco de 
Itabapoana (RJ); província mineral de Pitinga (AM); 
Mato Preto (PR), Anitápolis (SC) e Catalão (GO).

No levantamento geoquímico realizado, o elemento 
não foi analisado em água superficial.

O lantânio foi detectado em todas as amostras de sedi-
mento de fundo, apresentando mediana de 12,40 ppm 
e valor máximo de 26,60 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado no ribeirão Santana, sul do Distrito Federal. 
O elemento não possui valor de restrição na legislação 
brasileira para sedimento de fundo.

O lantânio foi detectado em todas as amostras de solo 
superficial, apresentando mediana de 2,00 ppm e valor 
máximo de 45,60 ppm. O teor mais elevado foi obser-
vado na amostra WSL-037A, constituída por latossolo 
da Formação Laterítica truncada. Em solo subsuperfi-
cial o lantânio só não foi detectado em uma amostra, 
apresentando mediana de 5,20 ppm e valor máximo de 
100,80 ppm. O elemento não possui valor de restrição 
na legislação brasileira para solo, mas apresentou uma 
amostra subsuperficial com teor acima do valor de 
prevenção da NOAA SQuiRT (50,0 ppm). O teor mais 
elevado está no ponto WSL-029B, em saprolitos de xisto 
da Chapada dos Pilões 1 no sudoeste do Distrito Federal.

Li – Lítio

O lítio é um metal alcalino, o mais leve que se tem 
conhecimento, pouco abundante, de coloração 

branco-prateada brilhante, possuindo alto potencial 
de oxidação e o calor específico mais alto dentre as 
substâncias sólidas. Ocorre nas rochas, principalmente 
nos silicatos. É liberado facilmente dos minerais primá-
rios em meios oxidantes e ácidos face ao intemperismo, 
sendo dominantemente incorporado aos argilomine-
rais, coloides e óxidos/hidróxidos de Fe-Mn. Seus princi-
pais minerais são: espodumênio (LiAlSi2O6), ambligonita 
[(Li,Na)Al(PO4)(F,OH)], lepidolita [KLi2Al(Al,Si)3O10(F,OH)2], 
petalita (LiAlSi4O10), montebrasita [LiAl(PO4)(OH)] e 
zinnwaldita (KLiFeAl(AlSi3)O10(F,OH)2). Usado principal-
mente como composto para baterias, na transferência 
de calor, lubrificantes, síntese de compostos orgânicos 
e depurador de ar em naves espaciais e submarinos, 
bem como em aplicações nucleares. É um poderoso 
analgésico, sendo também usado no tratamento da 
depressão bipolar. 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 (MINERAIS DO PARANÁ, 2005). No Brasil, 
o lítio é encontrado nas províncias pegmatíticas do 
vale do Jequitinhonha e Mucuri em MG e na Província 
Borborema no RN-PB-CE.

No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
para água superficial.

O lítio foi detectado em todas as amostras de sedi-
mento de fundo, apresentando mediana de 5 ppm e 
máximo de 22 ppm. O teor mais elevado foi encon-
trado no rio Sonhim que drena rochas da Unidade 
Rítmica Pelito-Carbonatada, região norte do Distrito 
Federal. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para sedimento de fundo.

Em solo superficial o lítio só não foi detectado em 
apenas duas amostras, apresentando mediana de 
3 ppm e valor máximo de 13 ppm, com 73,17% das 
amostras acima do valor de prevenção da NOAA 
SQuiRT (2 ppm) O teor mais elevado foi detectado 
na amostra WSL-016A, solo residual de metassiltitos 
da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada situada na 
região norte do Distrito Federal. O lítio foi detectado 
em todas as amostras de solo subsuperficial, apresen-
tando mediana de 3 ppm e valor máximo de 16 ppm, 
com 92,7% das amostras acima do valor de prevenção 
da NOAA SQuiRT. O teor mais elevado foi encon-
trado na amostra WSL-016B, latossolo da unidade 
Formações Lateríticas Truncada, situado no nordeste 
do Distrito Federal. O elemento não possui valor de 
restrição na legislação brasileira para solos.
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Lu – Lutécio

O lutécio é um metal de transição de cor branco-
-prateada, resistente à corrosão, sendo o mais pesado 
e duro dos elementos terras-raras do grupo dos lanta-
nídeos. É relativamente estável em presença do ar e 
não é encontrado livre na natureza. O Lu é encontrado 
em minerais que contêm outros metais de terras-raras, 
principalmente a monazita [(La,Ce,Th)(PO4.SiO4)], onde 
pode ocorrer em quantidades de até 0,003%. É usado 
como catalisador em usinas e refinarias de petróleo, em 
diversos processos químicos como alquilação, hidroge-
nação e polimerização e como ativador do cintilador de 
Cério em processos de medicina nuclear. Seu radioisó-
topo de massa 177 associado a hidroxiapatita é usado 
no tratamento seletivo de células tumorais sem irradiar 
as sadias. Como os demais elementos terras raras, possui 
baixa toxicidade, porém tanto o lutécio quanto seus 
compostos devem ser manuseados com cuidado, pois 
mesmo que não desempenhe nenhum papel biológico 
no corpo humano pode estimular o metabolismo. 

No estudo geoquímico realizado, o elemento não foi 
analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o lutécio foi detectado 
em todas as amostras apresentando mediana de 
0,06 ppm e valor máximo de 0,18 ppm. O teor mais 
elevado foi encontrado em amostra proveniente do 
rio Jardim, que drena os quartzitos, com intercalações 
de metassiltitos carbonosos, da unidade Paranoá 3, 
localizado na região nordeste do Distrito Federal.

O lutécio só não foi detectado em quatro amostras em 
solo superficial apresentando mediana de 0,01 ppm e 
valor máximo de 0,48 ppm. Apenas quatro amostras 
não detectaram lutécio em solo subsuperficial com 
mediana de 0,03 ppm e valor máximo de 0,57 ppm. 
O ponto WSL-016, solo residual de metassiltitos da 
unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, região norte, 
apresentou os maiores teores em ambas matrizes. O 
elemento não possui valor de restrição na legislação 
brasileira para sedimento de fundo e solo.

Mg – Magnésio

O magnésio é um metal alcalino-terroso, prateado, 
que se oxida em contato com o ar e é o oitavo elemento 
mais abundante na crosta. O Mg possui grande 
influência sobre o comportamento geoquímico do 
Fe, Ni, Co, Sc, Zn e Li em virtude de sua fácil substi-
tuição por estes elementos (MINERAIS DO PARANÁ, 
2005). Os minerais de Mg intemperizam-se facilmente 
por dissolução. Ocorre como magnesita (MgCO3), 

carnalita (KMgCl3.6H2O) e bischofita (MgCl2.6H2O) 
(MINERAIS DO PARANÁ, 2005). O óxido de magnésio e 
seus compostos são utilizados em lâmpadas (flashes), 
pirotecnia, indústria aeronáutica e bélica e agricul-
tura. 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 ampla-
mente usados em fármacos, e como revestimento 
de tijolos refratários (MINERAIS DO PARANÁ, 2005).  É 
também um importante constituinte da clorofila. No 
corpo humano é um nutriente não tóxico, entretanto, 
alguns compostos, são tóxicos e os asbestos (minerais 
do grupo das serpentinas) são considerados carcino-
gênicos.  Sua deficiência no organismo humano pode 
causar distúrbios neurológicos e uma ligeira calcificação. 
O ser humano necessita consumir cerca de 0,3 g de Mg 
por dia (KOLJONEN, 1992). No Brasil, as principais 
reservas estão na Bahia (Brumado) e no Ceará.

No levantamento realizado, o magnésio foi detec-
tado em todas as amostras de água superficial, apre-
sentando mediana de 1,40 mg/L e valor máximo de 
13,27 mg/L. O teor mais elevado foi encontrado no 
ribeirão da Contagem que drena os xistos carbonosos 
da Formação Paracatu, no norte do Distrito Federal.

No de sedimento de fundo o magnésio não foi 
detectado em apenas duas amostras apresentando 
mediana de 0,03% e máximo de 0,39%. O teor mais 
elevado foi encontrado no rio Sonhim que drena 
rochas da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, 
região norte do Distrito Federal. 

No solo superficial o magnésio foi detectado em 
85,37% das amostras apresentando mediana de 
0,01% e valor máximo de 0,25%. O teor mais elevado 
foi encontrado na amostra WSL-016A, solo residual de 
metassiltitos da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada. 
Em solo subsuperficial o magnésio foi detectado 
em 87,80% das amostras, apresentando mediana de 
0,02% e valor máximo de 0,21%. O teor mais elevado 
foi observado na amostra WSL-012B, solo residual 
da Formação Ferrífera Truncada na região norte do 
Distrito Federal.

O elemento não possui valor de restrição na legis-
lação brasileira para água superficial, sedimento de 
fundo e solo.

Mn – Manganês

O manganês é um metal de transição, relativa-
mente abundante na crosta, de cor branco-acinzen-
tada, frágil, refratário, facilmente oxidável e não é 
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encontrado livre na natureza. O Mn pode ser remo-
bilizado durante a atividade hidrotermal regional. 
Em processos intempéricos, os compostos de Mn 
são oxidados, liberados e reprecipitados (minerais 
secundários) em função das condições de Eh e pH 
(MINERAIS DO PARANÁ, 2005). Existem inúmeros 
minerais de Mn, destacando-se: pirolusita (MnO2), 
rodocrosita (MnCO3) psilomelano [(Ba,H2O)2Mn5O10], 
criptomelana (KMn8O16), haussmannita (Mn2O4) e a 
manganita [MnO(OH)]. Alguns nódulos encontrados 
no assoalho oceânico podem conter em torno de 24% 
de Mn. É utilizado principalmente na produção de 
ligas de aço (pela capacidade de endurecer o aço sem 
torná-lo mais frágil), na produção de pilhas e para 
coloração de vidros. Desempenha papel fundamental 
nos processos fotossintéticos de produção de O2. O 
manganês é um oligoelemento não tóxico, essencial 
para todas as formas de vida, nas quais tem funções 
tanto estruturais quanto enzimáticas e é importante 
na fixação da vitamina B1. Se inalado em quantidades 
excessivas, pode causar danos neurológicos irreversí-
veis (LOPES JUNIOR, 2007; KOLJONEN, 1992). No Brasil 
tem-se os depósitos do Azul - PA (Província Mineral 
de Carajás), de Corumbá-MS, Mariana e Conselheiro 
Lafaiete-MG e de Caetité-BA (SUMÁRIO MINERAL, 2010).

No levantamento geoquímico realizado, o manganês 
foi detectado em 53,49% das amostras de água 
superficial, apresentando mediana de 0,10 mg/L 
e valor máximo de 0,127 mg/L, com uma violação 
ao CONAMA 357 – Classe 1 (0,1 mg/L). O teor mais 
elevado foi encontrado no ribeirão Santa Rita que 
drena solos da Formação Laterítica truncada no 
nordeste do Distrito Federal. 

Em sedimento de fundo o manganês foi detectado em 
todas as amostras, apresentando mediana de 246 ppm 
e valor máximo de 1648 ppm, com 10 amostras acima 
do valor de prevenção da NOAA SQuiRT (460 ppm) na 
região do rio Sonhim, ribeirão Palmeira, rio Jardim, rio 
Preto, rio São Bernardo, rio Paranoá, ribeirão Santana 
e ribeirão Maria Pereira. O teor mais elevado foi 
observado no rio São Bernardo que drena os siltitos e 
argilitos do subgrupo Paraopeba no extremo sudeste 
do Distrito Federal.

No solo superficial o manganês foi detectado em 
todas as amostras apresentando mediana de 75 ppm 
e valor máximo de 1407 ppm, com 8 amostras acima 
do valor de prevenção da NOAA SQuiRT (220 ppm) 
nas regiões norte, nordeste e centro-sudeste do 

Distrito Federal. O teor mais elevado foi encontrado 
na amostra WSL-014A, na porção centro leste do 
Distrito Federal, sobre a unidade Paranoá 3 Rítmica 
Quartzítica Intermediária. Em solo subsuperficial o 
manganês também foi detectado em todas as amos-
tras, apresentando mediana de 102 ppm e valor 
máximo de 1040 ppm, com 5 amostras acima do valor 
de prevenção da NOAA SQuiRT nas regiões norte, 
nordeste e sudoeste do Distrito Federal. O teor mais 
elevado foi encontrado na amostra WSL-023B sobre 
metassiltitos da Unidade Rítmica Pelito-Carbonatada.

O manganês não possui valor de restrição para sedi-
mento de fundo e solos na legislação brasileira.

Mo – Molibdênio

O molibdênio é um metal de transição de coloração 
branco-prateada, resistente à corrosão, com alto 
ponto de fusão, bom condutor de eletricidade e calor, 
não sendo encontrado livre na natureza. No intempe-
rismo, os sulfetos com Mo são lentamente oxidados 
produzindo MoO4

-2 (em pH neutro a moderadamente 
alcalino) e HMoO4

- (valores de pH baixo) (KABATA-
PENDIAS; PENDIAS, 1992). Ocorre principalmente 
como molibdenita (MoS2), powellita [Ca(MoW)O4] e 
wulffenita [Pb(MoO4)]. É usado para ligas metálicas 
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 tempera-
turas. É um micronutriente essencial, porém mode-
radamente 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). No Brasil, o molib-
dênio ocorre em rochas calcissilicáticas, ocasional-
mente extraído como subproduto da scheelita na 
Província Scheelitífera do Seridó nos estados do RN e 
PB (SUMÁRIO MINERAL, 2010).

No levantamento geoquímico efetuado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
em água superficial.

Em sedimento de fundo o molibdênio foi detectado em 
todas as amostras, apresentando mediana de 0,67 ppm 
e máximo de 1,49 ppm. O teor mais elevado foi encon-
trado no rio Maranhão, que drena rochas da unidade 
Rítmica Pelito-Carbonatada, região norte do Distrito 
Federal. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para sedimento de fundo.
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Em solo superficial o molibdênio foi detectado em todas 
as amostras, apresentando mediana de 0,42 ppm e valor 
máximo de 4,24 ppm. Todas as amostras possuem 
teores abaixo do permitido pela legislação (30,0 ppm), 
porém 9 amostras mostraram teores acima dos valores 
de prevenção da NOAA SQuiRT (3,0 ppm) nas regiões 
norte, nordeste, centro e sudoeste do Distrito Federal. 
O teor mais elevado foi encontrado na amostra 
WSL-039A, latossolo sobre os quartzitos da Formação 
Paranoá no centro-sudoeste do Distrito Federal. Em 
solo subsuperficial o molibdênio só não foi detectado 
em uma amostra, apresentando mediana de 1,55 ppm 
e valor máximo de 5,26 ppm. Nove amostras apre-
sentaram teores acima dos valores de prevenção da 
NOAA SQuiRT (3,0 ppm) nas regiões norte, noroeste, 
centro, sul e sudoeste do Distrito Federal. O teor mais 
elevado foi encontrado na amostra WSL-017B, latos-
solo sobre Formação Ferrífera Truncada, no centro 
noroeste do Distrito Federal.

Na – Sódio

O sódio (do latim – natrium) é um metal alcalino, inten-
samente 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.   Apresenta-se em 
pequenas quantidades nos sedimentos arenosos, mesmo 
contendo algum feldspato, mas é o sétimo elemento 
mais abundante da crosta. Durante o intemperismo, o 
sódio é dissolvido dos feldspatos e removido para os rios 
e mares, sendo responsável pelo aumento da salinidade 
da água (MINERAIS DO PARANÁ, 2001). Seus principais 
minerais são os sais de evaporitos, tais como a halita 
(NaCl), bórax (Na2B4O7.10H2O), mirabilita (Na2SO4.10H2O), 
thenardita (Na2SO4), soda (Na2CO3.10H2O) e trona 
(Na3HCO3CO3.2H2O) (MINERAIS DO PARANÁ, 2001). É 
usado principalmente como condimento alimentar, 
além de em diversos produtos como soda cáustica 
(NaOH); hipoclorito de sódio (NaClO), usado para puri-
ficação e desinfecção de água; produtos para panifi-
cação (bicarbonato de sódio – NaHCO3); produção de 
vidro; fabricação do sabão; na indústria têxtil e química 
(MINERAIS DO PARANÁ, 2001). 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 geral-
mente inofensivos, como o NaCl (“sal de cozinha”), mas 
não podem ser ingeridos em excesso, principalmente 
por pessoas com problemas cardíacos, porque eleva a 

pressão arterial (MINERAIS DO PARANÁ, 2001). No Brasil, 
existe produção de sal marinho em superfície, princi-
palmente no Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Em 
Alagoas, existe produção de NaCl para fins industriais, 
sendo retirado de mina subterrânea.

No levantamento geoquímico realizado o sódio foi 
detectado em todas as amostras de água superficial, 
apresentando mediana de 1,27 mg/L e valor máximo 
de 32,79 mg/L. O teor mais elevado foi encontrado no 
ribeirão Taguatinga, que drena os quartzitos micáceos 
da unidade Chapada dos Pilões 2, no sudoeste do 
Distrito Federal. Não foram detectados teores acima dos 
valores orientadores utilizados.

No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores de sódio acima do limite de quan-
tificação em sedimento de fundo.

O sódio foi detectado em apenas três amostras de solo 
superficial e em quatro de solo subsuperficial. Ambas 
apresentaram mediana de 0,01% e valor máximo de 
0,03%. A amostra WSL-024 apresentou o teor mais 
elevado em ambas as matrizes, localizada sobre solo 
residual dos clorita-xistos da Formação Paracatu, 
sudeste do Distrito Federal. O sódio não possui valor de 
restrição na legislação brasileira para solo.

Nb – Nióbio

O nióbio é um metal de transição de cor branca 
brilhante, maleável, dúctil e com boa resistência à 
corrosão. A maioria dos compostos de Nb é solúvel 
em meios ácidos e alcalinos. Forma uma série mineral 
que varia da columbita (Nb predominante) até tanta-
lita (Ta predominante), podendo ocorrer ainda como 
pirocloro [(Na,Ca)2Nb2O6(OH,F)], samarskita (óxido 
complexo de ETR, U, Fe, Ti, Sn, Nb e Ta), loparita 
[(Ce,Na,Ca)(Ti,Nb)O3], fergusonita (óxido complexo 
de Nb e ETR), euxenita [(Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6] 
e tapiolita (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6 (RANKAMA; SAHAMA, 
1954). Usado principalmente em aços inoxidáveis 
e ligas de metais não ferrosos; indústria nuclear; na 
indústria aeronáutica; na produção de joias e como 
superligas. O carboneto de nióbio (NbC) é usado nos 
bits de brocas de perfuração. Ligas de nióbio fisio-
logicamente inertes e com características hipoaler-
gênicas são usadas em muitos dispositivos médicos, 
tal como o marca-passo. Não é conhecido até o 
momento o papel que desempenha nos processos 
vitais e seus compostos são considerados tóxicos 
(MINERAIS DO PARANÁ, 2005). As principais reservas 
de nióbio no Brasil se encontram em Minas Gerais 
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localizadas no Complexo Alcalino de Araxá e no muni-
cípio de Nazareno; em Goiás estão nos municípios de 
Catalão e Ouvidor; e no Amazonas nos municípios 
de São Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo 
(BIONDI, 2003).

O elemento não foi analisado em água superficial 
neste levantamento geoquímico.

Em sedimento de fundo o nióbio foi detectado em 
todas as amostras, apresentando mediana de 0,41 ppm 
e valor máximo de 16,36 ppm. O teor mais elevado 
foi observado no ribeirão da Lage, no sudoeste do 
Distrito Federal, fora dos limites da área de estudo. O 
elemento não possui valor de restrição na legislação 
brasileira para sedimento de fundo.

Em solo superficial o nióbio só não foi detectado em 
uma amostra, apresentando mediana de 0,03 ppm e 
valor máximo de 6,82 ppm. O teor mais elevado está 
no ponto WSL-008A, em latossolo, sobre a unidade 
Formações Lateríticas Truncadas. Em solo subsuperfi-
cial o nióbio só não foi detectado em duas amostras, 
apresentando mediana de 0,98 ppm e valor máximo 
de 56,0 ppm. O teor mais elevado foi encontrado na 
amostra WSL032B sobre os quartzitos da Formação 
Paranoá. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação para solo.

Ni – Níquel

O níquel é um metal prateado, considerado sideró-
filo, por estar associado ao Fe, e calcófilo, por possuir 
grande afinidade com o enxofre. Durante o intempe-
rismo, o íon Ni+2 é facilmente mobilizado em soluções 
aquosas podendo migrar por grandes distâncias. 
Geralmente se associa ao Co, Cu e Pt em depósitos 
sulfetados em minerais como a pentlandita [(NiFe)9S8], 
milerita (NiS), violarita (FeNi2S4), nicolita ou niquelina 
(NiAs), garnierita [(NiMg)6(OH)8Si4O10] e heazlewoodita 
(Ni3S2). O mineral pirrotita (FeS) pode conter até 5% 
de Ni. Meteoritos de Fe, os sideritos podem conter 
de 5 a 20% de Ni. É usado principalmente como 
componente em aços inoxidáveis, ligas não ferrosas 
e eletrodeposição (MINERAIS DO PARANÁ, 2005). O 
níquel não tem papel biológico conhecido, mas acre-
dita-se que participe de reações enzimáticas.  Possui 
seu efeito deletério na saúde humana marcado por 
reações alérgicas, chegando até a causar câncer 
respiratório, irritação gastrointestinal, dermatite e 
malformações congênitas (KOLJONEN, 1992). Ocorre 
no Brasil nos estados do Pará (Jaguar, Onça-Puma, 

Vermelho e Jacaré-Jacarezinho), Goiás (Niquelândia, 
Barro Alto, Americana do Brasil, Água Branca), Bahia 
(Santa Rita) e no Piauí (São João do Piauí) (SUMÁRIO 
MINERAL, 2012).

No estudo geoquímico realizado o níquel foi detec-
tado em apenas três amostras de água superficial, 
apresentando mediana de 0,003 mg/L e valor máximo 
de 0,066 mg/L, com uma violação ao CONAMA 357 
(0,025 mg/L) na região do ribeirão Cachoeirinha 
que drena siltitos e argilitos da Formação Serra da 
Saudade, no sul do Distrito Federal.

No sedimento de fundo o níquel foi detectado em 
todas as amostras, apresentando mediana de 8,5 ppm 
e valor máximo de 19,8 ppm, com uma violação ao 
CONAMA 454 (18 ppm) na região do rio Sonhim que 
drena rochas da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, 
na região norte do Distrito Federal.  

Em solo superficial o níquel só não foi detectado em 
duas amostras, apresentando mediana de 4,3 ppm 
e valor máximo de 41,9 ppm, com uma violação ao 
CONAMA 420 (30 ppm).   Em solo subsuperficial o 
níquel foi detectado em todas as amostras, com 
mediana de 6,2 ppm e valor máximo de 41,2 ppm com 
1 e uma violação ao CONAMA 420 também na região 
norte do Distrito Federal. Os teores mais elevados 
foram encontrados no ponto WSL-016 proveniente 
de solo residual de metassiltitos da unidade Rítmica 
Pelito-Carbonatada na região norte do Distrito Federal.

Nitrato e Nitrito

O nitrogênio (do grego nitrogenium) é um elemento 
não metálico, que forma os compostos N2, um gás 
inerte, incolor, inodoro, insípido, que possui alta 
eletronegatividade e compõe 78% de nossa atmos-
fera; o nitrato (NO3

-), um ânion que ocorre nas águas 
superficiais, subterrâneas e em efluentes domésticos 
e industriais; o nitrito (NO2

-), ânion intermediário que 
se forma a partir da oxidação da amônia e da redução 
do nitrato; a amônia (NH3

-), um composto presente 
naturalmente nas águas superficiais e subterrâneas, 
facilmente adsorvida por partículas finas do solo; 
e o nitrogênio orgânico, que ocorre em proteínas 
e peptídeos, ácidos nucleicos e ureia. Conhecido 
desde a antiguidade, onde formava a “água régia” 
dos alquimistas, é um elemento de extrema impor-
tância para a vida vegetal, sendo sua transferência 
entre as plantas e o solo conhecida como o “ciclo do 
nitrogênio”. É utilizado em diversas aplicações como 
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na fabricação de aço inoxidável, criogenia, explosivos, 
combustível de foguetes e medicina nuclear, além de 
funcionar como fertilizante associado ao carbono 
e ao fósforo e em nitratos de cálcio, amônia e ureia. 
A destilação fracionada do ar liquefeito é o principal 
meio de produção do nitrogênio, como subproduto da 
produção do oxigênio. Devido à sua baixa reatividade 
as plantas necessitam que ele seja decomposto por 
alguma bactéria para ser consumido por suas raízes.

O nitrogênio foi analisado nas formas de nitrito (NO2
-) 

e nitrato (NO3
-) em amostras de água superficial. Os 

Valores Máximos Permitidos – VPMs definidos pelo 
CONAMA 357/2005 são: para nitrito, 1 mg/L N e para 
nitrato, 10 mg/L N. Porém, os VMPs definidos pela 
World Health Organization – WHO (WHO, 2011) são: 
3 mg/L como NO2

- e 50 mg/L como NO3
-. Como no 

projeto foram analisados NO3
- e NO2

-, serão conside-
rados os VMPs da WHO.

O nitrito foi detectado em apenas seis amostras, apre-
sentando valor máximo de 0,83 mg/L, abaixo dos 
valores de referência utilizados.

O nitrato foi detectado em todas as amostras, apre-
sentando mediana de 1,13 mg/L e valor máximo de 
155,89 mg/L. Seis amostras possuem teores acima 
dos Valores Máximos Permitidos – VMPs definidos 
pelo CONAMA 357/2005 para nitrato, 10 mg/L, sendo 
que uma amostra apresentou teor superior ao defi-
nido pela World Health Organization – WHO (WHO, 
2011) - 50 mg/L. Essa amostra foi coletada no rio São 
Bartolomeu, no noroeste do Distrito Federal. 

Oxigênio Dissolvido

O oxigênio dissolvido (OD) é um fator limitante para 
manutenção da vida aquática e de processos de auto-
depuração em sistemas aquáticos naturais. Durante a 
degradação da matéria orgânica, as bactérias usam 
oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo 
causar uma redução de sua concentração na água.

No levantamento geoquímico realizado, as amos-
tras de água superficial apresentaram valores de 
oxigênio dissolvido variando entre 1,56 e 8,9 mg/L. 
Na maioria das amostras o OD atende ao CONAMA 
357/2005. Porém, algumas amostras localizadas na 
região sul sudoeste da bacia, apresentaram valores 
de OD abaixo de 5 mg/L. A descarga em excesso de 
material orgânico na água pode resultar no esgota-
mento de oxigênio do sistema, sendo que exposições 

prolongadas a concentrações abaixo de 5 mg/L 
podem não matar alguns organismos presentes, mas 
aumentam a susceptibilidade ao estresse. Exposições 
abaixo de 2 mg/L podem levar à morte a maioria dos 
organismos. Valores abaixo de 2 mg/L foram detec-
tados em duas amostras provenientes do sudoeste da 
área, no rio Descoberto a montante do ribeirão Lages 
e no ribeirão Lages.

P – Fósforo e Fosfato 

O fósforo (do latim – phosphorus) é um elemento não 
metálico, semitransparente, fosforescente no escuro 
e que pega fogo espontaneamente quando exposto 
ao ar. O fósforo não é encontrado livre na natureza, 
mas ocorre largamente em muitos minerais na forma 
de fosfatos associados com o cálcio. Quando puro, é 
incolor, transparente e insolúvel em água. Os princi-
pais minerais são a apatita [Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)], mona-
zita [(CE, La, Nd, Th).(PO4,SiO4)] e xenotímio (YPO4). 
Também é extraído de fosforitos, rochas sedimen-
tares de origem marinha com alto teor de minerais 
fosfatados. O P é usado principalmente em fosfatos 
solúveis na indústria de fertilizantes, em ração animal 
e na indústria química (vidros especiais, tipos de aços 
contra corrosão, em tubulações e caldeiras) (MINERAIS 
DO PARANÁ, 2001). 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 fluorapa-
tita [Ca5(PO4)3F], respectivamente. Compõe o tecido 
nervoso e do protoplasma celular dos animais. Por 
outro lado, o P na sua forma elementar é altamente 
tóxico (LOPES JUNIOR, 2007). No Brasil as principais 
jazidas estão em Tapira, Patos de Minas e Araxá-MG, 
Catalão-GO e Cajati-SP (SUMÁRIO MINERAL, 2010).

No levantamento geoquímico realizado, o fosfato foi 
detectado acima do limite de quantificação (0,12 mg/L) 
em apenas 6 amostras com teores variando de 0,12 a 
0,76 mg/L. O teor mais elevado foi encontrado no 
ribeirão Taguatinga que drena os xistos da Chapada 
dos Pilões 1, sudoeste do Distrito Federal. O fosfato 
não possui valor de restrição nas águas superficiais.

Em sedimento de fundo o fósforo foi detectado 
em todas as amostras apresentando mediana de 
221,0 ppm e valor máximo de 1337,0 ppm. O teor 
mais elevado também foi encontrado no ribeirão 
Taguatinga. O elemento não possui valor de restrição 
na legislação brasileira para sedimento de fundo.
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O fósforo foi detectado em todas as amostras de 
solo superficial e subsuperficial. Em solo superficial 
apresentou mediana de 84,0 ppm e valor máximo 
de 693,0 ppm. O teor mais elevado foi encontrado na 
amostra WSL-040A, constituída por latossolo oriundo 
dos quartzitos da Formação Paracatu, localizada no 
centro-oeste do Distrito Federal.   Em solo subsu-
perficial apresentou mediana de 224,0 ppm e valor 
máximo de 744,0 ppm. O teor mais elevado foi encon-
trado na amostra WSL-016B, constituída por solo 
residual de metassiltitos da unidade Rítmica Pelito-
Carbonatada, situada na região norte do Distrito 
Federal. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para solo.

Pb – Chumbo

O chumbo (do latim – plumbum) é um metal pesado 
de cor branco-azulada, maleável, dúctil, resis-
tente à corrosão e fraco condutor de eletricidade. 
Ressalte-se que parte do chumbo na natureza tem 
sido formada pelo decaimento radioativo do urânio e 
tório (MINERAIS DO PARANÁ, 2005; KOLJONEN, 1992). 
Tem como principais minerais: galena (PbS), angle-
sita (PbSO4), cerusita (PbCO3) e os menos comuns 
bournonita (PbCuSbS3), jamesonita (Pb4FeSb6S14) e 
wulfenita (PbMoO4). É usado principalmente como 
liga metálica, baterias automotivas, fusíveis, revesti-
mentos de cabos elétricos, pigmento de tinta e em 
revestimentos protetores de raios X. Como não é 
elemento essencial nem 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) 
(MINERAIS DO PARANÁ, 2005). Este elemento pode 
afetar todos os órgãos internos do corpo humano e 
causar danos irreversíveis ao cérebro (saturnismo), 
não importando se a contaminação se deu por 
ingestão, contato dermal ou inalação. Apesar de ser 
intrinsecamente tóxico, a maior parte do Pb ingerido 
passa pelo organismo sem ser absorvido (MINERAIS 
DO PARANÁ, 2005). A principal produção de concen-
trado de Pb no Brasil é proveniente da mina do Morro 
Agudo em Paracatu-MG (SUMÁRIO MINERAL, 2010).

Na pesquisa realizada em água superficial o chumbo 
foi detectado em 34,88% das amostras apresentando 
mediana de 0,001 mg/L e valor máximo de 0,023 mg/L, 
com 7 violações ao CONAMA 357 – Classe 1 (0,01 mg/L) 

na região do rio Sonhim, rio Monteiro, rio Piripau, rio 
Paranoá, ribeirão Cachoeirinha, rio Jardim, córrego 
Cariri, ribeirão Santa Rita e ribeirão Engenho da Lage. 
O teor mais elevado foi observado no rio Sonhim que 
drena rochas da Unidade Rítmica Pelítica-Carbonatada, 
região norte do Distrito Federal.

Em sedimento de fundo o chumbo foi detectado em 
todas as amostras apresentando mediana de 9,70 ppm e 
valor máximo de 27 ppm. O teor mais elevado também 
foi encontrado no rio Sonhim, mas está abaixo do limite 
máximo permitido pela legislação brasileira para sedi-
mento de fundo.

O chumbo foi detectado em todas as amostras de 
solo superficial apresentando mediana de 3,60 ppm 
e valor máximo de 46,90 ppm. Todas as amostras 
possuem teores abaixo do permitido pela legislação 
(72,0 ppm), porém 9 amostras apresentaram teores 
acima dos valores de prevenção da NOAA SQuiRT 
(16 ppm), nas regiões norte, noroeste, centro e leste 
do Distrito Federal. O teor mais elevado foi observado 
na amostra WSL-012A, em solo residual sobre rochas 
da Formação Laterítica Truncada na região norte do 
Distrito Federal. Em solo subsuperficial o chumbo só 
não foi detectado em uma amostra, apresentando 
mediana de 8,8 ppm e valor máximo de 39,7 ppm. 
Todas as amostras possuem teores abaixo do permi-
tido pela legislação, porém 11 delas apresentaram 
teores acima dos valores de prevenção da NOAA 
SQuiRT, nas regiões norte, noroeste, centro e leste 
do Distrito Federal. O teor mais elevado foi encon-
trado na amostra WSL-022B, sobre os quartzitos da 
Formação Paranoá 3 no noroeste da área.

pH – Potencial Hidrogeniônico

O pH representa a atividade do íon hidrogênio na 
água, de forma logaritmizada, resultante inicialmente 
da dissociação da própria molécula da água e poste-
riormente acrescida pelo hidrogênio de outras fontes 
como, por exemplo, de efluentes industriais. Por 
influir em diversos equilíbrios químicos que ocorrem 
naturalmente ou em processos antropogênicos, o pH 
é um parâmetro importante em estudos geoquímicos 
e varia de acordo com a temperatura e a composição 
mineral do corpo d’água. A escala logarítmica do 
pH compreende valores de 0 a 14, sendo que o 7 é 
considerado o valor neutro. O valor 0 representa a 
acidez máxima e o valor 14, a alcalinidade máxima. A 
condição de pH que corresponde à formação de um 
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ecossistema mais diversificado é o da neutralidade, 
tanto nos ambientes aeróbios, como nos anaeróbios.
No levantamento geoquímico realizado, as amos-
tras de água superficial apresentam valores de pH 
variando entre 4,38 e 7,44, sendo que 17 amostras 
mostram valores de pH menores que 6, violando a 
CONAMA 357 – Classe 1 (6 a 9). O pH mais ácido foi 
detectado no rio Samambaia, numa área de cultivo 
de sorgo, ao sul da área estudada, fora dos limites do 
Distrito Federal.

Rb – Rubídio

O rubídio não é um elemento muito abundante na 
crosta terrestre, porém como seu raio iônico é muito 
similar ao do potássio, o substitui parcialmente nas 
espécies minerais potássicas, onde aparece como 
impureza. É um metal alcalino, de coloração branco-
-prateada brilhante, baixa temperatura de fusão, 
eletropositivo, muito reativo e elevada volatilidade. 
É encontrado em diversos minerais como a lepido-
lita, leucita, polucita e zinwaldita. É utilizado, prin-
cipalmente, na fabricação de cristais especiais para 
sistemas de telecomunicações de fibra ótica e na 
fabricação de vidros especiais; motores iônicos em 
veículos espaciais, como componente de fotocélula; 
utilizado junto com o cério em relógios atômicos e 
na fabricação de fogos de artifícios. Possui isótopo 
radioativo 87Rb fazendo par com o Sr (87Rb/87Sr) utili-
zado para estabelecer idades convencionais em 
rochas para eventos de magmatismos e metamor-
fismos. O rubídio não apresenta um papel biológico 
importante conhecido, sendo considerado atóxico. 
Pode se acumular no organismo junto ao K nos 
músculos (MINERAIS DO PARANÁ, 2005) e no corpo, 
quando substitui o K (em grandes quantidades), pode 
causar irritabilidade e espasmos (WINTER, 200-?). Não 
existe exploração do elemento no Brasil.

O rubídio não foi analisado em água superficial neste 
levantamento geoquímico.

Em sedimento de fundo o rubídio foi detectado em 
todas as amostras, apresentando mediana de 8,10 ppm 
e valor máximo de 22,20 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado no rio Samambaia, sudeste do Distrito 
Federal, fora dos limites da área.

O rubídio foi detectado em todas as amostras de solo 
superficial apresentando mediana de 0,50 ppm e 
valor máximo de 54,10 ppm. Em solo subsuperficial 
apresentou mediana de 7,40 ppm e valor máximo de 

56,60 ppm. O teor mais elevado em ambas amostras 
foi encontrado no ponto WSL-001, latossolo, sobre 
rochas da Formação Laterítica Truncada, nordeste 
do Distrito Federal. O elemento não possui valor de 
restrição na legislação brasileira para sedimento de 
fundo e solo.

Re – Rênio

O rênio é um elemento metálico, de coloração 
prateada clara, com ponto de fusão extremamente 
elevado (3.180ºC) e com uma estrutura cristalina extre-
mamente estável o que o torna excepcionalmente 
resistente ao calor e ao desgaste. O rênio raramente 
ocorre como elemento nativo ou em seu próprio 
sulfeto, a rheniita (ReS2), podendo substituir o moli-
bdênio na molibdenita (MoS2). É usado na produção 
de superligas metálicas de molibdênio e níquel para 
a fabricação de turbinas de jatos, como catalisador 
juntamente com a platina, em filamentos de lâmpadas e 
flashes e tubos usados em vários tratamentos médicos. 
Seu composto com boro é tão duro quanto o diamante.  
Tanto em ambiente oxidante quanto em redutor, o Re 
se comporta como elemento imóvel. A exposição pode 
causar irritações nos olhos, na pele e, se ingerido dissol-
vido em líquidos, pode causar irritação do trato respi-
ratório. As propriedades toxicológicas ainda não estão 
bem definidas.   É extraído como subproduto a partir 
da lavra de molibdênio e do cobre. O Chile contém as 
maiores reservas e é o maior produtor.

No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
em nenhuma dos meios analisados.

S – Enxofre e Sulfato

O enxofre é o décimo sexto elemento em abun-
dância na crosta terrestre. É um não metal, de colo-
ração amarela, sólido a temperatura de 20°C, mau 
condutor de calor e eletricidade, inodoro e insolúvel 
em água. Elemento bastante comum na superfície 
da litosfera, ocorrendo em diversos minerais sob 
a forma de sulfetos e sulfatos, ou mesmo em sua 
forma pura, em regiões vulcânicas. Na forma nativa 
é encontrado em fontes termais, zonas vulcânicas e 
em meteoritos. Também está presente, em pequenas 
quantidades, em combustíveis fósseis como o carvão 
e o petróleo. Entre os minerais de sulfeto que contêm 
enxofre, podemos citar a galena, pirita, esfalerita e 
cinábrio entre outros. É utilizado em vários processos 
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industriais, como na produção de ácido sulfúrico, 
na fabricação de fósforos, adubos químicos e medi-
camentos laxantes, como componente da pólvora 
e vulcanização da borracha. É usado, ainda, para 
branquear o papel e como conservante de bebidas 
alcoólicas. É um nutriente essencial para todos os 
organismos vivos. É constituinte de algumas enzimas 
e vitaminas, neutraliza os tóxicos e ajuda o fígado 
na secreção da bílis. As plantas absorvem o enxofre 
do solo como íon sulfato. No Brasil, parte do enxofre 
(35%) é obtida através do refino de petróleo e gás, 
sendo o restante proveniente da industrialização 
do Cu, Zn e Ni (SUMÁRIO MINERAL, 2010), além do 
depósito de enxofre nativo do Castanhal em Sergipe 
(BIONDI, 2003).

No estudo realizado o composto ocorreu em todas as 
amostras de água superficial, apresentando mediana 
de 0,45 mg/L e valor máximo de 29,2 mg/L, abaixo dos 
valores orientadores utilizados para o sulfato (250 mg/L).

O enxofre foi detectado em 30,2% das amostras de 
sedimento de fundo apresentando mediana de 0,01% 
e valor máximo de 0,04%. 

O elemento foi detectado em 62,7% das amostras de 
solo superficial, e em 27,9% de solo subsuperficial. Em 
ambas as matrizes apresentou mediana de 0,01% e 
valor máximo de 0,03%. 

O elemento não possui valor de restrição na legis-
lação brasileira para sedimento de fundo e solo.

Sb – Antimônio

O antimônio (do latim – stibium) é um semimetal de 
coloração branco-acinzentada, brilho metálico, mau 
condutor de calor e eletricidade, solúvel em água-
-régia, sendo por vezes encontrado livre na natureza. 
O Sb é incorporado aos sedimentos de drenagem 
na forma de minerais sulfetados detríticos. Tem 
como principais minerais a estibinita (Sb2S3), ulma-
nita (NiSbS), kermesita (Sb2S2O), valentinita (Sb2O3), 
stibiconita [(Sb3)O6(OH)] livingstonita (HgSb4S8), 
tetraedrita [(Cu,Fe)12Sb4S13], calcostibita (CuSbS2) e 
jamesonita (Pb4FeSb6S14). É usado principalmente 
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 elabo-
ração de fármacos (compostos injetáveis usados no 

tratamento da leishmaniose).   O Sb não tem papel 
biológico conhecido e seus compostos são altamente 
tóxicos. Quando em excesso provoca severos danos 
ao fígado (MINERAIS DO PARANÁ, 2005; KOLJONEN, 
1992). Depósitos do elemento são raros e sempre rela-
cionados às jazidas de Pb Hg e Ag.

No levantamento geoquímico efetuado o antimônio 
foi detectado em 27,90% das amostras de água super-
ficial apresentando mediana de 0,001 mg/L e valor 
máximo de 0,011 mg/L, com 2 violações ao CONAMA 
357 (0,005 mg/L) na região dos rios Sonhim e Paranoá. 
O teor mais elevado foi encontrado na boca da Lagoa 
Paranoá, região central do Distrito Federal.

Em sedimento de fundo o antimônio foi detectado em 
todas as amostras apresentando mediana de 0,45 ppm 
e valor máximo de 1,31 ppm. O teor mais elevado 
foi observado no rio Sonhim que drena rochas da 
unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, região norte 
do Distrito Federal. O elemento não possui valor de 
restrição na legislação brasileira para sedimento 
de fundo.

O antimônio foi detectado em todas as amostras de 
solo superficial apresentando mediana de 0,08 ppm 
e valor máximo de 4,76 ppm com 3 violações ao 
CONAMA 420 (2,0 ppm), nas regiões norte, noroeste e 
centro-leste do Distrito Federal. O teor mais elevado 
foi detectado na amostra WSL-014A, situada no 
centro-leste do Distrito Federal sobre a unidade 
Paranoá 3 Rítmica Quartzítica Intermediária. Também 
foi detectado em todas as amostras de solo subsu-
perficial apresentando mediana de 8,8 ppm e valor 
máximo de 39,7 ppm com 5 violações ao CONAMA 
420, nas regiões norte, noroeste, centro-leste, sul 
e sudoeste do Distrito Federal. O teor mais elevado 
foi detectado na amostra WSL-012B, em solo residual 
da Formação Ferrífera Truncada na região norte do 
Distrito Federal.

Sc - Escândio

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 encon-
trado livre na natureza.  Seus principais minerais são 
a thortveitita [(ScY)Si2O7] e a kolbeckita (ScPO4.2H2O) 
(MINERAIS DO PARANÁ, 2005). É usado na indústria 
metalúrgica formando ligas leves e de alta resistência 
com o Al; fontes de luz (SCI3); o composto Sc2O3 é 
usado em lâmpadas de alta intensidade; quando o Sc 
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é irradiado por uma fonte de nêutrons, passa a emitir 
uma radiação, com a possibilidade de uso em radio-
terapia (PEIXOTO, 2005). Não tem papel biológico 
conhecido, mas seus compostos são considerados 
tóxicos e carcinogênicos, apesar de pouco estudados. 
É extraído como subproduto de depósitos de níquel, 
ferro e urânio.

O escândio não foi analisado em água superficial no 
levantamento realizado.

Em sedimento de fundo o escândio foi encontrado 
em todas as amostras apresentando mediana de 
2,40 ppm e valor máximo de 10,70 ppm. O teor mais 
elevado ocorre no rio Maranhão, que drena rochas 
da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, na região 
norte do Distrito Federal. O elemento não possui 
valor de restrição na legislação brasileira para sedi-
mento de fundo.

Em solo superficial, o escândio foi detectado em todas 
as amostras, apresentando mediana de 2,30 ppm 
e valor máximo de 22,10 ppm. O teor mais elevado 
foi encontrado na amostra WSL-034A, em latos-
solo proveniente de rochas da Formação Laterítica 
Truncada, na região leste do Distrito. Federal. Já 
em solo subsuperficial o escândio só não foi detec-
tado em uma amostra apresentando mediana de 
13,0 ppm e valor máximo de 27,70 ppm. O teor mais 
elevado ocorreu na amostra WSL-033B sobre rochas 
da Formação Laterítica Truncada no sul do Distrito 
Federal. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para solo.

Se – Selênio

O selênio é um não metal de coloração cinza, média 
densidade, baixo ponto de fusão, apresentando 
efeito fotoelétrico. É um elemento raro na natureza, 
existindo naturalmente em rochas, sedimentos e 
solos em estado nativo ou em minerais sulfetados ou 
como selenato associado a Pb, Hg, Cu, Ag e Th. Tem 
várias aplicações na área da eletrônica e elétrica; em 
fotografias é utilizado como catalisador na oxidação, 
hidrogenação e desidrogenação de compostos orgâ-
nicos, sendo também adicionado aos aços inoxi-
dáveis. É um  micronutriente  para todas as formas 
de vida, sendo essencial ao organismo humano. 
No entanto, torna-se tóxico e cancerígeno quando 
associado a algumas de suas formas orgânicas e se 
consumido em quantidades elevadas. Sua carência 
nos humanos pode causar: esterilidade feminina, 

infecções, problemas de crescimento e insuficiência 
pancreática. Seu excesso (em nível de nutriente) nos 
humanos pode causar: artrite, cansaço, halitose, irri-
tabilidade, disfunção renal, desconforto muscular 
e pele amarelada. O selênio é produzido a partir de 
depósitos de cobre, como subproduto.

No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
em nenhuma das vias analisadas.

Si – Silício

O silício é o segundo elemento mais abundante da 
crosta terrestre, ficando atrás apenas do  oxigênio, 
que compõe quase a metade de toda a crosta. É 
encontrado em praticamente todas as rochas e solos. 
Combinado com o oxigênio forma a sílica (SiO2); com 
oxigênio e outros elementos (alumínio, magnésio, 
cálcio, sódio, potássio ou ferro) forma silicatos, sendo 
os principais quartzo, feldspatos e mica. É um compo-
nente essencial da grande maioria das rochas que 
formam a crosta terrestre. É utilizado para a produção 
de ligas metálicas, na preparação de silicones, na indús-
tria  cerâmica, na fabricação de vidros, na indústria 
eletrônica e microeletrônica, para a produção de chips, 
células solares e em diversas variedades de circuitos 
eletrônicos, entre outros. Apesar de sua abundância, 
não é nutriente nem essencial às formas de vida. 
A exposição ocupacional à poeira contendo silício 
apresenta o maior risco à saúde humana, causando 
silicose. O quartzo em suas variadas formas e cores é 
encontrado em grandes quantidades nos estados de 
Goiás, Minas Gerais e Bahia.

No levantamento geoquímico executado o silício foi 
detectado em todas as amostras de água superficial 
apresentando mediana de 4,45 mg/L e valor máximo 
de 7,05 mg/L. O teor mais elevado foi encontrado no 
rio Maranhão, que drena rochas da unidade Rítmica 
Pelito-Carbonatada, na região norte do Distrito 
Federal. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para água superficial.

Sn – Estanho

O estanho (do latim – stannum) é um metal siderófilo, 
de coloração branco-metálica brilhante, maleável, 
bom condutor de eletricidade e de calor, resis-
tente à corrosão, inerte ao oxigênio em condições 
ambiente, e que apresenta baixa temperatura de 
fusão em relação aos outros metais. Cassiterita (SnO2) 



Distrito Federal

                                                                                   67

é a principal fonte, embora pequenas quantidades de 
estanho sejam recuperadas de sulfetos complexos tais 
como a estanita (Cu2FeSnS) e teallita (PbSnS2). É usado 
em ligas metálicas, desde a antiguidade pela sua liga 
com o cobre (Idade do Bronze – 3.300 a.C.), em galva-
noplastia, solda (Pb-Sn), componentes eletrônicos, 
objetos decorativos, na fabricação de molas e espe-
lhos, remédios e fungicidas. Seus compostos orgâ-
nicos são considerados extremamente tóxicos, e em 
níveis elevados podem ser carcinogênicos e terato-
gênicos (LOPES JUNIOR, 2007; MINERAIS DO PARANÁ, 
2005). As principais minas do Brasil são a mina de 
Pitinga (AM) e a Província Estanífera de Rondônia 
(SUMÁRIO MINERAL, 2010).

Neste levantamento geoquímico não foram detec-
tados valores acima do limite de quantificação em 
água superficial.

O estanho foi detectado em todas as amostras de 
sedimento de fundo apresentando mediana de 
0,90 ppm e valor máximo de 3,70 ppm. O teor mais 
elevado foi encontrado no rio Maranhão, que drena 
rochas da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, na 
região norte do Distrito Federal. O elemento não 
possui valor de restrição para sedimento de fundo na 
legislação brasileira.

O estanho foi detectado em todas as amostras de 
solo superficial apresentando mediana de 0,70 ppm 
e valor máximo de 8,00 ppm. O elemento não possui 
valor de restrição para solos na legislação brasileira, 
porém praticamente todas as amostras apresentaram 
teores acima dos valores de prevenção da NOAA 
SQuiRT (0,89 ppm). O teor mais elevado ocorre no 
ponto WSL-039A, em latossolo sobre quartzitos da 
unidade Paranoá 3, na região centro-oeste do Distrito 
Federal. Nas amostras de solo subsuperficial o estanho 
só não foi detectado em uma amostra apresentando 
mediana de 4,8 ppm e valor máximo de 9,40 ppm, 
com quase todas as amostras mostrando teores acima 
dos valores de prevenção da NOAA SQuiRT. O teor 
mais elevado foi encontrado na amostra WSL-038B, 
em latossolo sobre a unidade Formações Lateríticas 
Truncadas, região noroeste do Distrito Federal.

Sr – Estrôncio

O estrôncio é um metal alcalino-terroso, branco 
prateado, maleável, dúctil, bom condutor de eletrici-
dade e que se oxida rapidamente quando exposto ao 
ar. Durante o intemperismo é facilmente mobilizado, 

principalmente em ambientes oxidantes ácidos. O 
conteúdo de Sr nos solos é fortemente controlado 
pela rocha-fonte e pelo clima; com isto suas razões 
variam nos horizontes superficiais, sendo fortemente 
lixiviado em solos ácidos (KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 
1992; KOLJONEN, 1992). Seus principais minerais são a 
celestita (SrSO4) e a estroncianita (SrCO3). É usado no 
refino de açúcar, na síntese da gema fabulita (titanato 
de estrôncio), fogos de artifício (nitratos), composição 
de pigmentos (cromatos), fabricação de cerâmicas, 
medicina, odontologia, vidros para tubos de imagem 
de TV, ímãs de ferrita e cremes dentais. O isótopo 
90Sr é usado em 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). O elemento não é tóxico, exceto a forma 
radioativa (90Sr artificial, remanescente de explosões 
nucleares). Por se assemelhar ao Ca, o Sr é absorvido 
pelo corpo e armazenado nos ossos em substituição 
ao primeiro. O isótopo 90Sr se ingerido, é perigoso, pois 
ao ocupar o lugar do Ca na estrutura óssea pode causar 
câncer (LOPES JUNIOR, 2007). No Brasil há apenas 
um pequeno depósito não comercial de celestita em 
rochas sedimentares da bacia do Apodi, RN, e uma 
ocorrência na bacia do Araripe, CE (LIMA et al.,1994).

No levantamento geoquímico realizado o estrôncio foi 
detectado em 67,44% das amostras de água superficial 
apresentando mediana de 0,01 mg/L e valor máximo 
de 0,25 mg/L. O teor mais elevado foi encontrado no 
ribeirão da Contagem, que drena os xistos da Formação 
Paracatu. O elemento não possui valor de restrição, na 
legislação brasileira, para água superficial.

Em sedimento de fundo o estrôncio foi detectado 
em todas as amostras apresentando mediana de 
4,70 ppm e valor máximo de 25,4 ppm. O teor mais 
elevado também foi encontrado no ribeirão da 
Contagem. O elemento não possui valor de restrição 
para sedimento de fundo na legislação brasileira.

O estrôncio foi detectado em todas as amostras de solo 
superficial apresentando mediana de 1,20 ppm e valor 
máximo de 62,70 ppm. O teor mais elevado ocorre na 
amostra WSL-016A proveniente de solo residual de 
metassiltitos da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada 
na região norte do Distrito Federal. O estrôncio 
também foi detectado em todas as amostras de solo 
subsuperficial apresentando mediana de 3,30 ppm e 
valor máximo de 107,60 ppm. O teor mais elevado foi 
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encontrado na amostra WSL-004B, situada no sudeste 
do Distrito Federal, sobre a unidade Paranoá 3 Rítmica 
Quartzítica Intermediária. O elemento não possui 
valor de restrição para solos na legislação brasileira e 
apresenta teores menores que os valores de prevenção 
da NOAA SQuiRT (120,00 ppm). 

Ta – Tântalo

O tântalo é um metal extremamente dúctil e maleável, 
inclusive em baixas temperaturas, sendo considerado 
um elemento de abundância razoavelmente baixa na 
crosta terrestre, com poucos depósitos conhecidos. É 
frequentemente encontrado associado com nióbio, 
tório e elementos radioativos, como o urânio. Seu 
principal mineral é a tantalita (Ta), que forma uma 
série com a columbita (Nb). É usado na fabricação 
de capacitores na indústria eletrônica, em super-
ligas para produzir peças de motores a jato, mísseis 
e reatores nucleares, na manufatura de próteses para 
o tratamento de fraturas e marca-passos cardíacos. 
Sua utilização aumentou principalmente a partir 
dos anos de 1980, impulsionada pela crescente 
demanda da indústria de componentes eletrônicos. 
Normalmente não causa problemas quando manu-
seado em laboratório; entretanto, deve ser conside-
rado como altamente tóxico, porque há evidência de 
que os compostos de tântalo podem causar tumores, 
e a poeira do metal é explosiva. No Brasil, as maiores 
lavras ocorrem no Rio Grande do Norte (Borborema), 
no Amazonas e no interior do Amapá (SUMÁRIO 
MINERAL, 2011).

No levantamento geoquímico realizado não foram 
detectados valores acima do limite de quantificação 
em nenhum dos meios analisados.  

Tb – Térbio

O térbio é um metal de cor branco-prateada, maleável, 
pertencente ao grupo dos elementos terras-raras (ETR). 
É encontrado naturalmente nos minerais monazita 
- (Ce, La)PO4 e bastnasita - (Ce, La)CO3F, mas também 
pode ser produzido artificialmente através da eletró-
lise do óxido de térbio em cloreto de cálcio fundido 
(ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, 2020). É utilizado 
na iluminação fosforescente em muitas lâmpadas, 
painéis e televisões (VAN GOSEN et al., 2014) e na 
prevenção da perda do magnetismo devido ao calor 
em imãs (VENTER, 2009 apud BRITISH GEOLOGICAL 
SERVICE, 2011). O térbio não possui papel biológico 

conhecido e possui baixa toxicidade (RIM et al., 2013). 
No Brasil, as principais ocorrências de elementos 
terras-raras se encontram em Catalão-GO, Araxá-MG, 
Tapira-MG, Jacupiranga-SP, Mato Preto-PR, dentre 
outras (SUMÁRIO MINERAL, 2017).

No levantamento geoquímico realizado, o térbio não 
foi analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o térbio foi detectado em todas 
as amostras apresentando mediana de 0,20 ppm e valor 
máximo de 0,68 ppm. O teor mais elevado foi detectado 
no rio Preto próximo à barragem, sudeste do Distrito 
Federal. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para sedimento de fundo.

Nas amostras em solo superficial o térbio foi detectado 
em todas elas apresentando mediana de 0,02 ppm 
e valor máximo de 0,96 ppm. O teor mais elevado 
ocorre na amostra WSL-016A proveniente de solo 
residual de metassiltitos da unidade Rítmica Pelito-
Carbonatada na região norte do Distrito Federal. Já 
em solo subsuperficial o térbio só não foi detectado 
em uma amostra apresentando mediana de 0,08 ppm 
e valor máximo de 0,91 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado na amostra WSL-020B, em latossolo sobre 
rochas das Formações Lateríticas Truncadas na região 
noroeste do Distrito Federal. O elemento não possui 
valor de restrição na legislação brasileira para solo.

Te – Telúrio

O telúrio é um  semimetal  (metaloide), frágil e facil-
mente pulverizável. É um elemento raro, às vezes 
encontrado na forma nativa, porém mais frequente-
mente na forma de telureto de ouro ou, em pequena 
quantidade, combinado com outros metais consti-
tuindo diversos minerais como altaíta  (PbTe), cala-
verita (AuTe2), coloradoíta (HgTe), rickardita (Cu7Te5), 
petzita (Ag3AuTe2), silvanita ((Ag,Au)Te2) e   tetradi-
mita  (Bi2Te2S) e na forma de dióxido (TeO2). A maior 
aplicação do telúrio é em ligas com outros metais, 
em cerâmicas, adicionado à borracha e como 
pigmento azul em vidros. Também é usado em 
espoletas de explosivos e apresenta potenciais apli-
cações em painéis solares como telureto de cádmio. 
É um elemento não essencial e tóxico em doses 
relativamente altas. Sua toxicidade é comparável à 
do selênio, pois tem um comportamento químico 
semelhante. Apesar de não apresentar grandes 
problemas para a saúde do organismo, se presente 
no ar (mesmo a baixas concentrações) pode causar 
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desde ressecamento na boca e hálito desagradável 
a dores de cabeça e vertigens. O telúrio é obtido 
principalmente como subproduto na produção de 
cobre, chumbo, níquel, prata e ouro.

No levantamento geoquímico realizado, o telúrio não 
foi analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o telúrio foi detectado em seis 
amostras apresentando mediana de 0,03 ppm e valor 
máximo de 0,12 ppm. O teor mais elevado foi encontrado 
no rio Alagado, abaixo do ribeirão Ponte Alta, sudoeste 
do Distrito Federal, fora dos limites do polígono estu-
dado. O elemento não possui valor de restrição na legis-
lação brasileira para sedimento de fundo.

Em solo superficial o telúrio foi detectado em 41,44% 
das amostras apresentando mediana de 0,03 ppm 
e valor máximo de 0,65 ppm. O teor mais elevado 
foi encontrado na amostra WSL-014A, localizada 
no centro leste do Distrito Federal, sobre a unidade 
Paranoá 3 Rítmica Quartzítica Intermediária. Já em 
solo subsuperficial o telúrio foi detectado em 56,10% 
das amostras apresentando mediana de 0,06 ppm 
e valor máximo de 0,19 ppm. O teor mais elevado 
ocorreu na amostra WSL-005B, em latossolo sobre as 
rochas da Formação Laterítica Truncada no sudeste 
do Distrito Federal. O elemento não possui valor de 
restrição na legislação brasileira para solo.

Th – Tório

O tório é um metal da série dos actinídeos, sendo 
o isótopo 232Th o único disponível na natureza, 
sólido, de cor branca brilhante a prateada, e quando 
exposto ao ar é levemente radioativo. É um condutor 
intermediário de calor e corrente elétrica, litófilo e 
concentrando-se nas porções superiores da litosfera 
(KABATA-PENDIAS; PENDIAS, 1992). Os minerais de 
tório são geralmente resistatos, concentrando-se nos 
sedimentos residuais em areias e placers como mine-
rais pesados (KOLJONEN, 1992). Os principais minerais 
de tório são a monazita [(Ce,La,Nd,Th,Y)PO4],  a thorita 
[(Th,U)SiO4] e a euxenita [(Y,Ca,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6]. Seus 
principais usos são como fonte de energia nuclear 
(no processo de obtenção de 233U), ligas metálicas 
com o Mg, catalisador de reações, fabricação de fila-
mentos de W e células fotoelétricas.  O tório não tem 
função biológica conhecida e quando disperso no ar, 
geralmente pela mineração, pode ocasionar câncer 
de pulmão, pâncreas e sangue. Caso esteja acon-
dicionado em algum recipiente e posteriormente 

seja exposto ao ar, pode explodir. Mesmo com 
baixa radioatividade, oferece risco à saúde humana, 
pois pode originar espécies radioativas como o gás 
radônio 230Rn e o 208Pb.  No Brasil, o tório é encontrado 
incluso no minério de ferro-nióbio nas minas de 
Catalão-Ouvidor em Goiás, e em intrusões alcalinas 
na borda NE da bacia do Paraná.

No levantamento geoquímico realizado, o tório não 
foi analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o tório foi detectado em 
todas as amostras apresentando mediana de 0,03 ppm 
e valor máximo de 0,12 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado no rio Samambaia, sudeste do Distrito 
Federal, fora dos limites da área. O elemento não 
possui valor de restrição na legislação brasileira para 
sedimento de fundo.

O tório foi detectado em todas as amostras de solo 
superficial apresentando mediana de 0,03 ppm e 
valor máximo de 0,65 ppm. O teor mais elevado foi 
observado no ponto WSL-039A, em latossolo sobre 
quartzitos da unidade Paranoá 3, na região centro-
-oeste do Distrito Federal. Também em solo subsu-
perficial o tório foi detectado em todas as amostras 
apresentando mediana de 0,06 ppm e valor máximo 
de 0,19 ppm. O teor mais elevado foi ocorreu na 
amostra WSL-024, em solo residual dos clorita-xistos 
da Formação Paracatu, sudeste do Distrito Federal. O 
elemento não possui valor de restrição na legislação 
brasileira para solo.

Ti – Titânio 

O titânio é um elemento litófilo. Quando puro, é 
um metal branco e brilhante, que ocorre em três 
estados de oxidação (Ti2+, Ti3+ e Ti4+) e possui boa 
resistência mecânica à corrosão. É o nono elemento 
mais comum na crosta terrestre (KOLJONEN, 1992). 
Seus principais minerais são a ilmenita (FeTiO3), 
rutilo (TiO2) e suas variedades polimórficas brookita 
e octaedrita/anatásio, e sphene/titanita (CaTiSiO5), 
além dos pouco comuns perovskita (CaTiO3) e loparita 
(Ce,Na,Ca)(Ti,Nb)O3. É usado na confecção de ligas na 
indústria aeroespacial, confecção de próteses orto-
pédicas; indústria bélica; como refletor de radiação 
infravermelha (MINERAIS DO PARANÁ, 2005). A maior 
parte dos concentrados provenientes dos minerais 
de titânio é destinada à produção de pigmentos. 
Não tem papel biológico conhecido até o momento 
e não é tóxico, mas suspeita-se de ser carcinogênico. 
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No Brasil os principais depósitos se localizam na zona 
costeira dos estados do RJ, ES, PB, RN, BA e RS, sendo 
a jazida tipo placer de Mataraca-PB a mais importante 
(BIONDI, 2003).

Valores acima do limite de quantificação em água 
superficial não foram detectados no levantamento 
geoquímico realizado.

Em sedimento de fundo o titânio foi detectado em 
72,09% das amostras apresentando mediana de  0,01 % 
e valor máximo de 0,05 %. O teor mais elevado foi encon-
trado no rio Alagado, abaixo do ribeirão Ponte Alta, sudo-
este do Distrito Federal, fora dos limites do polígono 
estudado. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para sedimento de fundo.

No solo superficial o titânio foi detectado em 82,92% 
das amostras apresentando mediana de 0,01 % e valor 
máximo de 0,11 %. O teor mais elevado foi encontrado 
na amostra WSL-034A, em latossolo proveniente de 
solos da Formação Laterítica Truncada, na região 
leste do Distrito.   No solo subsuperficial o titânio foi 
detectado em 82,93% das amostras apresentando 
mediana de 0,04 % e valor máximo de 0,12 %. O teor 
mais elevado está localizado na amostra WSL-040B, 
em latossolo oriundo dos quartzitos da Formação 
Paracatu no centro-oeste do Distrito Federal.

O elemento não possui valor de restrição na legis-
lação brasileira para água superficial, sedimento de 
fundo e solo.

Tl – Tálio 

O tálio é um metal cinza-azulado, maleável, pesado, 
inodoro e sem gosto. É relativamente abundante na 
crosta terrestre (0,7 ppm) sendo encontrado princi-
palmente associado com minerais de potássio em 
argilas, solos e granitos (VAN GOSEN et al., 2019). Os 
principais minerais são: Lorandita (TlAsS₂), Crookesita 
[Cu7(Tl,Ag)Se4] o Hutchinsonita [(Tl,Pb)₂As₅S₉] (PRIOR, 
1905). É usado como material semicondutor para reti-
ficadores de selênio, em equipamentos de detecção 
de radiação gama (cintilômetros) e infravermelha, 
em filtros cristalinos para difração da luz juntamente 
com selênio e arsênio, em equipamentos de medição 
de baixas temperaturas junto com Hg, na síntese de 
compostos orgânicos e em líquidos de alta densidade 
(USGS, 2019), além disso é usado como veneno de 
ratos e formigas na forma do sulfato de tálio (MAIA, 
2004). O tálio metálico é um composto altamente 
tóxico para o meio ambiente e para seres humanos 

pelos riscos em longo prazo, pois se acumula no 
organismo (MAIA, 2004). Ele chega ao meio ambiente 
principalmente através da queima de carvão e na 
fundição de minérios de cobre, chumbo e zinco. A 
fonte de tálio nas águas são os efluentes de fábricas 
de vidros, de eletrônicos e de remédios, além das 
águas provenientes das minerações (BELZILE; YU-WEI, 
2017). O tálio é um metal muito reativo que se oxida 
lentamente quando exposto ao ar em temperatura 
ambiente formando os óxidos de tálio (I) e tálio (III). 
Sua mobilidade é comparada a do potássio, ligeira-
mente móvel tanto em condições redutoras quanto 
oxidantes (BELZILE; YU-WEI, 2017). Sua principal fonte 
comercial é como mineral traço em depósitos de 
sulfetos de cobre, chumbo e zinco e na recuperação 
de poeira de combustíveis. Ainda não existem depó-
sitos ou reservas exclusivamente de tálio.

No levantamento geoquímico realizado, o tálio não 
foi analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o tálio só não foi detectado 
em uma amostra apresentando mediana de 0,10 ppm 
e valor máximo de 0,30 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado no rio Sonhim, abaixo do permitido pela 
legislação brasileira para sedimento de fundo.

Em solo superficial o tálio foi detectado em 39,02% 
das amostras apresentando mediana de 0,01 ppm 
e valor máximo de 0,57 ppm. O teor mais elevado 
foi encontrado na amostra WSL-038A, em latossolo 
sobre a unidade Formações Lateríticas Truncadas, 
localizada na região noroeste do Distrito Federal. 
Já em solo subsuperficial o tálio foi detectado em 
68,29% das amostras apresentando mediana de 
0,06 ppm e valor máximo de 0,78 ppm. O teor mais 
elevado ocorre na amostra WSL-020B, em latossolo 
sobre rochas das Formações Lateríticas Truncadas da 
região noroeste do Distrito Federal. O elemento não 
possui valor de restrição na legislação brasileira para 
sedimento de fundo e solo.

U – Urânio

O urânio é um metal do grupo dos actinídeos, não 
possui cor característica, é denso, reativo, dúctil, male-
ável, oxida-se facilmente e possui como característica 
principal ser altamente radioativo. Existe na forma de 
três isótopos: 234U, 235U e 238U. O urânio é comumente 
enriquecido nos granitos, pegmatitos e depósitos 
hidrotermais. Suas associações metalogenéticas são 
com V, As, P, Mo, Se, Pb e Cu (KOLJONEN, 1992). Em 
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condições de intemperismo, forma complexos orgâ-
nicos facilmente solúveis e móveis, relativamente 
estáveis em condições áridas. Seus principais mine-
rais são a pechblenda, variedade impura da urani-
nita (UO2), e a carnotita [K2(UO2)2(VO4)2.3H2O]. É usado 
como combustível nuclear para geração de energia 
elétrica, explosivos nucleares e produção de raios 
X. Não é um elemento nutriente e ocorre em alguns 
locais devido a vazamentos e acidentes em usinas 
nucleares e no armazenamento do lixo atômico. 
Por ser radioativo e bioacumulativo, pode causar 
sérios problemas ao sangue, ossos, rins e fígado, 
sendo altamente carcinogênico (AGENCY FOR TOXIC 
SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 1995). No Brasil, 
as principais jazidas estão na Bahia (Lagoa Real, muni-
cípio de Caetité), no Ceará (Itataia, município de Santa 
Quitéria) e em Minas Gerais (Poços de Caldas).

No levantamento geoquímico realizado, o urânio não 
foi analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o urânio foi detectado 
em todas as amostras apresentando mediana de 
0,77 ppm e valor máximo de 1,48 ppm. O teor mais 
elevado foi detectado no ribeirão Jacaré, região 
leste do Distrito Federal, sobre a unidade Formações 
Lateríticas Truncadas.

Em solo superficial o urânio foi detectado em todas 
as amostras apresentando mediana de 0,32 ppm e 
valor máximo de 2,74 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado na amostra WSL-014A, no centro-leste do 
Distrito Federal sobre a unidade Paranoá 3 Rítmica 
Quartzítica Intermediária e na amostra WSL-001A, 
no nordeste do Distrito Federal sobre a Formação 
Ferrífera Truncada. Já em solo subsuperficial o urânio 
só não foi detectado em uma amostra apresentando 
mediana de 1,20 ppm e valor máximo de 3,29 ppm. 

O urânio não possui valor de restrição na legislação 
brasileira para sedimento de fundo e solo. Todos os 
valores encontrados estão abaixo do limite de 5 ppm 
indicado pela NOAA-SQuiRT.

V – Vanádio

O vanádio é um metal de cor branco-prateada, 
macio, dúctil, litófilo, e que ocorre em vários estados 
de oxidação. Não é encontrado livre na natureza 
e ocorre junto com o urânio em sedimentos ricos 
em matéria orgânica, notadamente em ambientes 
redutores (KOLJONEN, 1992). Seus principais mine-
rais são a carnotita [K2(UO2)2(VO4)2.3H2O], ferghanita 

[U3(VO4)2.6H2O] e vanadinita [Pb5(VO4)3Cl]. Pode 
também ser encontrado em outros 60 diferentes 
minerais, na bauxita, nos minérios de Fe e Ti no 
carvão mineral e no petróleo (notadamente o 
extraído na Venezuela). É usado principalmente 
como componente da liga Fe-V, na indústria de aços 
especiais e como compostos químicos em agentes 
catalisadores. 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 (MINERAIS DO PARANÁ, 2005). No 
Brasil, o vanádio pode ser encontrado no município 
de Maracás-BA, mas ainda não há produção no país 
na forma de metal (SUMÁRIO MINERAL, 2010).

Não foram detectados teores de vanádio acima 
do limite de quantificação em água superficial no 
presente estudo.

Em sedimento de fundo o vanádio foi detectado 
em todas as amostras apresentando mediana de 
32,0 ppm e valor máximo de 135,0 ppm. O teor mais 
elevado foi encontrado no rio Maranhão, que drena 
rochas da unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, 
região norte do Distrito Federal.

Em solo superficial o vanádio foi detectado em todas 
as amostras apresentando mediana de 144 ppm e 
valor máximo de 378 ppm, com 30 amostras acima 
do valor de prevenção da NOAA SQuiRT (42 ppm) nas 
regiões norte e centro-sudeste do Distrito Federal. 
O teor mais elevado foi encontrado na amostra 
WSL-014A, sobre a unidade Paranoá 3 Rítmica 
Quartzítica Intermediária. Em solo subsuperficial o 
vanádio também foi detectado em todas as amostras 
apresentando mediana de 153 ppm e valor máximo 
de 278 ppm, com 31 amostras acima do valor de 
prevenção da NOAA SQuiRT nas regiões norte, 
sudeste, centro-sul, sudoeste e nordeste do Distrito 
Federal. O teor mais elevado estava na amostra 
WSL-005B, em latossolo sobre as rochas da Formações 
Lateríticas Truncadas no sudeste do Distrito Federal.

O elemento não possui valor de restrição na legis-
lação brasileira para sedimento de fundo e solo.

W – Tungstênio

O tungstênio, também conhecido como volfrâmio, 
é um metal de cor branca a cinza, apresenta o mais 
elevado ponto de fusão entre os metais, e não é 
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encontrado livre na natureza.  Ocorre principalmente 
nos minerais scheelita (CaWO4) e wolframita [(Fe,Mn)
WO4], que são muito resistentes ao intemperismo e 
costumam ser concentrados em areias (placers) junto 
com outros minerais pesados. É usado principal-
mente no setor de ferro-ligas (Fe, Ni ou Co); na forma 
de carbetos (WC e W2C), tipo widia (conhecido como 
metal duro), em brocas de perfuração (bits), nas indús-
trias de produtos químicos e de curtumes (MINERAIS 
DO PARANÁ, 2005). Não possui papel biológico 
conhecido e todos os seus compostos são levemente 
tóxicos; não é considerado carcinogênico (AGENCY 
FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 
1995). No Brasil, o tungstênio (scheelita) é encontrado 
no Rio Grande do Norte e Paraíba (principalmente 
nas minas da região do Seridó, porção central do RN), 
bem como nos estados do Pará e Rondônia (SUMÁRIO 
MINERAL, 2010). 

No levantamento geoquímico realizado, o tungstênio 
não foi analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o tungstênio foi detectado 
em 48,84% das amostras apresentando mediana de 
0,05 ppm e valor máximo de 0,30 ppm.  O teor mais 
elevado foi encontrado no ribeirão Extrema, leste 
do Distrito Federal, drenando siltitos e argilitos do 
subgrupo Paraopeba.

Em solo superficial, o tungstênio foi detectado em 
70,73% das amostras apresentando mediana de 
0,05 ppm e valor máximo de 0,50 ppm. O teor mais 
elevado foi encontrado na amostra WSL-012A, em 
solo residual sobre rochas da Formação Laterítica 
Truncada na região norte do Distrito Federal. Já em 
solo subsuperficial o tungstênio foi detectado em 
80,49% apresentando mediana de 0,20 ppm e valor 
máximo também de 0,50 ppm. O teor mais elevado 
foi encontrado na amostra WSL-005B, em latossolo 
sobre solos da Formação Laterítica Truncada no 
sudeste do Distrito Federal.

O elemento não possui valor de restrição na legis-
lação brasileira para sedimento de fundo e solo.

Y – Ítrio

O ítrio, embora não seja um lantanídeo, é conside-
rado por vários autores como um dos ETR - elementos 
de terras-raras -, devido às suas semelhanças geoquí-
micas e metalúrgicas. Possui cor prateada metálica, é 
dúctil, reativo e estável em contato com o ar. Tem como 
principais minerais o xenotímio (YPO4), a fergusonita 

[(Y(Nb,Ta)O4] e a monazita [(Y,La,Nd,Th,Ce)PO4]. É 
bastante utilizado na confecção de ligas de Al e Mg 
para aumentar a resistência em vidros ópticos, cerâ-
micas supercondutoras, catalisadores, lasers infra-
vermelhos e filtros de micro-ondas. Na medicina, 
alguns de seus isótopos radioativos são usados na 
radioterapia do câncer. Não possui função bioló-
gica conhecida, sendo considerado levemente 
tóxico e suspeito de ser carcinogênico (MINERAIS 
DO PARANÁ, 2005). No Brasil, o ítrio é obtido como 
subproduto em rochas alcalinas na mina Barreiro, 
Araxá-MG, (BIONDI, 2003).

No levantamento geoquímico realizado, o ítrio não 
foi analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o ítrio foi detectado em todas 
as amostras apresentando mediana de 4,33 ppm e 
valor máximo de 19,49 ppm. O teor mais elevado foi 
observado no rio Preto próximo à barragem, sudeste do 
Distrito Federal. O elemento não possui valor de restrição 
na legislação brasileira para sedimento de fundo.

O ítrio foi detectado em todas as amostras de solo 
superficial apresentando mediana de 0,47 ppm e 
valor máximo de 41,51 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado na amostra WSL-016A proveniente de solo 
residual de metassiltitos da unidade Rítmica Pelito-
Carbonatada na região norte do Distrito Federal.  Já em 
solo subsuperficial o ítrio só não foi detectado em uma 
amostra apresentando mediana de 1,63 ppm e valor 
máximo de 49,50 ppm. O teor mais elevado foi encon-
trado na amostra WSL-020B, latossolo sobre rochas das 
Formações Lateríticas Truncadas na região noroeste 
do Distrito Federal. O elemento não possui valor de 
restrição na legislação brasileira para solo.

Yb – Itérbio

O itérbio é um metal de cor branco-prateada, maleável, 
pertencente ao grupo dos elementos terras-raras (ETR). 
É encontrado naturalmente no mineral monazita - 
(Ce, La)PO4 , podendo ser extraído por troca iônica e 
extração por solvente (RSC, 2020). É utilizado nas indús-
trias química e metalúrgica, em amplificador de fibras 
óticas e em várias aplicações de lasers, além disso, 
o itérbio metálico, devido a sua elevada resistência 
elétrica quando submetido a tensões muito elevadas, 
é usado em medidores de tensão para monitorar as 
deformações do solo e explosões nucleares (FERREIRA; 
NASCIMENTO, 2013). Todos os compostos de itérbio 
devem ser tratados como altamente tóxicos, pois é 
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conhecido por causar irritação na pele e nos olhos, e 
alguns podem ser teratogênicos (RIM; KOO; PARK, 2013), 
ou seja, se presentes durante a vida embrionária ou fetal, 
produzem alteração na estrutura ou função da descen-
dência (UFBA, 2020). No Brasil, as principais ocorrências 
de elementos terras-raras se encontram em Catalão -GO, 
Araxá-MG, Tapira-MG, Jacupiranga-SP, Mato Preto-PR, 
dentre outras (SUMÁRIO MINERAL, 2017).

No levantamento geoquímico realizado, o itérbio não 
foi analisado em água superficial.

Em sedimento de fundo o itérbio foi detectado em 
93,02% das amostras apresentando mediana de 0,40 ppm 
e valor máximo de 1,40 ppm. O teor mais elevado 
foi observado no rio Preto próximo à barragem, no 
sudeste do Distrito Federal. O elemento não possui 
valor de restrição na legislação brasileira para sedi-
mento de fundo.

Em solo superficial o itérbio foi detectado em 75,61% 
das amostras apresentando mediana de 0,05 ppm e 
valor máximo de 3,20 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado na amostra WSL-016A proveniente de 
solo residual de metassiltitos da unidade Rítmica 
Pelito-Carbonatada na região norte do Distrito 
Federal.  Já em solo subsuperficial o itérbio foi detec-
tado em 70,73% das amostras apresentando mediana 
de 0,20 ppm e valor máximo de 3,70 ppm. O teor 
mais elevado foi encontrado na amostra WSL-020B, 
em latossolo sobre solos das Formações Lateríticas 
Truncadas na região noroeste do Distrito Federal. O 
elemento não possui valor de restrição na legislação 
brasileira para solo.

Zn – Zinco

O zinco é um metal de cor branco-azulada, possui 
facilidade de se oxidar, com 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. 
Tem como principais minerais: esfalerita (ZnS), smith-
sonita (ZnCO3), hidrozincita [Zn5.(CO3)2.(OH)6], zincita 
(ZnO), calamina [Zn4Si3O(OH)2], willemita (Zn2SiO4) 
e franklinita [(Zn,Mn,Fe)2O4]. Os compostos de Zn 
possuem uma variada utilização na indústria (deso-
dorantes, xampu, tintas luminescentes, cosméticos, 
borrachas, tintas, pilhas e baterias etc.). É utilizado 
também em ligas como latão e o bronze, entretanto 
seu uso principal está no processo de galvanização. 
Elemento-traço essencial para os sistemas vivos é 

encontrado em todos os tecidos e fluidos do corpo 
humano, sendo essencial para o crescimento, desen-
volvimento e reprodução (KOLJONEN, 1992). O Zn 
metálico e seus compostos não são considerados 
tóxicos, salvo em elevadas quantidades, mas alguns 
sais podem ser carcinogênicos (AGENCY FOR TOXIC 
SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, 1995). O Brasil 
tem as principais jazidas nos estados de Minas Gerais 
e Paraná (SUMÁRIO MINERAL, 2010).

No levantamento geoquímico efetuado o zinco 
foi detectado em 41,86% das amostras de água 
superficial apresentando mediana de 0,005 mg/L 
e valor máximo de 0,393 mg/L, com 7 violações ao 
CONAMA 357 (0,18 mg/L) na região dos rios Sonhim, 
Monteiro, Piripau, Paranoá, ribeirão Cachoeirinha e 
ribeirão Santa Rita. O teor mais elevado foi encon-
trado na boca da Lagoa Paranoá, região central do 
Distrito Federal.

Em sedimento de fundo o zinco foi detectado em 
todas as amostras apresentando mediana de 26,0 ppm 
e valor máximo de 101,0 ppm. O teor mais elevado 
foi observado no rio Maranhão, que drena rochas da 
unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, região norte do 
Distrito Federal. O zinco não foi encontrado em valores 
acima do permitido pela legislação brasileira para sedi-
mento de fundo.

Em solo superficial o zinco foi detectado em todas as 
amostras apresentando mediana de 6,0 ppm e valor 
máximo de 116,0 ppm, com 26 amostras acima do valor 
de prevenção da NOAA SQuiRT (16 ppm). O teor mais 
elevado foi encontrado na amostra WSL-016A prove-
niente de solo residual de metassiltitos da unidade 
Rítmica Pelito-Carbonatada na região norte do Distrito 
Federal. Em solo subsuperficial o zinco também 
foi detectado em todas as amostras apresentando 
mediana de 20,0 ppm e valor máximo de 125,0 ppm, 
com 23 amostras acima do valor de prevenção da NOAA 
SQuiRT. O teor mais elevado foi encontrado na amostra 
WSL-020B, latossolo sobre solos das Formação Laterítica 
Truncada na região noroeste do Distrito Federal.

Zr – Zircônio

O zircônio é um metal de transição, branco-prateado 
a azulado, quimicamente semelhante ao titânio. 
Possui reatividade baixa em temperatura normal, mas 
quando dividido em seções delgadas pode entrar em 
combustão espontânea. Ocorre como zircão (ZrSiO4), 
também conhecido como zirconita ou zircônia, e 



Atlas Geoquímico

                                                                                   74

baddeleyíta (ZrO2) e eudialita [Na15Ca6(Fe,Mn)3Zr3SiO 
(O,OH,H2O)3] ou enriquecido na titanita (MINERAIS DO 
PARANÁ, 2005). O zircão é um dos minerais mais resis-
tentes ao intemperismo (resistato), sendo concen-
trado em sedimentos atuais arenosos do tipo placers 
(KOLJONEN, 1992). É usado em usinas nucleares; 
na fabricação de joias, devido a sua transparência e 
fulgor adamantino; como material refratário na fabri-
cação de vidrarias laboratoriais e cerâmica; confecção 
de ligas supercondutoras com o Nb e para flash foto-
gráfico. Não é conhecida sua função na fisiologia 
animal e vegetal. No Brasil, as reservas encontram-se 
distribuídas nos estados do AM, RJ, MG, PB, TO e BA 
(SUMÁRIO MINERAL, 2010). 

O zircônio não foi analisado em água superficial no 
presente estudo.

Em sedimento de fundo o zircônio foi detectado em 
todas as amostras apresentando mediana de 6,10 ppm 

e valor máximo de 35,20 ppm. O teor mais elevado foi 
encontrado no rio Maranhão, que drena rochas da 
unidade Rítmica Pelito-Carbonatada, na região norte do 
Distrito Federal. O elemento não possui valor de restrição 
na legislação brasileira para sedimento de fundo.

Em solo superficial o zircônio foi detectado em todas 
as amostras apresentando mediana de 4,20 ppm e 
valor máximo de 61,30 ppm. O teor mais elevado foi 
observado na amostra WSL-034A, em latossolo prove-
niente de rochas da Formação Laterítica Truncada, na 
região leste do Distrito Federal. Em solo subsuperficial 
o zircônio também foi detectado em todas as amostras 
apresentando mediana de 41,20 ppm e valor máximo 
de 76,80 ppm. O teor mais elevado foi encontrado na 
amostra WSL-040B, em latossolo oriundo dos quart-
zitos da Formação Paracatu no centro-oeste do Distrito 
Federal. O elemento não possui valor de restrição na 
legislação brasileira para solo.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Violações aos indicativos legais                    
e anomalias

Águas

Nas amostras de água superficial não foram detec-
tados os cátions dos elementos Ag, As, B, Be, Co, Cr, 
Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Ti e V. O cátion do elemento Li 
aparece apenas em uma única amostra, enquanto os 
de Cd e Ni ocorrem em apenas duas e três amostras 
respectivamente. 

Dos 27 cátions, 7 ânions e 4 parâmetros físico-químicos 
determinados para as amostras de água de superfície, 
foram encontrados valores superiores aos definidos 
pela resolução CONAMA 357, classe I para águas super-
ficiais, para os elementos alumínio (4 amostras e teor 
máximo de 0,251 mg/L), ferro (9 amostras e teor máximo 
de 0,581 mg/L), zinco (6 amostras e teor máximo de 

0,393), manganês (1 amostra e teor de 0,127 mg/L), cobre 
(43 amostras e teor máximo de 0,089 mg/), cádmio (em 
2 amostras e teor máximo de 0,002 mg/L),  chumbo 
(8 amostras e teor máximo de 0,023 mg/L), antimônio 
(2 amostras e teor máximo de 0,011 mg/L) e níquel (1 
amostra com teor de 0,066 mg/L). 

Os ânions foram detectados em todas as amostras. O 
brometo e o fluoreto foram detectados em apenas 4 
e 5 amostras respectivamente. O nitrato foi o único 
ânion com valores acima de 10 mg/L, valor máximo 
permitido pela legislação em 7 amostras, com 
mediana de 1,13 mg/L e teor máximo de 155,89 mg/L. 
A mediana dos valores físico-químicos medidos foi de 
6,19 para o pH, 6,69 mg/L para o oxigênio dissolvido e 
63,43 µS/cm para a condutividade elétrica.

A tabela 8 resume os resultados analíticos obtidos para 
o conjunto de amostras de água coletadas. Os valores 
em vermelho estão acima dos indicativos utilizados.

RESULTADOS DE ÁGUA SUPERFICIAL ACIMA DOS LIMITES LEGAIS - VALORES EM MG/L E CONDUTIVIDADE EM µS/CM

AMOSTRA PH COND OD NITRATO AL CD FE MN NI PB SB ZN

WSA001 6,02 60,85 6,72 0,7 0,005 0,001 0,4224 0,0343 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA002 6,46 23,08 6,44 0,76 0,031 0,001 0,2293 0,0050 0,0025 0,0021 0,0010 0,0162

WSA003 6,41 32,94 7,56 6,45 0,138 0,001 0,4117 0,0268 0,0090 0,0149 0,0032 0,0603

WSA004 4,84 32,41 6,09 0,23 0,118 0,001 0,4921 0,1269 0,0176 0,0138 0,0039 0,2940

WSA005 5,63 63,43 7,72 0,04 0,016 0,001 0,1384 0,0280 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA006 6,18 63,7 6,58 8,17 0,060 0,001 0,1685 0,0190 0,0025 0,0097 0,0027 0,1404

WSA007 5,52 28,22 7,22 0,63 0,032 0,001 0,2590 0,0146 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA008 5,14 20,39 6,97 0,54 0,061 0,001 0,2415 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA009 4,38 7,01 6,93 0,17 0,024 0,001 0,0839 0,0050 0,0025 0,0024 0,0010 0,0184

WSA010 5,47 100,2 6,37 7,95 0,041 0,001 0,1776 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA011 5,47 100,2 6,37 7,7 0,044 0,001 0,1805 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA012 6,3 82,54 5,63 0,09 0,017 0,001 0,1809 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA013 5,78 98,03 7,3 0,21 0,015 0,001 0,1959 0,0165 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA014 5,52 88,79 7,09 13,81 0,055 0,001 0,5118 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA015 6,28 23,61 7,25 0,18 0,026 0,001 0,1037 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA016 6,28 23,61 7,25 0,32 0,040 0,001 0,1286 0,0050 0,0025 0,0071 0,0021 0,0816

WSA017 5,06 12,04 6,78 2,17 0,043 0,001 0,1425 0,0104 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA018 6,26 174,7 6,77 2,91 0,023 0,001 0,0667 0,0050 0,0025 0,0043 0,0041 0,0247

WSA019 6,68 328 7,41 8,16 0,060 0,0023 0,5807 0,0419 0,0025 0,0229 0,0108 0,1992

WSA020 6,87 206 6,86 13,25 0,082 0,001 0,3362 0,0134 0,0025 0,0119 0,0039 0,1970

WSA021 6,19 94,78 5,48 155,89 0,047 0,001 0,2149 0,0050 0,0025 0,0186 0,0044 0,1974

WSA022 6,19 94,78 5,48 0,61 0,017 0,001 0,2817 0,0121 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

TABELA 8
Resultados analíticos das amostras de água superficial coletadas para cátions, ânions e parâmetros físico-químicos.
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TABELA 8 ( continuação ) 

RESULTADOS DE ÁGUA SUPERFICIAL ACIMA DOS LIMITES LEGAIS - VALORES EM MG/L E CONDUTIVIDADE EM µS/CM

AMOSTRA PH COND OD NITRATO AL CD FE MN NI PB SB ZN

WSA023 6,3 114,9 8,58 0,13 0,023 0,001 0,0886 0,0192 0,0025 0,0070 0,0029 0,0249

WSA024 5,45 22,59 8,04 1,13 0,012 0,001 0,1205 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA025 6,74 33,49 7,65 8,84 0,029 0,001 0,3023 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA026 6,93 80,17 5,61 4,93 0,056 0,0021 0,1238 0,0724 0,0025 0,0216 0,0114 0,3926

WSA027 7,24 103,2 4,69 40,57 0,042 0,001 0,1707 0,0625 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA028 6,88 217,5 1,81 18,42 0,076 0,001 0,1814 0,0924 0,0025 0,0137 0,0049 0,2591

WSA029 6,86 103,3 1,56 0,13 0,019 0,001 0,0623 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA030 7,44 607,0 6,69 0,23 0,005 0,001 0,1763 0,0288 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA031 7,25 43,18 3,78 1,44 0,011 0,001 0,1282 0,0260 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA032 7,25 43,18 3,78 20,16 0,041 0,001 0,1361 0,0757 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA033 6,71 158,8 3,45 26,97 0,158 0,001 0,1429 0,0236 0,0025 0,0010 0,0010 0,0397

WSA034 7,18 409,4 2,88 0,72 0,005 0,001 0,3232 0,0471 0,0025 0,0010 0,0010 0,0149

WSA035 7,27 63,33 2,83 1,61 0,005 0,001 0,2067 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA036 5,64 24,14 3,08 0,86 0,012 0,001 0,1860 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA037 5,59 13,31 2,78 0,78 0,014 0,001 0,1020 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0138

WSA038 5,54 16,47 3,76 0,44 0,018 0,001 0,0878 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA039 5,51 21,92 5,91 12 0,035 0,001 0,1399 0,0104 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA040 6,08 126,9 5,78 2,4 0,005 0,001 0,0690 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA041 6,03 72,23 2,6 1,97 0,011 0,001 0,1921 0,0050 0,0025 0,0010 0,0010 0,0050

WSA042 5,78 15,25 8,97 0,33 0,251 0,001 0,3015 0,0341 0,0659 0,0122 0,0028 0,3162

WSA043 5,77 33,88 8,64 0,72 0,051 0,001 0,2997 0,0195 0,0025 0,0028 0,0010 0,0208

Limite de Detecção 0,010 0,010 0,002 0,010 0,010 0,005 0,002 0,002 0,010

Mediana 1,130 0,031 0,001 0,180 0,010 0,003 0,001 0,001 0,005

Valor máximo 155,89 0,251 0,002 0,581 0,127 0,066 0,023 0,011 0,393

PORTARIA MS 2914/2011 10 0,200 0,005 0,3 0,1 0,07 0,01 0,005 5

CONAMA 357 10 0,100 0,001 0,3 0,1 0,025 0,01 0,005 0,18

CONAMA 396 10 0,200 0,005 0,3 0,1 0,02 0,01 0,005 5

WHO 2011 50 0,003 0,07 0,01 0,02

Fonte: elaborada por Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

Sedimentos de Fundo
Nas amostras de sedimento de fundo dos rios não 
foram detectados os elementos Au, B, Ge, Re, Se e Ta. 
Os elementos Na e Te apareceram em poucas amos-
tras com teores baixos, próximos aos respectivos 
limites de quantificação. Foram encontrados valores 
superiores aos definidos pela resolução CONAMA 454 
ou pela tabela do NOAA-SQuiRT, para os elementos 
As (7 amostras e teor máximo de 14 ppm), Cr (6 amos-
tras com e teor máximo de 66 ppm), Fe (31 amostras 
e teor máximo >15%), Mn (11 amostras e teor máximo 
de 1648 ppm) e Ni (1 amostra e teor de 19,8 ppm).

Cabe ressaltar que os valores indicativos legais utili-
zados neste trabalho como orientadores referem-
-se a um processo de disposição do sedimento após 
dragagem, sendo que quando apresentam teores 
acima do limite, devem ser dispostos de maneira 
adequada, enquanto que abaixo do limite não neces-
sitam de cuidado especial.

A tabela 9 resume os resultados analíticos obtidos 
para o conjunto de amostras de sedimento de fundo 
coletadas. Os valores em vermelho estão acima dos 
indicativos utilizados.
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RESULTADOS DE SEDIMENTO DE FUNDO -  VALORES DE FE EM PORCENTAGEM – OUTROS EM PPM

AMOSTRA AS CR FE MN NI
WS-S-001 8 57 5,39 438 13,9
WS-S-002 3 28 2,72 205 8,6
WS-S-003 3 32 3,61 461 12,5
WS-S-004 5 28 3,41 355 10,2
WS-S-005 4 27 2,77 1648 9,9
WS-S-006 2 23 2,9 646 16,5
WS-S-007 3 32 3,37 387 13,8
WS-S-008 3 27 2,96 590 12,6
WS-S-009 2 55 3,79 106 11,6
WS-S-010 3 22 2,39 124 7,4
WS-S-011 3 21 2,43 137 7,5
WS-S-012 8 61 6,62 246 8,5
WS-S-013 5 36 4,05 654 16,1
WS-S-014 0.5 15 1,12 56 3,5
WS-S-015 3 25 2,15 60 2,9
WS-S-016 2 29 2,18 141 9,2
WS-S-017 6 38 4,2 354 14
WS-S-018 5 18 2,52 408 12,6
WS-S-019 6 25 4,23 1333 19,8
WS-S-020 1 13 1,17 75 4,2
WS-S-021 13 1,21 77 3,9
WS-S-022 3 20 2,27 353 9,1
WS-S-023 4 20 2,21 265 7
WS-S-024 4 21 3,03 208 8,3
WS-S-025 2 15 1,53 63 5,5
WS-S-026 3 25 3,18 557 4,9
WS-S-027 1 20 2,58 506 5,5
WS-S-028 2 19 3,78 305 5,8
WS-S-029 3 20 1,54 57 2,7
WS-S-030 14 64 6,68 673 10
WS-S-031 14 66 6,42 623 10,6
WS-S-032 3 32 2,88 246 5,7
WS-S-033 6 45 4,12 206 9,7
WS-S-034 3 23 2,88 265 8,6
WS-S-035 2 21 1,82 60 3,3
WS-S-036 2 18 1,51 60 3,7
WS-S-037 2 24 1,9 67 2,8
WS-S-038 0.5 19 0,76 52 11,2
WS-S-039 0.5 16 1,27 82 3,3
WS-S-040 0.5 14 1,25 56 3
WS-S-041 1 15 1,28 61 3,1
WS-S-042 1 35 3,28 163 8,9
WS-S-043 5 28 3,75 1012 13,5

Limite de detecção 1 1 0,01 100 0,5
Mediana 3 23,00 2,72 246,00 8,50
Valor máximo 14 66,00 6,68 1648,00 19,80
CONAMA 454 / 2012 5,9 37,3 18

NOAA SQuiRT 2011 5,9 37,3 2,00% 460 18

TABELA 9
Resultados analíticos das amostras de sedimento de fundo coletadas e respectivos parâmetros legais.

Fonte: elaborada por Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).
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Solo

A amostragem efetuada no solo, a partir do solo super-
ficial ou Top (primeiros 20 cm) e o solo subsuperficial 
ou Sub (topo do horizonte B) permite efetuar a asso-
ciação dos teores encontrados e estimar uma origem 
natural ou antrópica para essa relação. Normalmente, 
a camada existente no topo do horizonte B possui 
os maiores teores de metais do perfil de solo. Desta 
forma, é de se esperar que, naturalmente, os teores 
das amostras Sub sejam mais elevados do que os 
teores das amostras Top. Quando isso não acontece, 
pressupõe-se que uma fonte de superfície promoveu 
o transporte do elemento fazendo com que ele tenha 
concentrações superiores aos de subsuperfície. Essa 
fonte pode ser natural, como um movimento de 
massa ou de encosta qualquer, ou poluente, como a 
deposição de lixo ou absorção de metais existentes 
na poluição atmosférica que acabam por se depositar 
no solo superficial.

Nas amostras de solo não foram detectados, nem 
na superfície nem em subsuperfície, os elementos 
químicos Au, B, Re, Se e Ta; o Ge não foi detectado 
nas amostras de superfície; enquanto que Cd, Ge, 
Hg, Na, S e Te apresentaram poucos resultados acima 
do limite de quantificação. Os elementos As, Ba, Cr, 
Ni, e Sb apresentaram concentrações que violam 
os valores orientadores de prevenção da resolução 
CONAMA 420, tanto nas amostras Top quanto nas 

amostras Sub. Já os elementos Al, Cu, Li e V apresen-
taram valores acima dos indicativos NOAA-SQuiRT, 
sendo que Cu apenas para as amostras Sub.

Para o solo Top foram encontrados valores superiores 
aos definidos pela resolução CONAMA 454 ou pela 
tabela do NOAA-SQuiRT, para os elementos Al (25 
amostras e teor máximo >20%), As (6 amostras e teor 
máximo de 50 ppm), Ba (3 amostras e teor máximo de 
381 ppm), Cr (22 amostras e teor máximo de 259 ppm), 
Li (30 amostras e teor máximo de 27 ppm), Mn (8 amos-
tras e teor máximo de 1407 ppm), Ni (1 amostra e teor 
máximo de 41,9 ppm), Sb (4 amostras e teor máximo de 
4,76 ppm) e V (33 amostras e teor máximo de 378 ppm).

Para as amostras de solo Sub foram encontrados 
valores superiores aos definidos pela resolução 
CONAMA 454 ou pela tabela do NOAA-SQuiRT, para 
os elementos Al (27 amostras e teor máximo >20%), 
As (08 amostras e teor máximo de 24 ppm), Ba (2 
amostras e teor máximo de 357 ppm), Cr (24 amos-
tras e teor máximo de 152 ppm), Li (38 amostras e teor 
máximo de 16 ppm), Mn (4 amostras e teor máximo 
de 1040 ppm), Ni (1 amostra com teor de 41,2 ppm), 
Sb (5 amostras e teor máximo de 2,65 ppm) e V (33 
amostras e teor máximo de  278 ppm).

As tabelas 10 e 11 resumem resultados analíticos 
obtidos para o conjunto de amostras de solo super-
ficial e de subsuperfície coletadas. Os valores em 
vermelho estão acima dos indicativos utilizados. 

RESULTADOS DE SOLO SUPERFICIAL ACIMA DOS LIMITES LEGAIS -                                                      
VALORES EM PPM E AL E FE EM PORCENTAGEM

AMOSTRA AL AS BA CR FE LI MN NI SB V

WS-L-001-A 4,27 7 360 36 5,6 10 1152 14,4 0,96 99

WS-L-002-A 10,57 13 39 68 8,86 8 95 14,7 1,09 161

WS-L-003-A 9,56 13 36 90 8,89 7 115 8,8 1,58 172

WS-L-004-A 7,5 14 58 124 13,83 8 136 6,9 2,17 229

WS-L-005-A 20 7 7 97 7,32 1 37 3,5 0,97 158

WS-L-006-A 20 8 7 104 5,52 2 38 5,5 0,82 139

WS-L-007-A 8,04 11 17 112 8,89 2 78 2,2 1,5 192

WS-L-008-A 2,78 5 2,5 35 3,61 1 37 0,9 0,45 59

WS-L-009-A 1,69 3 43 27 2,84 3 101 4,3 0,69 35

WS-L-010-A 10,1 13 36 113 10,58 11 111 12,7 1,94 207

WS-L-011-A 9,9 13 35 115 10,88 10 112 11,5 1,96 209

TABELA 10
Resultados analíticos das amostras de solo superficial coletadas e respectivos parâmetros legais.
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RESULTADOS DE SOLO SUPERFICIAL ACIMA DOS LIMITES LEGAIS -                                                      
VALORES EM PPM E AL E FE EM PORCENTAGEM

AMOSTRA AL AS BA CR FE LI MN NI SB V

WS-L-012-A 8,35 27 61 119 12,27 3 379 6,6 2,34 242

WS-L-013-A 2,3 8 42 32 4,11 3 30 8,6 0,46 38

WS-L-014-A 4,79 50 381 259 20 4 1407 0,25 4,76 378

WS-L-015-A 11,74 4 2,5 72 4,47 3 14 5,1 0,69 125

WS-L-016-A 2,78 14 83 32 8,19 13 374 41,9 0,98 71

WS-L-017-A 11,84 11 2,5 82 7,18 0,5 38 2,6 1,47 166

WS-L-018-A 1,63 15 10 79 12,12 2 17 7,1 1,38 142

WS-L-019-A 2,3 8 21 45 6,18 2 73 7 0,56 88

WS-L-020-A 2,97 7 37 34 5,13 2 36 2,2 0,86 59

WS-L-021-A 3,06 6 38 33 5,23 2 39 2,3 0,81 57

WS-L-022-A 2,44 9 44 30 5,19 13 75 11,2 1,29 107

WS-L-023-A 1,46 2 143 17 2,44 13 633 10 0,18 18

WS-L-024-A 1,61 6 38 48 6,46 3 59 14,4 0,47 30

WS-L-025-A 11,81 11 2,5 88 7,62 1 60 2,8 1,6 175

WS-L-026-A 11,96 11 2,5 86 7,74 1 62 2,4 1,45 172

WS-L-027-A 1,79 6 13 20 3,15 2 45 2,4 0,41 43

WS-L-028-A 13,23 12 14 94 8,99 7 49 2,2 1,67 169

WS-L-029-A 9,67 9 2,5 81 5,89 1 72 3,3 1,02 152

WS-L-030-A 1,76 7 70 20 6,16 3 234 5,8 0,08 32

WS-L-031-A 8,27 15 2,5 78 6,68 2 77 1,9 1,38 150

WS-L-032-A 7,6 13 7 72 6,1 1 85 0,25 1,29 132

WS-L-033-A 20 5 8 108 3,4 1 39 4 0,84 183

WS-L-034-A 14,25 13 11 113 9,56 10 105 9 1,59 218

WS-L-035-A 10,38 9 6 80 7,52 0.5 53 1,5 1,22 144

WS-L-036-A 12,3 13 28 109 9,11 2 93 2,8 1,89 176

WS-L-037-A 1,87 5 133 33 4,56 1 376 5,1 0,26 27

WS-L-038-A 4,26 18 228 97 9,66 8 1184 7,8 2,03 135

WS-L-039-A 20 11 2,5 99 8,84 1 65 1,5 1,67 193

WS-L-040-A 13,05 7 33 99 9,11 6 57 3,6 0,64 133

WS-L-041-A 9,6 20 17 112 8,36 4 83 4,3 1,4 161

Limite de Detecção 0,01 1 5 1 0,01 1 100 0,5 0,05 1

Mediana 8,27 11,00 28,00 81,00 7,32 3,00 75,00 4,30 1,22 144,00

Valor máximo 20,00 50,00 381,00 259,00 20,00 13,00 1407,00 41,90 4,76 378,00

CONAMA 420 15 150 75 30 2

NOAA SQuiRT 4,70% 5,2 440 37 1,80 330 13 0,48 58

Fonte: elaborada por Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

TABELA 10 ( continuação ) 
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RESULTADOS DE SOLO SUBSUPERFICIAL ACIMA DOS LIMITES LEGAIS - VALORES EM PPM E AL E FE EM PORCENTAGEM

AMOSTRA AL AS BA CR CU FE LI MN NI SB V ZN

WS-L-001-B 6,05 6 357 41 35,3 6,27 16 595 18,9 0,93 118 28

WS-L-002-B 7,89 19 24 50 26,5 9,34 7 131 14,7 1,3 165 36
WS-L-003-B 11,81 15 30 101 30,8 10,53 10 100 11,1 1,81 213 22
WS-L-004-B 9,27 3 92 46 35,4 9,14 12 204 9,7 1,64 138 20
WS-L-005-B 20 8 7 116 12,2 9,2 2 63 3,3 1,27 200 13
WS-L-006-B 20 7 6 119 7,5 5,16 2 66 6,5 0,9 150 13
WS-L-007-B 5,38 15 20 140 31,1 10,08 3 77 1,1 1,76 226 22
WS-L-008-B 3,08 6 2.5 38 2,6 3,8 2 70 1,3 0,59 65 6
WS-L-009-B 1,98 2 40 34 13 3,33 4 96 4,4 1,1 41 15
WS-L-010-B 9,42 13 39 113 31,6 10,35 11 148 13,2 2,02 205 24
WS-L-011-B 9,41 14 40 114 31,6 10,52 11 152 13,2 2,1 207 21
WS-L-012-B 11,36 24 22 152 19,6 12,41 3 230 4,9 2,65 278 42
WS-L-013-B 3,98 8 42 42 29,7 4,7 4 50 10,6 0,66 57 18
WS-L-014-B 8,75 10 78 101 25,8 9,96 8 267 6,2 2,03 192 17
WS-L-015-B 13,77 4 2,5 86 5,6 4,87 3 41 6,1 0,83 144 12
WS-L-016-B 2,09 17 82 39 45,4 9,15 11 387 41,2 1,25 80 125
WS-L-017-B 20 14 2,5 110 2,7 9,72 2 80 1,4 1,94 227 11
WS-L-018-B 1 8 10 86 18,8 7,36 1 46 20,8 1,18 91 29
WS-L-019-B 1,09 7 25 31 27,4 5,84 2 145 18,8 0,49 41 31
WS-L-020-B 3,42 4 42 30 9,5 4,36 2 54 2,9 0,82 58 8
WS-L-021-B 3,55 3 49 30 9,6 4,43 2 60 3,2 0,8 58 7
WS-L-022-B 1,22 8 60 37 9,3 5,29 7 91 4,9 2,29 92 42
WS-L-023-B 0,75 0,5 332 13 13,9 1,89 4 1040 5,1 0,11 13 12
WS-L-024-B 0,81 4 20 30 32,1 5,59 2 102 15,7 0,54 26 28
WS-L-025-B 12,23 13 6 96 6,2 8,19 2 93 3,6 1,62 193 13
WS-L-026-B 1,72 5 18 17 3,8 2,77 3 86 2,7 0,38 38 8
WS-L-027-B 20 11 14 111 13,5 10,28 9 60 2,3 1,83 199 14
WS-L-028-B 10,02 10 2,5 89 5,2 6,35 1 112 2,7 1,12 171 14
WS-L-029-B 1,04 11 60 11 65,7 8,18 2 609 21 0,17 33 33
WS-L-030-B 10,74 16 2,5 95 2,9 8,21 3 112 1,8 1,58 187
WS-L-031-B 9,92 0,5 2,5 90 3 7,72 2 108 1,9 0,0025 178 12
WS-L-032-B 20 2 2,5 144 7,2 1,37 2 43 7,9 0,76 206 5
WS-L-033-B 20 12 12 135 40,3 11,02 15 129 15,3 1,98 269 21
WS-L-034-B 14,81 7 6 83 8,1 6,69 2 72 4 1,13 153 14
WS-L-035-B 20 11 12 115 12,7 9,52 2 104 3,6 1,7 211 24
WS-L-036-B 0,62 4 17 42 46,4 5,81 1 123 23,3 0,15 19 40
WS-L-037-B 7,44 8 61 67 26,1 7,19 10 276 9,4 1,2 127 44
WS-L-038-B 20 11 6 117 4,8 10,19 2 85 3,8 1,94 239 10
WS-L-039-B 13,37 0,5 39 118 52,8 3,13 11 62 8,4 0,52 122 36
WS-L-040-B 9,35 20 21 114 26,3 8,28 4 125 7,9 1,42 166 20
WS-L-041-B 8,77 18 21 111 28,4 8,12 4 119 7,3 1,34 161 21

Limite de detecção 0,01 1 5 1 0,5 0,01 1 100 0,5 0,05 1 1
Mediana 9,27 8 21 89 18,8 7,72 3 102 6,2 1,2 153 20
Valor máximo 20 24 357 152 65,7 12,41 16 1040 41,2 2,65 278 125
CONAMA 420 - 15 150 75 60 30 2 300
NOAA SQuiRT 4,7 0,9 160 0,38 3,4 0,20 2 220 0,26 3 42 16

TABELA 11
Resultados analíticos das amostras de solo subsuperficial coletadas e respectivos parâmetros legais.

Fonte: elaborada por Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).
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Valores Máximos

Neste item são apresentados a localização e os respec-
tivos teores máximos encontrados nos elementos 
analisados. Em alguns pontos de amostragem 
vários elementos aparecem com valores máximos. 
Ressalta-se que mesmo com os teores máximos, 
muitos elementos não violam os valores orientadores 
utilizados e tão pouco são anomalias, são apenas os 
teores mais elevados detectados para o elemento. 
Os teores que estão acima dos valores de referência 
estão assinalados em vermelho na tabela e no mapa.

Água

A figura 18 apresenta a localização dos pontos de 
água superficial onde foram detectados os teores 
máximos para cada elemento analisado. Destacam-se 
os pontos WSA- 019, 026, 004 e 042.

O ponto WSA-019, região norte do Distrito Federal, 
no rio Sonhim, drenando os xistos carbonosos 
da Formação Paracatu, apresenta os teores mais 
elevados de Cd, Fe e Pb. 

O ponto WSA-026, na boca da Lagoa Paranoá, região 
central do Distrito Federal apresenta os teores mais 
elevados de Sb e Zn.

O ponto WSA-004, nordeste do Distrito Federal, 
no Ribeirão Santa Rita, sobre a Formação Laterítica 
Truncada, apresenta o teor mais elevado de Mn.

Sedimentos de Fundo

A figura 19 apresenta a localização dos pontos 
de sedimento onde foram detectados os teores 
máximos para cada elemento analisado. Destacam-se 
os pontos WSS-012, 019, 030 e 031. 

O ponto WSS-012 localizado no norte da área, no rio 
Maranhão, drenando rochas da unidade Rítmica Pelito-
Carbonatada, apresenta os teores mais elevados de Bi, 
Cd, Ga, Hf, In, Mo, Sc, Sn e V.

O ponto WSS-019, na região norte do Distrito Federal, 
no rio Sonhim, drenando os xistos carbonosos 

da Formação Paracatu, apresenta os teores mais 
elevados de Ba, Ca, K, Li, Mg, Ni, Pb, Sb e Ti.

O ponto WSS-030, na região sul do Distrito Federal, 
no ribeirão Mesquita, sobre as rochas da Formação 
Laterítica Truncada, apresenta os teores mais elevados 
de As e Fe.

O ponto WSS-031, na região sul do Distrito Federal, 
no ribeirão Mesquita, sobre as rochas da Formação 
Laterítica Truncada, apresenta o teor mais elevado de Cr. 

Solo

A figura 20 apresenta a localização dos pontos de 
solo onde foram detectados os teores máximos para 
cada elemento analisado. 

Apesar da grande distribuição areal, a maioria dos 
elementos analisados apresentam valores máximos 
em quatro pontos (WSL 016, 012, 014 e 001).

O ponto WSL-016 situado na bacia do rio Sonhim na 
parte norte, sobre metassiltitos da Unidade Rítmica 
Pelito-Carbonatada, com teores máximos para a 
maioria dos elementos monitorados e com grande 
enriquecimento da parte Top para Li, Sr e Zn, quando 
relacionada à parte Sub. 

O ponto WSL-012, situado também na porção norte 
e fazendo parte da bacia do rio Maranhão, sobre a 
unidade Formação Laterítica Truncada, possui valores 
elevados para As, Ba, Co, Cr, Fe e Sb nas amostras Sub 
e Pb na amostra Top. 

O ponto WSL-014 situado na cabeceira do rio Jardim, 
na porção centro-sudeste do Distrito Federal, sobre a 
unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica Intermediária, 
mostra valores elevados para As, Cr, Fe, Mn, Sb e V 
nas amostras Top embora não ocorram violações nas 
amostras Sub. 

O ponto WS-L001 encontra-se na porção nordeste 
do Distrito Federal, na bacia dos rios Retiro do Meio 
e Santa Rita, sobre rochas da Formação Laterítica 
Truncada, nordeste do Distrito Federal, e tem valores 
elevados de Ba, Li, Mn e V.
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Figura 18 - Localização dos pontos de amostragem de água superficial, onde foram detectados os teores máximos dos elementos analisados.  Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 19 - Localização dos pontos de amostragem de sedimento de fundo com teores máximos.                                                                             Fonte: elaborado pelos autores.
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Figura 20 - Localização dos pontos de amostragem de solo onde foram detectados os teores máximos para cada elemento analisado. Fonte: elaborado pelos autores.
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Áreas com necessidade de trabalhos       
de detalhe

Água

A figura 21 delimita as áreas anômalas onde os valores 
de água superficial violaram os parâmetros legais da 
resolução CONAMA 357 ou dos valores indicativos 
das tabelas da NOAA-SQuiRT, situadas em 10 bacias 
hidrográficas diferentes, a saber:

Bacia do rio Sonhim (1): presença de Cd, Cu, Fe, Pb, 
Sb e Zn que engloba as formações superficiais Rítmica 
Pelito-Carbonatada, resultante do intemperismo de 
metassiltitos, metargilitos e filitos carbonosos, além 
de depósitos colúvio-aluvionares.

Bacia do ribeirão Sobradinho (2): ocorrência de 
Cu e Fe em região com três formações superficiais 
diferentes, a saber: latossolos da Formação Laterítica 
Truncada; unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica 
Intermediária, composta por saprolitos de quartzitos 
finos a médios com intercalações de rochas mais finas e 
carbonosas e a Paranoá 3 Quartzítica além da unidade 
Depósitos Aluvionares de planície de inundação.

Cabeceiras do rio Monteiro e foz do rio Piripau 
(3): ocorrências de valores de Cu, Pb e Zn em região 
com cinco diferentes formações superficiais, a saber: 
Formação Laterítica Truncada e Completa, unidade 
Paranoá 3 Rítmica Quartzítica Intermediária, Paranoá 
3 Quartzítica e unidade Paracatu formada por sapro-
litos de xistos carbonosos e sulfetos.

Bacia do rio Paranoá (4): presença de Cd, Pb, Sb 
e Zn em região com saprolitos de xistos da unidade 
Paracatu e depósitos colúvio-aluvionares.

Bacia do ribeirão Cachoeirinha (5): ocorrências 
de Al, Cu, Ni, Pb e Zn em região com três diferentes 
unidades, a saber: saprolitos de xistos da unidade 
Paracatu, saprolitos de siltitos e argilitos verdes 
da unidade Serra da Saudade e de latossolos da 
Formação Lateritas Truncadas.

Bacias do rio Jardim e córrego Cariri (6): presença 
de Al, Cu, Fe e Pb em região com quatro diferentes 
unidades superficiais, a saber, a Paranoá 3 Rítmica 
Quartzítica Intermediária, com saprolitos de quart-
zitos e rochas finas carbonosas; latossolos da 
unidade Formações Lateríticas Truncadas e oriundos 
de xistos da unidade Paracatu, além de depósitos 
colúvio-aluvionares.

Bacia do ribeirão Santa Rita (7): ocorrências de 
Al, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn sobre regolito mosqueado da 

unidade Paraopeba, a unidade Paranoá 3 Quartzitos e 
a unidade depósitos aluvionares.

Bacias do ribeirão Retiro do Meio e córrego Olho 
d’Água (8): ocorrência de Cu e Fe sobre unidade 
Laterítica Truncada, unidade Paranoá 3 Quartzitos e hori-
zontes mosqueados e saprolítico da unidade Paraopeba.

Ribeirão Engenho da Lage (9): Ocorrência de Pb 
na Chapada dos Pilões sobre a unidade Formações 
Lateríticas Completas.

Córrego Taguatinga (10): ocorrência de Fe em 
saprolitos da unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica 
Intermediária e de Formações Lateríticas Truncadas.

Sedimentos de Fundo

A Figura 22 delimita as áreas anômalas onde os 
valores de sedimento de fundo violaram os parâme-
tros legais da resolução CONAMA 454 ou dos valores 
indicativos das tabelas da NOAA-SQuiRT, situadas em 
10 bacias hidrográficas diferentes, a saber:

Bacia do rio Sonhim (1): ocorrências de Mn e Ni na 
presença das formações superficiais Rítmica Pelito-
Carbonatada, resultante do intemperismo de metas-
siltitos, metargilitos e filitos carbonosos, além de 
depósitos colúvio-aluvionares.

Bacia do ribeirão Palmeira (2): presença de Mn e Ni 
em depósitos alúvio-coluvionares, depósitos coluvio-
nares, unidade Rítmica Pelito-Carbonatada e unidade 
Laterítica Truncada.

Bacia do rio Maranhão (3): ocorrências de As em 
depósitos alúvio-coluvionares, unidade Rítmica Pelito-
Carbonatada e unidade Laterítica Truncada.

Bacias do ribeirão Retiro do Meio e córrego Olho 
d’Água (4): presença de As sobre unidade Laterítica 
Truncada, unidade Paranoá 3 Quartzitos e horizontes 
mosqueados e saprolítico da unidade Paraopeba.

Bacias dos rios Jardim e Preto (5): presença de 
Mn e Ni em região com quatro diferentes unidades 
superficiais, a saber: a Paranoá 3 Rítmica Quartzítica 
Intermediária, com saprolitos de quartzitos e rochas 
finas carbonosas, latossolos da unidade Formações 
Lateríticas Truncadas e oriundos de xistos da unidade 
Paracatu, além de depósitos colúvio-aluvionares.

Bacias do rio São Bernardo e rio Preto (6): ocorrência 
de Mn e Ni sobre a unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica 
Intermediária, Formação Laterítica Truncada, horizontes 
mosqueados da unidade Paraopeba além de depósito 
colúvio-aluvionares.
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Figura 22 - Mapa de anomalias geoquímicas em sedimentos de fundo de rios. Fonte: Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

Figura 21 - Mapa de anomalias geoquímicas em água de superfície. Fonte: Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).
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Bacia do rio Paranoá (7): presença de Mn em região 
com saprolitos de xistos da unidade Paracatu e depó-
sitos colúvio-aluvionares.

Bacia do ribeirão Santana (8): presença de Mn em 
região com saprolitos da Formação Paranoá 3 Rítmica 
Quartzítica Intermediária, de saprolitos de siltitos e 
argilitos da Formação Serra da Saudade, de Formações 
Lateríticas Truncadas e depósitos aluvionares.

Bacia do ribeirão Maria Pereira (9): ocorrências de As 
e Mn em latossolos da Formação Laterítica Truncada.

Solo

As figuras 23 e 24 delimitam as áreas anômalas onde 
os valores de solo Top e Sub ultrapassam os parâme-
tros legais da resolução CONAMA 420 ou dos valores 
indicativos das tabelas da NOAA-SQuiRT, situadas 
em quatro regiões diferentes para os solo Top e seis 
regiões diferentes para os solo Sub.

Para as amostras de solo Top temos quatro diferentes 
regiões. A Região Norte, contendo anomalias de As, Fe, 
Li, Mn, Ni, Sb e V em sete pontos localizados principal-
mente sobre a unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica 
Intermediária, e secundariamente sobre a unidade 
Formações Lateríticas Truncadas. Já a denominada 
Região Nordeste contém anomalias de Ba e Mn em 
um único ponto situado sobre Formações Lateríticas 
Truncadas. A região Centro-Sul contém anomalias de 
As, Al e Fe em cinco pontos sobre Formações Lateríticas 
Truncadas, unidade Paranoá 3 Rítmica Quartzítica 
Intermediária e Formação Paracatu. E finalmente a 
região Centro-Sudeste com anomalias de Al, As, Ba, Cr, 
Fe, Mn, Sb e V em quatro pontos, não totalmente contí-
guos situados sobre Formações Lateríticas Truncadas, 
unidade Chapada dos Pilões 1 e unidade Paranoá 3 
Rítmica Quartzítica Intermediária.

Para as amostras de solo Top temos seis diferentes 
regiões. A Região Norte, contendo anomalias de Al, 
As, Cr, Cu, Mn, Ni e V em cinco pontos localizados prin-
cipalmente sobre saprolitos de xistos da Formação 
Paracatu, e, subordinadamente sobre Formações 
Lateríticas Truncadas. Já para a denominada Região 
Nordeste apresenta anomalias de As, Ba, Li e Mn em 
três pontos localizados, em especial, sobre Formações 
Lateríticas Truncadas e, subordinadamente sobre 
saprolitos de xistos da Formação Paracatu. A chamada 
Região Sudeste mostra anomalias de Al, Cr, Fe, Sb 
e V em quatro pontos, não totalmente contíguos 

situados sobre Formações Lateríticas Truncadas. A 
Região Centro-Sul mostra anomalias de Al, Cr, Cu, 
Li, Ni e V em seis pontos localizados essencialmente 
sobre Formações Lateríticas Truncadas e, subordi-
nadamente, sobre saprolitos originados de xistos da 
Formação Paracatu e de argilitos da Formação Serra 
da Saudade. A Região Sudoeste apresenta anomalias 
de Cu, Mn, Ni e V em apenas um ponto situado sobre 
saprolitos oriundos de xistos da unidade Chapada 
dos Pilões 1. A última é chamada de Região Noroeste 
contendo anomalias de Al, Sb e V em três pontos sepa-
rados que se encontram sobre Formações Lateríticas 
Truncadas, metacalcários da unidade Paranoá 4 e 
unidade Rítmica Pelito-Carbonatada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tabela 12 a seguir demonstra como estão distribuídas 
as 503 violações encontradas à legislação ou aos valores 
indicativos utilizados, por meio amostral e por elemento.
Apesar do grande número de violações existentes para 
os elementos Al, Li e V, elas referem-se aos valores indi-
cativos do NOAA-SQuiRT e não configuram um indica-
tivo de existência de contaminação formal.

Foram obtidas ao todo 74 violações nas amostras de 
água de superfície, 61 em sedimento de fundo, 182 
em solo Top e 186 em solo Sub.

Altas concentrações presentes nas amostras de água 
indicam que o elemento estava sendo intemperizado 
e carreado na hora da amostragem, ou seja, está ocor-
rendo uma contaminação recente. Tendo em vista as 
características tropicais existentes, é muito provável 
que os valores de Al, Fe e Mn sejam totalmente oriundos 
de processos naturais de intemperismo das forma-
ções superficiais lateríticas. Já os demais elementos 
podem ter uma forte contribuição antrópica de fonte 
poluente, principalmente Cd, Ni, Sb, Cu e Zn. A grande 
incidência de valores de Cu acima do parâmetro legal 
pode indicar uma fonte de poluição difusa e generali-
zada como o despejo de esgoto doméstico.

Altas concentrações obtidas nos sedimentos de fundo 
coletados indicam uma fonte poluente um pouco 
mais antiga. A presença de elementos químicos 
nos sedimentos demonstra que em algum ponto a 
montante da amostragem, uma fonte está sendo ou 
foi intemperizada e o sedimento está sendo ou trans-
portado diretamente da fonte ou através de retraba-
lhamento no próprio curso do rio. 
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Figura 23 - Mapa de anomalias geoquímicas em solos superficiais (Top). Fonte: Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).

Figura 24 - Mapa de anomalias geoquímicas em solos subsuperficiais (Sub). Fonte: Fernandes, R., Fernandes e Rocha (2020).
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Os resultados de solo apresentaram a maior quantidade 
de violações encontradas. Grande parte dos valores 
relacionados a Al, Fe, Mn, Li, Ba e V referem-se aos indi-
cativos NOAA-SQuiRT, que possuem concentrações 
normais para os solos temperados do Hemisfério Norte. 
As anomalias de solo Top formam uma região contínua 
na parte norte, na porção nordeste, na porção centro-
-sul e, por  fim,  uma no centro-sudeste. Para o solo  Sub, 
as anomalias estão dispostas nas regiões noroeste e 
sudoeste. Apesar da grande distribuição areal, apenas 
quatro pontos concentram grande parte das anoma-
lias encontradas (WSL-016, 012, 014 e 001).

De uma maneira geral, mais de 50% da área do Distrito 
Federal apresentou violações dos parâmetros indica-
tivos de qualidade para água superficial, sedimentos 
de fundo dos rios e solos. 

Os quatro principais pontos impactados na água 
superficial, onde seria indicada a montagem  de  uma 
estrutura  de  monitoramento, seriam  os rios Sonhim 
com anomalias de Cd, Cu, Fe, Pb, Sb e Zn; ribeirão 
Santa Rita no extremo nordeste do Distrito Federal, 
com anomalias de Al, Cu, Fe, Mn, Pb e Zn; confluência 

dos rios Jardim e córrego Cariri, com anomalias de Al, Cu, 
Fe e Pb no extremo sudeste do Distrito Federal e a sul da 
zona edificada de Brasília e ribeirão Cachoeirinha, com 
anomalias de Al, Cu, Ni, Pb e Zn.

Os principais pontos onde o sedimento está violando 
as concentrações permitidas são o rio Sonhim, com 
anomalias de Cr, Fe, Mn e Ni; no extremo nordeste, nos 
ribeirões Retiro do Meio e Córrego Olho D’Água com 
anomalias de As e Fe; no Ribeirão Santana/Cachoeirinha 
com anomalias de Mn e no rio Paranoá, com anomalias 
também de Mn. 

Em relação ao solo sugere-se que sejam realizados estudos 
detalhados nas proximidades dos pontos WSL-012 que 
apresenta valores elevados para As, Ba, Co, Cr, Fe e Sb nas 
amostras Sub e Pb na amostra Top; VSL-014 que apresenta 
valores elevados para As, Cr, Fe, Mn, Sb e V nas amostras 
Top; WSL-016 com teores máximos para a maioria dos 
elementos monitorados e com grande enriquecimento 
da parte Top para Li, Sr e Zn, quando relacionada à parte 
Sub e WSL-001 que apresenta valores elevados de Ba, Li, 
Mn e V, de forma a defini-las como naturais ou antrópicas 
e possam ser controladas e monitoradas. 

NÚMERO DE VIOLAÇÕES POR ELEMENTO
ELEMENTO ÁGUA SEDIMENTO SOLO TOP SOLO SUB TOTAL

Al 4 25 27 56

As 7 6 8 21

Ba 3 2 5

Cd 2 2

Cr 6 26 24 56

Cu 41 1 42

Fe 9 29 41 40 119

Li 30 38 68

Mn 1 18 8 7 34

Ni 1 1 1 1 4

Pb 8 8

Sb 2 4 5 11

V 33 33 66

Zn 6 5 11

Total 74 61 182 186 503

TABELA 12
Número de violações aos valores indicativos ou à legislação obtidos por meio amostral e por elemento.
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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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