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APRESENTAÇÃO

V

ESTEVES PEDRO COLNAGO
Diretor - Presidente
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JOSÉ LEONARDO SILVA ANDRIOTTI
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O conhecimento geológico do território brasileiro constitui um instrumento indispensável para 
o planejamento e a implementação das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 
sustentável dos recursos minerais, petrolíferos e hídricos do país. E, simultaneamente, fonte de 
dados imprescindível para o conhecimento do meio físico tendo em vista a execução de estudos 
de zoneamento ecológico-econômico e de gestão ambiental do território nacional. É com esta 
premissa que a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de 
Minas e Energia, por meio do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, tem a grata satisfação de 
disponibilizar à comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e à sociedade 
em geral, os resultados alcançados pelo PROJETO AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE TERRAS RARAS 
NO BRASIL - ÁREA MORRO DOS SEIS LAGOS, NOROESTE DO AMAZONAS. Executado pela 
Superintendência de Manaus, o projeto apresenta as características mineralógicas e variações 
litológicas do Complexo Alcalino Morro dos Seis Lagos de forma a contextualizá-lo como depósito 
de terras raras (TR). Na elaboração deste produto foram compiladas e integradas as principais 
informações relacionadas às mineralizações de TR dos projetos Seis Lagos e Uaupés, bem como 
reanálise de suas alíquotas (amostras) existentes. Além da reinterpretação e amostragem dos 
testemunhos de sondagem para análise química, petrográfia e de química mineral com uso de 
microscópio eletrônico de varredura (MEV) e microssonda eletrônica (ME).  
Todos estes dados estão hospedados em robusto e moderno banco de dados (GEOSBG) da CPRM. 
Este produto é mais uma ação do PROGRAMA GEOLOGIA MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 
MINERAL que vem desenvolvendo trabalhos em todas as regiões do país e cujo objetivo é 
proporcionar o incremento do conhecimento geológico e hidrogeológico do território brasileiro, 
como parte do PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. Com mais este 
lançamento, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM dá continuidade à política governamental de 
atualizar o conhecimento geológico do país, seja através dos levantamentos geológicos básicos 
nas escalas 1:250.000 e 1:100.000 e dos levantamentos aerogeofísicos de alta resolução, com 
linhas de vôo espaçadas de 500m. Ou ainda, pela integração da geologia e dos recursos minerais 
em mapas dos Estados da Federação nas escalas menores. Esse programa contribui no resgate 
e na caracterização do conhecimento geológico, gerando informações importantes para o 
desenvolvimento regional. Pois fornecem subsídios básicos fundamentais para a formulação de 
políticas públicas e de apoio à tomada de decisão dos investimentos.



RESUMO

VI

O Complexo Alcalino Carbonatítico Morro dos Seis Lagos, que ocorre no município 
de São Gabriel de Cachoeira, Estado do Amazonas, é definido por três corpos 
circulares alinhados segundo a direção N-S, denominados de: Morro dos Seis Lagos, 
Morro do Meio e Morro do Norte. O complexo é um depósito de nióbio e no Morro 
dos Seis Lagos encontra-se hospedado numa crosta laterítica com mais de 200 m 
de espessura composta essencialmente por goethita e hematita formadas pela 
alteração intempérica de um siderita carbonatito. Essa crosta hospeda os principais 
minerais de minério de nióbio (Nb), titânio (Ti), terras raras (TR) e manganês (Mn), 
que foram formados por processos de alteração hidrotermal e/ou intempérica. 
O Informe de Recursos Minerais de Seis Lagos tem como principal objetivo a integração de 
dados compilados e obtidos no presente trabalho com vista à definição da potencialidade 
econômica de TR no Complexo Alcalino de Morro dos Seis Lagos. O informe apresenta 
as descrições dos testemunhos de sondagens com as respectivas características 
mineralógicas e variações litológicas de forma a contextualizá-lo como depósito de TR.
Os principais minerais identificados por difração de raios X são oxi-hidróxidos de Fe e de 
Mn (em especial na camada manganesífera); óxidos de Ti–Nb; fosfatos aluminosos de TR, 
entre outros. Os minerais de Nb de interesse econômico identificados na crosta laterítica 
são ilmenorutilo, Nb-rutilo e Nb-brookita. Além de estes serem responsáveis pelas altas 
concentrações de Nb e Ti e apresentam uma íntima relação espacial com os minerais da 
crosta laterítica. Mesmo contendo altos teores de Nb quando comparados com o depósito 
de Araxá, por exemplo, o aproveitamento econômico do Nb do depósito de Morro dos Seis 
Lagos necessitará de desenvolvimento de rota de processamento mineral que contemple 
a associação do Nb com a crosta laterítica. Os minerais de TR também associados à crosta 
laterítica, poderá ser extraído como subproduto, cujos principais minerais são monazita, 
florencita e cerianita, que resultam em alguns intervalos mineralizados com teores de até 
2% de Ce, principalmente nos sedimentos do Lago Esperança. Embora possam ocorrer ou 
na forma de cristais isolados ou em agregados envoltos pela matriz ferruginosa da crosta 
laterítica, esses minerais de origem secundária apresentam uma textura fina. Isso pode 
dificultar o seu processo de beneficiamento. Além disso, foi identificada a presença de 
Th, intimamente ligado aos minerais de TR, em muitos níveis amostrados. Altos teores 
daquele pode vir a ser um grande limitador no processamento do minério desse depósito. 
Nos níveis mais superficiais da crosta laterítica são observados fosfatos de Th como 
cristais isolados em poros e em espaços vazios. Enquanto que no carbonatito é observada 
a thorbastnaesita, que ocorre em maior proporção e contém Ce na sua composição. 
A crosta laterítica apresenta-se cortada por lentes de manganês composto basicamente 
por minerais do grupo da criptomelana, como a holandita e em menor proporção 
a pirolusita. Nessas lentes, é comum ocorrer a presença de cerianita associada à 
holandita, indicando que o processo de cristalização desses minerais é contemporâneo.
Os dados obtidos permitiram calcular o recurso de TR do depósito Morro dos Seis 
Lagos. Diante da atual demanda mundial por TR críticos (Nd, Eu, Tb, Dy e Y = TRC, ∑ dos 
TR críticos) e pela presença de altos teores desses elementos neste depósito foi feito 
também o cálculo separado para esses elementos. O recurso medido de TR total é de 
250 mil toneladas (mt) @ 0,65% TR2O3 e de 50 mt @ 0,13% de TRC2O3. Além disso, 
foi recalculado o recurso medido de nióbio com os resultados analíticos obtidos no 
presente projeto. Esses resultados indicaram 1,15Mt @ 2,99% Nb2O5, enquanto que os 
dados do projeto Uaupés apontavam para 1,09Mt @ 2,85% Nb2O5 de recurso medido.
De forma localizada, o depósito de Seis Lagos apresenta áreas com diversas anomalias 
geoquímicas de elementos como Sc, Zn, V, Ba, entre outros. Dentre os quais pode ser 
destacado o teor de Sc, considerado uma commodity com elevada demanda no mercado 
de alta tecnologia, pode ter os teores maiores que 500 ppm na porção carbonatítica. 
Dessa forma, os teores anômalos desses elementos precisam ser melhor caracterizados 
por meio de estudos adicionais para determinar sua potencialidade econômica. 
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ABSTRACT

The  Morro  dos  Seis  Lagos  Alkaline Carbonatite Complex occurs in the northwestern part 
of Amazonas state (municipality of São Gabriel de Cachoeira). The complex is defined 
by three circular bodies aligned according to NS direction and are identified as Morro 
dos Seis Lagos, Morro do Meio and Morro do Norte. The Morro dos Seis Lagos body 
is known as the largest worldwide Niobium deposit hosted lateritic crust over 200m 
thick, which is composed essentially of goethite and hematite, derived from siderite 
carbonatite. This crust hosts rare earth (RE), niobium (Nb), titanium (Ti) and manganese 
(Mn) ores that are predominantly generated by hydrothermal and weathering processes. 
The purpose of the Seis Lagos Mineral Resources Report is to integrate the compiled and obtained 
data in the present work to define the economic potential of RE in the Alkaline Complex of the 
Morro dos Seis Lagos. The report presents the descriptions of the drill cores with their respective 
mineralogical characteristics and lithological variations to contextualize it as a RE deposit.
The main minerals identified by X-ray diffraction are Fe and Mn oxyhydroxides; Ti-Nb oxides, 
and aluminate phosphates of RE, among others. The Nb minerals of economic interest identified 
in the laterite crust are ilmenorutile, Nb-rutile, and Nb-brookite. Besides which indicating 
significant concentrations of Nb and Ti, they present a closely spatial relationship with the 
minerals of the ferruginous crust. Although it contains high levels of Nb, comparing to Araxá, 
for example, its association with the laterite crust requires unusual mineral processing that 
should address the dominant presence of iron, which can hinder the ore processing. The RE 
minerals are also related to laterite crust and the RE elements can be extracted as byproducts. 
The main RE minerals are monazite, florencite and cerianite, which result in some intervals 
with up to 2% of Ce, mainly in the Esperança basin. However, these minerals are secondary 
ones immersed in the iron oxy-hydroxide minerals of the lateritic crust. The resulting texture 
is fine-grained minerals occurring as isolated crystals or in aggregates of minerals enveloped 
by the ferruginous matrix of the lateritic crust. Also, there has been identified presence of Th, 
which according to the varios samples is often closely associated to RE minerals. In the case of 
high contents of this element, it can be a major obstacle for mining this deposit. At the most 
superficial levels of the ferruginous crust, Th phosphates are observed as isolated crystals in pores 
and voids of the lateritic crust. Whereas in the carbonatite, thorbastnaesite occurs in greater 
proportion and contains Ce in its composition. The lateritic crust is cut by manganese lenses 
composed mainly by minerals of the cryptomelane group, such as hollandite, and pyrolusite in 
a lesser proportion. In these lenses, the presence of cerianite associated with the hollandite 
is common, indicating that the crystallization process of these minerals is contemporaneous.
The obtained data allowed to calculate the RE resource of the Morro dos Seis Lagos deposit. Given 
the current worldwide demand for critical RE’s (Nd, Eu, Tb, Dy, and Y = CRE, Σ of the critical RE's) and 
the presence of high levels of these elements in the deposit, a separate resource estimation for these 
elements was carried out. The measured total RE resource is 250,000 tonnes (mt) @ 0.65% RE2O3, 
and the critical RE's is 50 mt @ 0.13% CRE2O3. Also, the measured niobium resource was recalculated 
with the analytical results obtained in this project, which has 1.15Mt @ 2.99% Nb2O5, whereas 
the Uaupes Project data had been estimated with 1.09Mt @ 2.85% Nb2O5 of measured resource.
Locally, the Seis Lagos deposit presents areas with various geochemical anomalies of elements 
such as Sc, Zn, V, Ba, among others. For example, Sc, which is a commodity with high demand 
in the technological market, may have the contents in this deposit greater than 500 ppm 
in the carbonatitic portion. Thus, the anomalous contents of these elements need to be 
better characterized through additional studies to determine their economic potentiality.
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1 - INTRODUÇÃO 

O Complexo Alcalino Carbonatítico 
Morro dos Seis Lagos é definido por três corpos 
circulares alinhados N-S, identificados durante 
o mapeamento geológico ao milionésimo do 
Projeto RADAM. Estes corpos são relacionados 
a complexos de rochas alcalinas na bacia do 
rio Cauaburi, região do Alto Rio Negro, Folha 
NA.19-Pico da Neblina (PINHEIRO et al., 1976). 
Essas estruturas circulares foram denominadas 
de Morro dos Seis Lagos, Morro do Meio e 
Morro do Norte, na região/área de Seis Lagos 
no município de São Gabriel de Cachoeira 
(AM) (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). Essas 
feições geológicas apresentaram anomalias 
radiométricas de até 15.000 cintilações por 
segundo, demonstrando ser necessário um 
estudo mais detalhado. Sendo assim, o Projeto 
RADAM encaminhou um anteprojeto ao DNPM 
– Departamento Nacional da Produção Mineral, 
sugerindo o estabelecimento de um programa 
de pesquisa sob a denominação de Projeto Seis 
Lagos (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). 

O projeto foi executado pelo Serviço 
Geológico do Brasil - CPRM , que realizou 
diversas campanhas de pesquisa mineral entre 
1975 e 1986, na região de Seis Lagos (AM), com 
enfoque inicial para titânio. Após os estudos 
iniciais, a região revelou-se um depósito 
polimetálico sobressaindo as mineralizações de 
ferro (Fe), manganês (Mn), nióbio (Nb), terras 
raras (TR), tório (Th), zinco (Zn), vanádio (V), 
escândio (Sc) e bário (Ba). A reserva inferida é de 
3,8 Mt @ 50,0% de Fe2O3, cujo recurso estimado 
é de 2,9 Mt @ 2,81% Nb2O5 (JUSTO, 1983). 
São identificadas também duas ocorrências 
expressivas de minério de Mn, com reserva 
inferida de 0,32 Mt @ >40,0% MnO (VIEGAS 
FILHO; BONOW, 1976); onde o recurso estimado 
é de 130 mt @ 1,5% óxido de terras raras (TR2O3) 

(BONOW; ISSLER, 1980).
No presente informe estão inseridas 

as principais informações relacionadas às 
mineralizações de TR dos projetos Seis Lagos 
e Uaupés, bem como dados obtidos de suas 
alíquotas (amostras) existentes reanalisadas 
pelo Projeto Avaliação do Potencial de Terras 
Raras no Brasil. Além disso, os testemunhos de 
sondagens foram reinterpretados e amostrados 
para análise química e por difração de raios X 
(DRX). Também foram confeccionadas lâminas 
delgadas para estudos petrológicos e de química 
mineral com uso de microscópio eletrônico de 
varredura (MEV) e microssonda eletrônica (ME).

O informe tem como principal objetivo 
apresentar as características mineralógicas 
e variações litológicas do Complexo Alcalino 
Morro dos Seis Lagos de forma a contextualizá-
lo como depósito de TR. O estudo dos 
testemunhos de sondagens existentes 
permitiram definir novos intervalos de variações 
texturais e composicionais. Os dados de DRX e 
MEV permitiram a identificação dos minerais 
portadores de TR, tais como: monazita, florencita, 
cerianita, thorbastnaesita e alguns minerais 
de Nb-Ti, que possuem TR na sua composição. 
E também foi possível medir o recurso de TR 
do depósito Morro dos Seis lagos com 250 mil 
toneladas (mt) @ 0,65% TR2O3 contido e para os 
TR críticos (Nd, Eu, Tb, Dy e Y)  foram de 50 mt 
@ 0,13% de TRC2O3 contido. Além disso, foi feito 
o cálculo de recurso de nióbio com os resultados 
analíticos obtidos no presente projeto, que 
indicaram 1,15Mt @ 2,99% Nb2O5 contido, 
enquanto que os dados do projeto Uaupés tinha 
sido de 1,09 Mt @ 2,85% Nb2O5 contido (JUSTO, 
1983).

1.1 - Localização, Acesso e Infraestrutura

O Morro dos Seis Lagos está situado 
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no município de São Gabriel da Cachoeira, a 
noroeste do Estado do Amazonas, entre os 
paralelos 00°16’N e 00°18’30”N e meridianos 
66°40’W e 66°42’30”W (Figura 1.1). A área 
possui localização estratégica do ponto de vista 
geopolítico, situando-se na fronteira do Brasil 
com a Colômbia e Venezuela. 

O deslocamento  de  Manaus a São Gabriel  
da  Cachoeira pode ser via aérea (852 km) ou 
fluvial (1.600 km). O tempo de deslocamento 
aéreo é, em condições normais, de 2h30, 
enquanto que o hidroviário por barco regional 
é de 4 dias e por lancha rápida em torno de 26 
horas. Em relação ao sistema de transporte a 
cidade de São Gabriel da Cachoeira conta com:
• Terminal portuário no rio Negro, constituído 
de uma área de manobra, estacionamento com 
um pátio, rampa pavimentada, uma guarita e 
por um cais flutuante metálico, para acostagem 
das embarcações. E na área de retroporto serão 
construídas edificações para a administração e 
armazém de cargas (BRASIL, 2012). 
• Aeroporto com voos semanais de/para 
Manaus, com saída às quartas e chegada aos 
domingos.

O sistema de energia elétrica da região 
é fornecida pela Micro Central Hidrelétrica 
– Usina de Pari-Cachoeira com 185,56 kW e 
também por algumas usinas térmicas (http://
luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/
downloads/Informativo%2034.pdf; acessado 
em 26/07/2013).

O acesso à área pesquisada é feito pela 
rodovia BR 307/201, que liga São Gabriel da 
Cachoeira e Cucuí, até o km 84, local que a rodovia 
corta o Igarapé Iá-Mirim ou Iazinho. A partir deste 
local segue-se de barco, no período chuvoso de 
abril a outubro, até aproximadamente 4 km ao 
sopé do Morro dos Seis Lagos. No período seco o 
trajeto é feito a pé, ao longo de picadas, levando 
de duas a três horas até o centro da estrutura 

(Figura 1.1).
São Gabriel da Cachoeira é o terceiro 

município brasileiro em extensão (10.974.380 ha) 
(ISA, 2013), situado às margens da Bacia do Rio 
Negro distante 852 km a noroeste de Manaus, na 
faixa de fronteira com a Colômbia e a Venezuela 
(ISA, 2013). É o principal polo urbano nessa 
extensa região de fronteira trinacional, onde 
92% de sua extensão territorial correspondem 
a Terras Indígenas (9.998.045 ha) e Parque 
Nacional (Figura 1.2) (ISA, 2013). Trata-se de uma 
região de alta diversidade socioambiental, com 
cerca de 30 etnias, várias línguas e paisagens 
únicas (ISA, 2013). A população estimada pelo 
Censo do IBGE 2010 era de 37.896 habitantes, 
dos quais a população indígena representa 74 
%; entre 2000 e 2010 houve um crescimento 
populacional de 2,38% (taxa média anual); e 
a taxa de urbanização passou de 41,32% para 
50,28% nesta mesma década (ONU, 2013). 

O índice de desenvolvimento humano 
(IDH) da região de São Gabriel da Cachoeira 
é de 0,609, situando o município na faixa de 
IDH médio do país, e mostra um crescimento 
de 27,41% entre 2000 a 2010 (ONU, 2013). A 
longevidade da população (índice 0,777) é a 
que mais contribui para o IDH, seguido da renda 
(0,610) e da educação (0,476) (ONU, 2013). 
Apesar da taxa de alfabetização ser melhor do 
que a média do estado do Amazonas, as séries 
subsequentes mostram desempenhos piores 
que a média estadual. A renda per capta média 
cresceu 49,65% nas últimas duas décadas 
passando de R$ 237,56 (1991) para R$ 355,51 
(2010). No entanto houve um aumento na 
desigualdade de distribuição de renda, medido 
pelo índice Gini (mede o grau de concentração 
de renda, onde 0 indica total igualdade e 1 
completa desigualdade), o município passou de 
0,63 (1991) para 0,80 (2010) (ONU, 2013). 
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Figura 1.1 - Mapa de localização do Morro dos Seis Lagos e áreas adjacentes.

1.2 - Situação Legal e Ambiental

1.2.1 - Direitos minerários

A CPRM  requereu a  pesquisa  de  minério 
de titânio em 16 áreas de 10.000 hectares cada 
uma, em 23/04/1975. Após pesquisas iniciais 
desistiu de 14 áreas. A pesquisa concentrou-
se na área correspondente ao processo DNPM 
803.778/75, para a qual foi concedido o alvará 
nº. 2.383/78, renovado pelo alvará nº 2.844/81. 
Em 11/08/1983, foi protocolizado no DNPM, o 
Relatório Final de Pesquisa, juntamente com 
um requerimento de solicitação de averbação 
de nióbio na área. O relatório foi aprovado pelo 
DNPM, em despacho publicado no Diário Oficial 
da União em 07/08/1986.

1.2.2 - Situação Ambiental

A área do depósito encontra-se envolvida 
em diferentes unidades de conservação, criadas 
em diferentes períodos: (i) Parque Nacional do 
Pico da Neblina (Decreto-Executivo nº 83550 
de 05.06.79); (ii) Reserva Biológica Estadual do 
Morro dos Seis Lagos (Decreto nº 12.836 de 
09.03.90, publicada no DOU de 09.03.90) (Figura 
1.2); e a (iii) Terra Indígena Balaio (Decreto nº 21 
de 21.12.09, publicada no DOU de 22.12.2009) 
(Figura 1.2)

1.3 - Fisiografia

A região do Alto Rio Negro caracteriza-
se por relevo plano, desenvolvido sobre 
um substrato granítico-gnáissico, onde são 
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Figura 1.2 - Delimitação das unidades de conservação e Terras Indígenas na Região do Morro dos Seis Lagos 
no Município de São Gabriel da Cachoeira (AM). 

destacadas elevações graníticas isoladas que 
emergem da peneplanície. A cota do peneplano 
estimada  é  de  75 m nos arredores de São 
Gabriel  da Cachoeira e dele sobressaem as 
serras de Curicuriari (com 900m), do Padre, 
Neblina e outros. Três morros de forma 
semicircular destacam-se na paisagem da região 
e são sustentados por canga ferrífera, objetos de 
estudo do projeto (Figura 1.3).

O Morro dos Seis Lagos constitui de uma 
feição geológica circular de aproximadamente 

5 km de diâmetro (Figura 1.3), que consiste 
de uma elevação sustentada por uma espessa 
canga ferrífera (Figura 1.4), atingindo localmente 
cotas de até 360 m. Esta estrutura possui uma 
superfície recortada por diversas depressões 
geradas por colapsos, dos quais seis têm a 
formação de lagos, daí a sua denominação. 
Associada a forte anomalia radiométrica foram 
também identificadas ocorrências de ferro e 
manganês, o que aumentou a expectativas de 
sua viabilidade econômica.
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Figura 1.4 - (A) Vista geral do Lago do Dragão e (B) Detalhe da canga laterítica com fragmentos argilosos 
atribuindo à canga com aspecto de brecha (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976).

A B

Figura 1.3 - Vista aérea do Morro dos Seis Lagos (Fonte: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, 
CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community).
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2 - CONTEXTO GEOLÓGICO 

2.1 - Aspectos Históricos

A identificação de estruturas circulares 
relacionadas a complexos de rochas alcalinas 
levou  ao  estudo  detalhado da região do 
Morro dos Seis Lagos. Isto ocorreu devido ao 
conhecimento de depósitos semelhantes em 
outras  partes do mundo. Com vista a uma melhor 
definição da potencialidade econômica da região, 
o Projeto Seis Lagos foi executado entre 1975 e 
1976, em atendimento à Solicitação de Serviço 
DNPM/CPRM No. 028/75 de 23/04/1975. 

O projeto compreendeu as seguintes 
etapas: (i) maio a dezembro de 1975 – etapa 
do trabalho de campo; (ii) entre 1975 e 1976, 
envio de amostras para análise e integração e 
interpretação dos resultados. A primeira etapa 
de trabalho consistiu no mapeamento geológico 
na escala de 1:25.000 de uma área de 19 km2, 
análises de imagens e fotografias aéreas, 
acompanhado de levantamento topográfico 
e cintilométrico, bem como serviços de 
sondagem rotativa com perfuração de 1089,10 
m distribuídos em quatro furos no Morro dos 
Seis Lagos (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). Na 
segunda etapa, foram enviadas as amostras 
para análises químicas, confecção e descrição 
petrográficas de lâminas delgadas. As análises 
químicas das amostras de rochas e minerais 
coletadas foram para elementos maiores, traços 
e terras raras. Ao final do projeto, dados obtidos 
foram avaliados, interpretados e integrados com 
informações prévias de campo e apresentados 
em dois volumes finais: Vol. I - Texto e Anexo I 
– Mapa Fotogeológico escala 1: 100.000; e Vol. 
II – Anexos com mapa de amostragem, mapa das 
estações, perfis dos furos, perfis cintilométricos, 
fichas de afloramentos e estações, perfis 
geológicos e fichas de análises (VIEGAS FILHO; 
BONOW, 1976).

Em base aos resultados do Projeto Seis 
Lagos, foi criado o Projeto Uaupés que resultou 
na descoberta de um depósito de Nb de classe 
mundial. As informações estão sumarizadas nos 
relatórios: Projeto Uaupés – Relatório Preliminar 
de Pesquisa (PAIONE, 1981); Projeto Uaupés 
– Relatório Final de Pesquisa, Vol. I (Textos) e 
Vol. II (Anexos) (JUSTO, 1983), Informe Técnico 
(1984) (CARNEIRO et al., 1984); Caracterização 
Tecnológica do Depósito Niobífero do Morro dos 
Seis Lagos (Projeto Uaupés) (SILVA; CARVALHO; 
VEIGA, 1983), e demais relatórios auxiliares. 
Nesta etapa, que durou até 1986, foram 
realizadas: 
I. Amostragem de solo nos morros de Seis 
Lagos, do Meio e Norte;
II. Levantamento aerogeofísico aeromagnético 
e radiométrico em uma área de 100 km2, 
definindo as principais anomalias;
III. Mapas geológicos nas escalas de 1:35.000 e 
1:17.500 das áreas alvos; 
IV. Quatro furos adicionais no Morro dos Seis 
Lagos, distribuídos em uma malha de 150 m x 
125 m e com profundidades de 80,20 m, 85,00 
m, 98,00 m e 112,00 m (seccionando somente a 
camada ferrífera), furos de sondagens SG-01-AM 
a SG-04-AM (UA01 a UA04), respectivamente; 
V. Finalizadas as análises nos Laboratórios da 
GEOSOL e Nuclebrás; e 
VI. Confecção de relatórios com aprovação do 
Relatório Final de Pesquisa junto ao DNPM. 
VII. A existência de Nb foi averbada e a aprovação 
do Relatório Final de Pesquisa foi publicado no 
D.O.U. em 07/08/86.

2.2 - Importância Econômica

O depósito de Morro dos Seis Lagos 
é formado por uma crosta laterítica (canga 
ferrífera) com mais de 250 metros de espessura, 
cuja elevação se destaca no relevo. Esta crosta 
laterítica é composta basicamente de hematita 
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Estado do Amazonas (Figura 2.1). Esta província 
é formada por três domínios litoestruturais 
principais: Uaupés, Içana e Imeri (Figura 2.2), 
localizados a oeste, centro e leste da região, 
respectivamente (ALMEIDA et al., 2011; 
ALMEIDA et al., 2000a). A estruturação NW-SE 
e NE-SW estão bem marcadas no levantamento 
aeromagnético, conforme pode ser observada 
na Figura 2.3; evidências de campo (ALMEIDA et 
al., 2000a, 2002, 2011) e dados geocronológicos 
(SANTOS et al., 2000) indicam que estruturação 
NE-SW seria mais jovem, com provável vergência 
de W para E (ALMEIDA et al., 2002).

O Domínio Imeri (DIm), onde ocorre 
o Complexo Alcalino Morro dos Seis Lagos 
(Figura 2.4), é caracterizado por rochas do 
embasamento (Complexo Cauaburi) polifásicas, 
associadas a metamorfismo de médio a alto grau, 
constituídas por ortognaisses e metagranitoides 
cálcio-alcalinos de composição variando de 
monzogranítica a granodiorítica, localmente 
tonalítica (fácies Santa Izabel), além de augen 
gnaisses monzograníticos (fácies Tarsira) e 
ortognaisses tonalíticos e granodioríticos (fácies 
Cumati) (ALMEIDA et al., 2000b). Os protólitos 
ígneos desses gnaisses possuem idades entre 
1810 a 1790 Ma. Anfibolitos são bem mais raros. 

O embasamento deste domínio é cortado 
por inúmeras intrusões de granitoides tipo 
A representados pelas suítes Tiquié, Marié-
Mirim e Marauiá e muito localmente pelas 
rochas vulcânicas do rio Machado, situado 
na Serra Traíra (riolitos a dacitos). Restos 
de sucessões metavulcanossedimentares e 
metassedimentares estão distribuídas pelo 
domínio, destacando-se aqueles referentes às 
formações Neblina, Daraá e Aracá. Os granitoides 
Igarapé Reilau e Içana (tipos S), além dos granitos 
Jauari (tipo I de alto-K), Uaupés e Inhamoin (tipo 
I, altamente oxidado), todos de idade Calimiana 
(1.520 Ma a 1480 Ma), estão distribuídos em 

e goethita com alternância no predomínio 
de um mineral sobre outro ao longo do perfil 
ferruginoso. Estes minerais de ferro formam o 
protominério de ferro que recobre mais de 95% 
da área do corpo. A reserva inferida foi de 3,8 Bt @ 
50,0% de Fe2O3 (JUSTO, 1983), tornando-o viável  
economicamente para a produção de ferro-
gusa (CARNEIRO, et al. 1984). O nióbio é outra 
mineralização que ocorre associado à crosta 
laterítica e está relacionado aos minerais Nb-
brookita e ilmenorutilo, e o pirocloro ocorrendo 
de forma subordinada. O teor médio estimado 
de Nb foi de 2,81% Nb2O5, com recurso estimado 
de 2,9 Bt (JUSTO, 1983). Há duas ocorrências 
expressivas de minério de Mn distribuídas nas 
encostas do Morro dos Seis Lagos em cotas 
inferiores a 200 metros, com reserva inferida 
de 0,32 Mt @ >40,0% MnO (VIEGAS FILHO; 
BONOW, 1976). Bonow e Issler (1980) calculou a 
reserva estimada para TR apenas nos sedimentos 
carbonosos do Lago Esperança onde obteve 130 
mt @ 1,5% TR2O3. Além dessas mineralizações, o 
complexo revela potencialidade econômica para 
outras mineralizações como Th, Zn, V, Sc e Ba 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). 

Os outros dois morros, do Meio e 
do Norte, apresentam contexto geológico e 
mineralizações semelhantes ao Morro dos Seis 
Lagos, com volumes de crosta laterítica menores. 
Segundo resultados geoquímicos em amostras 
de superfície de canga coletadas em malha 
prospectiva, ocorrências de fosfato com teores 
de 26,6% e 15,8% de P2O5 foram identificadas no 
Morro do Norte, onde pode ter até 1,46% de Ce 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976).

2.3 - Ambiente Geológico e Tectônico

A Província Rio Negro (SANTOS et al., 
2000) ou Rio Negro-Juruena (TASSINARI et al., 
1996) e (TASSINARI; MACAMBIRA, 1999) situa-
se numa ampla área ao norte e noroeste do 
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O Domínio Içana (DIç) é marcado pela 
presença de inliers do embasamento Cauaburi 
e principalmente por restos de sucessões 
metavulcanossedimentares pertencentes ao 
Grupo Tunuí, cujos zircões detríticos são tão 
jovens quanto 1720 Ma [região de Serrinha, 
Santos (2003)]. Estas rochas estão fortemente 
deformadas (polidobradas), apresentando 
metamorfismo progressivo de norte para sul, 
onde o grau metamórfico varia de xisto verde 
baixo (Serra Caparro) a xisto verde alto-anfibolito 

todo o Domínio Imeri. Mais tardiamente, ao 
redor de 1170 Ma, ocorrem intrusões máficas-
ultramáficas pertencentes a Suíte Tapuruquara, 
caracterizada por pequenos corpos circulares 
circunscritos. 

O Domínio Uaupés (DU) está restrito à 
parte ocidental da Província Rio Negro, junto 
a fronteira com a Colômbia. As rochas do 
embasamento deste domínio são definidas por 

ortognaisses e metagranitoides cálcico-alcalinos 
de composição variando de monzogranítica 
a diorítica do Complexo Querari, com idade 
variando de 1740 Ma e 1700 Ma, cuja foliação 
regional NE-SW (a localmente E-W) está  
associada a mega zonas de cisalhamento 
sinistrais. 

(Serra Tunuí), até alcançar a fácies anfibolito alto-
anatexia (região Taiuaçu-Cauera). Associados a 
estas rochas supracrustais ocorrem granitos da 
Suíte Içana (1540-1520 Ma; tipo S), com foliação 
fluxo magmático de direção NE-SW a E-W, além 
de outras suítes indiscriminadas e subordinadas, 
possivelmente relacionadas a granitos tipo I e A.

A Província Rio Negro é interpretada 
como sendo reciclagem tectono-magmática de 
crosta pré-existente (SANTOS et al., 2000) ou 
arco magmático relacionado a subducção de 

Figura 2.1 - Principais províncias geocronológicas e domínios tectono-estratigráficos do Cráton Amazônico 
(REIS; FERREIRA, 2006). 
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crosta oceânica (TASSINARI; MACAMBIRA, 1999). 
Ambos os modelos indicam que há a reciclagem 
de crosta continental pré-existente durante o 
estágio colisional com: (i) geração de granitoides 
crustais, tardi a pós-colisionais do tipo S em 1,52 
Ga; (ii) intrusões com forte assinatura do tipo A 
entre 1,51-1,49 Ga, em ambiente pós-orogênico 

condicionadas pela reativação das estruturas 
NE-SW e NW-SE em torno de 1,30-1,10 Ga pelo 
Evento K‘Mudku (REIS; FERREIRA, 2006). As 
rochas da região das folhas NA.19-Z-D/AS.19-X-B 
são dispostas conforme a coluna estratigráfica 
proposta pelo Projeto RADAM e modificada por 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976) (Figura 2.5).

Figura 2.2 - Domínios tectono-estratigráficos do noroeste do Amazonas (ALMEIDA et al., 2011, modif. de 
SANTOS, 2003). 

Figura 2.3 - Modelo Digital do Terreno, o círculo branco indica a posição das Alcalinas de Seis Lagos (ROSSONI, 
2012).
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Figura 2.4 - Mapa geológico da região das Alcalinas de Seis Lagos (Carta geológica do Brasil ao Milionésimo 
NA.19 – Pico da Neblina – GEOSGB) (CPRM, 2004). Pontos pretos são indicações de ocorrências minerais 
cadastradas no GEOSGB.
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As  rochas do Domínio Serra Imeri formam  
o embasamento das alcalinas Morro dos Seis 
Lagos (SANTOS et al., 2000). Este terreno ígneo-
metamórfico de ~1,80 Ga está coberto por 
sucessões (meta) sedimentares relacionadas 

ao grupos Tunuí e Daraá e formações Neblina 
e Aracá, depositadas entre 1,8 a 1,5 Ga, as 
quais sustentam os morros elevados da região 
montanhosa no extremo NW do Estado 
Amazonas, Roraima e Venezuela (Figura 2.3).

Figura 2.5 - Coluna estratigráfica proposta para as Folhas NA.19-Z-D e AS.19-X-B englobando a área do Morro 
dos Seis Lagos (modif. de VIEGAS FILHO; BONOW, 1976).

2.4 - Geologia Local

As rochas alcalinas do Morro dos Seis 
Lagos, com idade de 1328 ± 58 Ma (idade máxima 
de cristalização), além de heranças de 1828 ± 12 
Ma e 1525 ± 21 Ma (ROSSONI et al., 2017), estão 
inseridas no Domínio Imeri (Figura 2.4) (REIS; 
FERREIRA, 2006). Anteriormente foi atribuída a 
este magmatismo uma idade mesozoica, a partir 
da correlação com outros eventos alcalinos que 
ocorrem na Plataforma Amazônica originadas 
pela reativação do graben Tacutu (VIEGAS FILHO; 
BONOW, 1976). 

A região onde as Alcalinas dos Morro dos 
Seis Lagos estão inseridas é caracterizada por 
estruturas regionais NW-SE a E-W truncadas 
por estruturas NE-SW, relacionadas a zonas de 
cisalhamento dextrais. A tectônica mais jovem 
seria o reflexo intracratônico de uma orogenia 
com idade similar ao da Orogenia Sunsás 
(ALMEIDA et al., 2000a). Esse evento seria em 

tese responsável por boa parte dos cataclasitos 
e milonitos da região (“cataclasitos K´Mudku”), 
resultado de extensas falhas de natureza 
transcorrente de direção NE-SW (VIEGAS FILHO; 
BONOW, 1976). As intrusivas básicas que 
ocorrem na região de direções NE e NNW, que 
podem atingir 200 metros de espessura, não 
cortam a estrutura do Morro dos Seis Lagos, 
indicando ser anterior ou sincrônico com este 
magmatismo alcalino (VIEGAS FILHO; BONOW, 
1976).

O Morro dos Seis Lagos é sustentada 
pela crosta laterítica que forma uma superfície 
plana no topo com escarpas abruptas de mais de 
100 metros de altura (Figura 2.5). A espessura 
desta crosta laterítica é de mais de 250 metros 
de profundidade e pode conter estreitas bacias 
com depósitos argilo-carbonosos, gerados 
no Paleógeno e Quaternário (VIEGAS FILHO; 
BONOW, 1976). As duas outras estruturas 
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menores, Morros do Meio e Norte, apresentam 
crostas ferruginosas menos desenvolvidas. Os 
três corpos são de natureza alcalina carbonatítica 
(JUSTO, 1983) e podem estar associados a rochas 
ultrabásicas alcalinas (MELO; FIGUEIRA; VILLAS 
BOAS, 1993), justificando assim as ocorrências 
de manganês encontradas (VIEGAS FILHO; 
BONOW, 1976). Bem como a possibilidade de 
ocorrência de rochas subsaturadas de natureza 
potássica, como leucitito, leucita-basanito e 
ugandito, devido ao alto teor de vanádio e 
baixos teores de níquel, cobalto, cobre e cromo 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). 

Viegas Filho e Bonow (1976) propõem 
um modelo evolutivo para a formação do 
depósito (Figura 2.7) envolvendo a intrusão 
das chaminés/corpos alcalinos carbonatíticos 
em rochas do embasamento do Escudo Guiana 
Central durante o Mesozoico (Figura 2.5). No 
final do Mesozoico ocorreria então o processo de 
denudação das rochas encaixantes e a formação 
de crosta laterítica. Durante o final do Mesozoico 
e o Cenozoico há o processo de denudação das 
rochas encaixantes e formação de capa laterítica 
com espessura na ordem de centena de metros 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). Neste processo, 
houve enriquecimento de Fe, Mn, Nb, P e TR. 
Já Rossoni et al. (2017) sugerem que a intrusão 
das rochas do Complexo Alcalino Morro dos Seis 
Lagos estaria ligada a evolução de sucessivos 
cinturões orogênicos ou relacionado a Faixa 
K´Mudku 1,49-1,14 Ga; SANTOS et al. 2006), 
mostando que há registros em outros locais 
da associação entre carbonatitos e zonas de 
cisalhamento intracratônicas proterozoicas de 
idade Grenvilliana.

A crosta laterítica apresenta presença de 
cavidades, com ou sem preenchimento de argila, 
conferindo-lhe um aspecto cavernoso (Figura 
2.6), o que testemunha a ação efetiva da água, 
com dissolução da crosta e formação de crostas 

ferríferas compactas, contribuindo também 
para a geração de lagos. A presença desses lagos 
no interior do corpo laterítico é relacionada a 
depressões cársticas, cuja formação pode ter 
sido controlada por falhas que cortam o corpo 
alcalino o que facilitou a interligação de algumas 
bacias (Figura 2.6) (ROSSONI, 2012). A grande 
espessura da crosta laterítica foi favorecida pelo 
fluxo intenso de soluções aquosas que percolam 
o carbonatito contribuindo para o processo de 
alteração e consequente redução de volume 
(LOTTERMOSER, 1990). Este processo pode 
provocar o enriquecimento de alguns elementos 
tanto pela mobilização quanto pela redução de 
volume da crosta laterítica. Enquanto que, os 
lagos secos são preenchidos por sedimentos 
argilo-carbonosos e calcíferos. Pela espessura do 
pacote de sedimentos encontrados no Furo SL04 
(1-SG-04-AM), 150 metros de profundidade,  
sugere-se que o processo de sedimentação foi 
prolongado (CORRÊA, 1996; GIOVANNINI, 2013). 
Em superfície apresenta estratificação sub-
horizontal e o solo, quando presente, é pouco 
espesso. 

O Morro dos Seis Lagos, que 
contém as reservas de Nb, tem um formato 
aproximadamente circular. Ele é composto 
de uma espessa crosta de canga laterítica 
homogênea, que cobre 64 % de sua área total, 
estendendo-se desde o topo do morro até a 
meia encosta (como sugere a Figura 2.6). A canga 
é constituída na sua maior parte por blocos 
de diversos tamanhos (cm a m) com aspecto 
geral de brecha e cimentados por limonitas, 
dominada pela presença de hidróxidos de 
ferro como a goethita e hematita. Localmente 
ocorrem concreções pisolíticas a oolíticas 
formadas por hidróxidos de ferro. A partir do 
limite da canga laterítica até a planície pode-se 
visualizar solo argiloso amarelo-esverdeado com 
eventual ocorrência de depósitos de manganês. 
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Depósitos coluvionares e eluvionares contornam 
as elevações, sendo que aluviões holocênicos 
ocupam as regiões da planície percorrida pelo 
rio Iá-Mirim e afluentes.

As duas outras estruturas, morros do 
Meio e Norte, são semelhantes ao do Morro dos 
Seis Lagos, com topografia menos expressiva e 
crostas ferruginosas menos desenvolvidas. O 
Morro Norte, com diâmetro de 1,6 km, contém 
ocorrências de fosfato com teores de até 26,5% 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976).

Os resultados, em conjunto, da geofísica, 

Figura 2.6 - Imagem SPOT 
do Morro dos Seis Lagos em 
composição colorida falsa cor; 
linha amarela delimita a base do 
depósito de talude, linha branca 
representa o contorno da crosta 
laterítica e, as elipses azuis, os 
depósitos sedimentares dentro 
da crosta laterítica modif. de 
Rossoni (2012). Na figura estão 
localizados os furos de sondagens 
dos Projetos Seis Lagos (VIEGAS 
FILHO; BONOW, 1976) e Uaupés 
(JUSTO, 1983).

geoquímica e reconhecimento geológico de 
detalhe, associados àqueles obtidos pelas 
sondagens, possibilitaram concluir sobre 
a forma tipo pipe circular da estrutura do 
Morro dos Seis Lagos (Figura 2.7). Bem como 
da natureza alcalino-carbonatítica da rocha 
intrusiva que originou esse imenso chapéu de 
ferro mineralizado. Os resultados analíticos 
obtidos para a estrutura de Morro dos Seis Lagos 
sugerem expectativa de comportamento mineral 
similar aos demais corpos carbonatíticos.

Figura 2.7 - Modelo hipotético 
para a formação do depósito de Nb 
do Morro dos Seis Lagos (VIEGAS 
FILHO; BONOW, 1976).
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3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho utilizou a base de 
dados geofísicos e geoquímicos disponíveis no 
banco de dados da CPRM. Os dados geofísicos 
são do Projeto Aerogeofísico Extremo Noroeste 
do Brasil executado em 1987. Enquanto que os 
dados geoquímicos foram obtidos da seguinte 
forma: (i) reanálises das polpas existentes nas 
litotecas, principalmente as amostras de solo e 
trincheiras; (ii) nova descrição dos testemunhos 
de sondagens dos projetos Seis Lagos e Uaupés 
disponíveis, com nova amostragem. A seguir 
serão descritos os materiais e métodos utilizados 
para execução desse informe.

 
3.1 - Geofísica

O  Projeto  Aerogeofísico Extremo 
Noroeste do Brasil recobre a área do Projeto 
Seis Lagos; esse aerolevantamento geofísico 
ultrapassa as fronteiras do território nacional 
(adentrando na Colômbia), cujos dados foram 
adquiridos entre os meses de janeiro a abril de 
1987. O aerolevantamento é caracterizado por 
linhas de voo espaçadas de 2 km e altura de 
voo da ordem de 150 metros com amostragem 
média de  60  metros ao longo das linhas de voo. 
Os dados obtidos contêm ruídos direcionais 
na direção da linha de voo (N-S) e uma baixa 
resolução quando comparados aos novos 
projetos adquiridos atualmente no Brasil. 
Esses dados antigos foram submetidos a um 
tratamento simples com filtro direcional e filtro 
Haning (3x3) e, mesmo assim, alguns produtos 
mostram tendências no trend Norte-Sul (Figura 
3.1).

3.2 - Sondagem e Prospecção Geoquímica

Os trabalhos de sondagem 
corresponderam a nove furos efetuados no 

Morro dos Seis Lagos. Sendo que cinco deles 
foram de natureza exploratória, dos quais quatro 
foram estudados efetivamente (Figura 3.2) no 
Projeto Seis Lagos (VIEGAS FILHO; BONOW, 
1976); e os quatro furos de sondagens realizados 
para o Projeto Uaupés foram utilizados no 
cálculo da reserva medida (Figura 3.3) (JUSTO, 
1983). Os furos de sondagens do Projeto Seis 
Lagos possuem a denominação 1-SG-01-AM a 
1-SG-04-AM (SL01 a SL04), enquanto que os do 
Projeto Uaupés são denominados de SG-01-AM 
a SG-04-AM (UA01 a UA04).

Os trabalhos de pesquisa do projeto 
Seis Lagos utilizaram 50,4 km de picadas 
radiais, ortogonais e em malha regular abertas 
na floresta, sendo que deste total, 25,4 km 
situam-se no corpo Morro dos Seis Lagos 
(Figura 3.2) (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). 
Estas etapas foram precedidas pela execução 
do levantamento planialtimétrico. O serviço 
topográfico serviu de apoio à amostragem, à 
determinação das cotas das bocas dos furos de 
sondagem e à determinação da cota máxima do 
morro em relação à planície circundante. 

No Projeto Seis Lagos a amostragem de 
superfície foi realizada com espaçamento de 
50 metros entre cada estação amostrada, com 
coleta de 114 amostras. Estas foram coletadas 
em quatro linhas cortando o corpo laterítico 
nas direções N-S, E-W, NE-SW e NO-SW, a 
partir da locação do Furo SL04 (Figura 3.2). As 
amostras foram coletadas em uma área de 19 
km2, onde foi realizado mapeamento geológico 
de superfície na escala 1:25.000 (VIEGAS FILHO; 
BONOW, 1976). Em cada ponto amostrado 
foi feito o levantamento planialtimétrico e 
medição cintilométrica. Os quatro furos de 
sondagem foram de sondagem rotativa que 
atingiram as seguintes profundidades: 255,25 
m (Furo SL01), 230,85 m (Furo SL02), 110,0 m 
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(Furo SL03) e 493,0m (Furo SL04); totalizando 
1.089,10 m perfurados, com recuperação de 
414,37 m de testemunhos, recuperação média 
de 38% (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). Esta 
baixa recuperação está relacionada à presença 
de fendas e cavernas cortadas pelos furos de 
sondagens (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976).

O Projeto Uaupés realizou amostragens 
em malha que consistiram na abertura de 17 
linhas de picadas (10,9 km) com 125 m de 
distância entre as linhas (Figura 3.3). A linha 

base, de rumo N45W, tem 2 km de comprimento 
partindo do Furo SL04, e é cortado pelas 17 
linhas com 500 m de comprimento, sendo 250 
m de extensão a cada lado da linha base. A 
amostragem foi realizada com espaçamento de 
50 m em 50 m, totalizando 187 amostras, sendo 
denominada de área piloto. Além desta malha 
de amostragem foram coletadas amostras 
formando um quadrilátero de 7,5 km2 e 14,5 km 
linear de picada, com coleta de amostras a cada 
250 m, totalizando 59 amostras (Figura 3.3).

Figura 3.1 - Mapa esquemático de localização sobre o grid de Contagem Total (CT), mostrando a abrangência 
do projeto aerogeofísico e a área quadrada em preto e branco que compreende a região do Complexo 
Alcalino Seis Lagos, na Cidade de São Gabriel da Cachoeira. A imagem mostra de forma clara o ruído direcional 
influenciado pelas direções das linhas de voo. 
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Figura 3.2 - Mapa litológico simplificado do depósito de Morro dos Seis Lagos com a distribuição das 
amostragens realizadas no Projeto Seis Lagos. Modificado de Viegas Filho; Bonow (1976).

Figura 3.3 - Mapa litológico simplificado do depósito de Morro dos Seis Lagos com a distribuição das 
amostragens realizadas no Projeto Uaupés. Modificado de Justo (1983). Os números em azul representam os 
furos de sondagens: (01) SG-01-AM; (02) SG-02-AM; (03) SG-03-AM; e (04) SG-04-AM.
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A cubagem do depósito foi realizada a 
partir de quatro furos de sondagens (diamantada) 
com testemunhagem contínua numa malha de 
150 m por 125 m (JUSTO, 1983). A profundidade 
de cada furo foi prevista de acordo com a sua 
cota, de forma que todos atingissem a cota de 
197 m. No total foram perfurados 375,20 m, 
assim distribuídos: SG-01-AM – UA01 (80,2 m 
de profundidade), SG-02-AM – UA02 (85,0 m 
de profundidade), SG-03-AM – UA03 (98,0 m de 
profundidade) e SG-04-AM – UA04 (112,0 m de 
profundidade) (JUSTO, 1983). 

As amostras dos furos de sondagem e de 
prospecção geoquímica de solo dos dois projetos 
(Seis Lagos e Uaupés) foram analisadas por 
diversas técnicas analíticas, inclusive pelo atual 
projeto. Todo o material perfurado constituiu-
se predominantemente por crosta ferruginosa, 
composta dominantemente de goethita e 
hematita, que estão distribuídas de forma 
heterogênea e conferindo variação de dureza e 
de porosidade ao longo de sua profundidade. A 
Figura 3.4 apresenta um corte de perfil lateral 
NW-SE do depósito de nióbio do Morro dos Seis 
Lagos, com os limites utilizados para o cálculo da 
reserva (JUSTO, 1983).

As estruturas apresentadas pelas 
crostas do perfil laterítico mostram-se 
bastante heterogênas, como poderão ser 
observados pelos diferentes intervalos texturais 
apresentados pelos testemunhos dos furos 
de sondagens (Capítulos 6 e 7). As variações 
composicionais podem ser observadas pela sua 
coloração, dada pela distribuição heterogênea 
dos óxidos/hidróxidos de ferro (Capítulo 6). 
As variações estruturais, como bandamento, 
estão relacionadas aos processos superficiais de 
laterização. 

O Projeto Seis Lagos identificou áreas 
com ocorrências de manganês e ítrio nas bordas 
da crosta laterítica, e na região centro sudoeste 
foi encontrada uma área anômala para prata, 

zinco e chumbo (Figura 3.5) (VIEGAS FILHO; 
BONOW, 1976). Estas áreas foram delimitadas 
pela amostragem geoquímica superficial (Figuras 
3.3 e  3.4). Enquanto que nos sedimentos 
carbonosos foram encontrados teores anômalos 
de terras raras, nióbio, berilo, vanádio e zinco 
(Figura 3.5). Os furos de sondagens identificaram 
teores anômalos de nióbio e terras raras. 

O Projeto Terras Raras, trabalho atual, 
fez uma nova descrição dos testemunhos 
de sondagens do Projeto Seis Lagos, com 
definição de novos intervalos de variações 
texturais e composicionais. Estes intervalos 
foram amostrados tanto para análises químicas, 
quanto para confecção de lâminas para estudos 
petrológicos. Além disto, foram feitas as 
reanálises das alíquotas de amostras existentes 
na litoteca da CPRM das amostragens de solo.

Os perfis dos furos de sondagens dos 
Projetos Seis Lagos (SL) e Uaupés (UA) estão 
representados na Figura 3.6. Os Furo SL01 e os 
quatro furos do projeto Uaupés cortam apenas 
crosta laterítica ferruginosa. Os furos SL02 e 
SL03 estão na borda do corpo e cortam as rochas 
silicáticas associadas ao carbonatito (Furo SL02) 
e também o embasamento gnáissico (Furo SL03). 
O Furo SL04 realizado no lago Esperança, corta a 
sedimentos lacustres, e foram identificados os 
carbonatitos abaixo descritos. 

A descrição dos furos de sondagens 
permite que os mesmos sejam divididos em 
intervalos com características texturais e 
composicionais que muitas vezes se refletem 
na cor. A variação nas cores da crosta laterítica 
está relacionada principalmente aos minerais de 
ferro e em menor proporção aos argilominerais 
presentes. O estudo de caracterização 
mineralógica foi realizado utilizando as 
ferramentas de microscopia ótica (MO), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), 
microssonda eletrônica (ME) e difração de raios 
X (DRX). 
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Figura 3.4 - Interpretação da variação litológica no perfil NW-SE do corpo do Morro dos Seis Lagos, baseada 
em dados de furos de sondagens (JUSTO, 1983). 

Figura 3.5 - Áreas com as ocorrências de mineralizações identificadas na amostragem geoquímica do Projeto 
Seis Lagos. Modificado de Viegas Filho; Bonow (1976).
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Figura 3.6 - Mapa com as curvas de nível da porção centro-noroeste do corpo Morro dos Seis Lagos com a 
distribuição espacial dos furos de sondagens dos projetos Seis lagos e Uaupés (Araújo, 2019).

        1-SG-01-AM     1-SG-02-AM                         1-SG-03-AM             1-SG-04-AM

Figura 3.7 - Perfis dos quatro furos de sondagens do Projeto Uaupés. Os furos estão com os intervalos que 
foram feitas lâminas delgadas. As profundidades dos furos são diferentes.
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3.3 - Amostragem

As amostras utilizadas no projeto foram 
obtidas de duas formas: (i) reanálises das 
polpas de amostras, disponíveis nas litotecas do 
Serviço Geológico do Brasil - CPRM de Manaus 
e Caeté; e (ii) análises de novos intervalos de 
amostragens dos testemunhos de sondagens do 
Projeto Seis Lagos. O primeiro grupo representa 
amostras de crostas ferruginosas de superfície 
coletadas em malha prospectiva cobrindo o 
alvo Morro Seis lagos, Morro do Meio de Morro 
Norte. E também foram reanalisadas as polpas 
arquivadas dos testemunhos dos quatro furos 
do Projeto Uaupés e, portanto, obedeceram 
aos intervalos anteriormente definidos de cinco 
metros utilizados para definir a reserva de Nb 
nas crostas ferruginosas. O segundo grupo 
de amostras é proveniente de reamostragem 

de novos intervalos, obedecendo a uma nova 
descrição dos testemunhos de sondagem 
dos Projetos Seis Lagos e Uaupés. A Tabela 
3.1 mostra a quantidade e proveniência das 
amostras reanalisadas. Dos novos intervalos de 
amostragens foram coletadas 278 amostras.

As principais divisões texturais 
observadas nos testemunhos de sondagens 
estão apresentadas nas Figuras 3.7 e 3.8. Os 
quatros testemunhos amostrados do Projeto Seis 
Lagos estão distribuídos em diferentes posições 
no corpo do Morro dos Seis Lagos (Figura 3.6) 
e apresentam composição mais diversificada 
(Figuras 3.6 e 3.7). Os furos de sondagens 
realizados no projeto Uaupés cortam apenas a 
crosta laterítica (Figura 3.8) e foram amostrados 
os furos UA02 e UA04 para confecção de lâminas.

Figura 3.8 - Perfis dos quatro furos de sondagens do Projeto Uaupés. 
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Projeto Amostras Número de 
amostras Prof. do furo (m) Material analisado

Seis Lagos Malha prospectiva 462 superficie Solo ou crosta laterítica
Seis Lagos Furo 1-SG-01-AM 38 58.75 Crostas Fe

Seis Lagos Furo 1-SG-02-AM 39 227.7 Crostas Fe, rochas graníticas 
e carbonatíticas e saprólitos

Seis Lagos Furo 1-SG-03-AM 48 110 Crostas Fe, rochas gnáissicas 
e saprólitos

Seis Lagos Furo 1-SG-04-AM 155 490 Sedimentos lacustres e 
rochas carbonatíticas

Uaupés Furo SG-01-AM 16 80 Crostas Fe
Uaupés Furo SG-02-AM 17 90 Crostas Fe
Uaupés Furo SG-03-AM 16 100 Crostas Fe
Uaupés Furo SG-04-AM 22 110 Crostas Fe

Total 828 1.266,45

Tabela 3.1 - Amostras dos dois projetos realizados pela CPRM com o tipo de amostragem, quantidade e sua 
proveniência.

O estudo de caracterização mineralógica 
foi realizado utilizando as ferramentas de 
microscopia ótica (MO), microscopia eletrônica 
de varredura (MEV), microssonda eletrônica 
(ME) e difração de raios X (DRX). Além dos dados 
obtidos por DRX das mesmas alíquotas que foram 
moídas para as análises químicas, utilizadas para 
interpretação geoquímica (Capítulo 5). Cabe 
ressaltar aqui, que as amostras para a confecção 
das lâminas são provenientes de locais 
pontuais dentro dos intervalos amostrados nos 
testemunhos de sondagens (Figuras 3.7 e 3.8). As 
amostras para as análises químicas e DRX são de 
toda a extensão dos intervalos individualizados 
pela descrição realizada, segundo características 
visuais diferentes. Assim, os resultados das 
diferentes amostras analisadas poderão 
apresentar discrepâncias.

3.4 - Análises Químicas

As amostras foram analisadas pela SGS 
Geosol (Belo Horizonte, MG) para 56 elementos 
utilizando os seguintes métodos analíticos:
• Método SGS XRF79C: abertura por fusão por 
metaborato e leitura por FRX com resultados para 

óxidos maiores e perda ao fogo (LOI) medido por 
diferença de peso após ignição a 1000 oC.
• Método SGS IMS95A: abertura por fusão por 
metaborato, dissolução em ácido nítrico e leitura 
por ICP-MS com resultados para elementos 
traços refratários incluindo os TR.
• Método SGS ICM14B: abertura por Aqua 
Régia e leitura por ICP-MS para restante dos 
elementos traço.

Método ISE03A e B: Fusão, dissolução e 
medição por eletrodo de ion específico F e Cl.

Na Tabela 3.2 encontram-se listados 
os elementos analisados com os respectivos 
métodos analíticos e limites de detecção, valores 
válidos (acima do limite de detecção e abaixo do 
limite superior de detecção) bem como alguns 
parâmetros estatísticos informativos para as 
amostras de testemunhos de sondagem e malha 
prospectiva. 

3.5 - Difração de Raios X

As análises foram realizadas em 
Difratômetro de raios X modelo X´PERT PRO MPD 
(PW 3040/60), da PANalytical, com Goniômetro 
PW3050/60 (Theta/Theta) e com tubo de raios 
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X cerâmico de anodo de Cu (Kα1 1,5406 Å), 
modelo PW3373/00, foco fino longo, 2200 
W, 60kv. O detector utilizado é do tipo RTMS, 
pixel/1D. A aquisição de dados foi feita com o 
software X'Pert Data Collector, versão 2.1a, e o 
tratamento dos dados com o software X´Pert 
HighScore versão 3.0d, também da PANalytical. 
As condições analíticas utilizadas foram: 40 kV, 
40 mA, intervalo de varredura (2θ) de 5° a 70°, 
com passos de 0,02°, com varredura no modo 
contínuo e tempo de contagem de 50 s, abertura 
com divergência fixa ½°, mascara fixa de 10 mm 
e abertura anti espalhamento de 5,7 mm.

A identificação dos minerais é feita 
através da comparação do difratograma obtido 
com padrões (fichas) do banco de dados do 
ICDD-PDF (International Center dor Diffraction 
Data – Powder Diffraction File). As fichas são 
específicas para cada mineral (por ex., quartzo, 
46-1045), podendo haver diferentes fichas para 
o mesmo mineral, principalmente, quando há 
variações na composição química, soluções-
sólidas, etc. É importante ressaltar que essa 
avaliação não é simples, pela complexidade 
do material. As amostras apresentam uma 
grande concentração de goethita e hematita 
dificultando a identificação das outras fases 
minerais. Portanto, para identificação das fases 
menores o ideal é utilizar algum tipo de pré-
concentração de modo a remover os minerais 
de ferro e assim “realçar” os picos dessas fases 
menores. 

3.6 - Microscopia Eletrônica de Varredura

A análise por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) foi feita em um microscópio 
modelo LS15 da Zeiss no Laboratório de Análise 
Mineral da Superintendência Regional de Belém 
(LAMIN-BE) do Serviço Geológico do Brasil 
- CPRM. As lâminas delgadas polidas foram 
cobertas por uma película de ouro de 20 μm de 

espessura, depositada em metalizadora sob alto 
vácuo. As análises foram realizadas no modo de 
Alto Vácuo (3,0 – 1,5 10 -5 mPa) e o filamento do 
equipamento é de Tungstênio.

As imagens de elétron retroespalhado 
(Backscattered Eletron - BSE) dos minerais 
e texturas foram obtidas com voltagem de 
aceleração de 20 kV, corrente de chegada entre 
70 e 90 pA, distâncias de trabalho de 8,5mm e 
ampliação entre 50 e 500 vezes. 

As análises da composição química dos 
minerais foram por espectrometria por dispersão 
de energia (Energy Dispersive Spectrometer 
– EDS) de raios X em um detector X-Act SSD 
10 mm2 da Oxford Instruments. Os resultados 
análíticos foram adquiridos a uma distância 
de trabalho de 8,5 mm, com voltagem de 20 
kV, corrente de chegada de 330 a 400 pA para 
manter uma taxa de contagem de saída de cerca 
de 2.000 cps, tanto nas análises pontuais quanto 
nos mapas de elementos. Os resultados obtidos 
foram padronizados por espectros de energia 
de padrões do programa AZTec da Oxford 
Instruments. Resultados com desvio padrão 
acima de 10% da concentração do elemento 
foram descartados do cálculo da composição 
dos minerais. Isso porque esses elementos 
podem estar presentes nos minerais em baixas 
concentrações, como impurezas aprisionadas no 
retículo cristalino ou marcar incipiente alteração 
secundária dos minerais analisados.

3.7 - Microssonda Eletrônica

As análises químicas dos minerais foram 
realizadas no Laboratório de Microssonda 
Electrônica  da Universidade de Brasília - UNB, 
o equipamento é da marca Jeol JXA-8230 
equipado com quatro espectrômetros por 
dispersão em comprimento de onda (WDS) e 
um EDS. O método de correção dos efeitos da 
matriz é o ZAF (ZAF: Z = número atômico, A = 
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probabilidade de absorção, F = fluorescência 
de raios X secundária). As condições analíticas 
utilizadas foram: (i) tensão de aceleração de 15 
kV, corrente de 10 nA e tempo de contagem de 
10 s para os elementos Si, Zr, Hf, Nb, Ta, Y, P, Fe, 
Mn, Ti, Al e Ca; e (ii) tensão de aceleração de 
20 kV, corrente de 50 nA, e tempo de contagem 
de 10 s para os TRs, U e Th. As linhas espectrais 
utilizadas foram: Si Kα, Zr Lα, Hf Mα, Nb Lβ, Ta 
Mα, P Kα, Fe Kα, Mn Kα, Ti Kα, Al Kα, Ca Kα, Y 
Lα, La Lα, Ce Lα, Gd Lα, Tb Lα, Dy Lα, Eu Lα, Ho 
Lα, Er Lα, Tm Lα, Yb Lα, Lu Lα, Pr Lβ, Sm Lβ, Nd 
Lβ, U Mβ e Th Mα. Os padrões utilizados para os 
elementos REEs, Y, U, Th, Hf, Nb, Ta, Mn eTi foram 
óxidos sintéticos; enquanto que para os demais 
elementos foram  utilizados padrões minerais. 
As interferências foram corrigidas conforme a 
rotina do software do equipamento. Os limites 
de detecção variaram de 50 a 200 ppm para 
todos os elementos analisados.

3.8 - Geocronologia

A amostra MN-255 é um saprolito rico em 
caulinita, siderita, hematita, calcita e goethita, 
provavelmente fruto da alteração de uma rocha 
similar a um sienito. Uma amostra de cerca de 
10 cm de diâmetro desta rocha foi cominuída, o 
material triturado passou por peneira de ~500 
µm e o fruto do peneiramento foi bateada para 
a concentração dos minerais pesados. Como a 
rocha contém poucos minerais magnéticos, estes 
foram retirados apenas com imã de neodímio. 
A fração não magnética passou por microbateia 
em placa de petri e seus cristais de zircão foram 

catados manualmente. 
A datação foi realizada no Laboratório 

de Geocronologia da UNB no espectrômetro 
de massa com plasma indutivamente acoplado 
Finnigan Neptune® utilizado com um Laser 
acoplado de 213 ηm de neodímio Nd: YAG New 
Wave UP-213. Foram utilizados os seguintes 
parâmetros de laser: diâmetro do feixe: 30 mm; 
energia: 85% (~ 4 e 5 J/cm2); e freqüência: 10 Hz. 
Os parâmetros MC-ICP-MS foram os seguintes: 
gás de resfriamento: 15,0 L/min (argônio); gás 
auxiliar: 0,70 L/min (argônio); amostra de gás: 
0,855 L/min (argônio); gás adicionado: 0,38 L/
min (hélio); e RF: 1.080 W. Os padrões utilizados 
foram: GJ-1 e 1.080.

As análises isotópicas de Sm-Nd seguiram 
o procedimento descrito por Gioia e Pimentel 
(2000). As amostras em pó foram misturadas com 
solução de espuma 149Sm-150Nd e dissolvidas 
em cápsulas de Savillex. A extração de Sm e Nd 
de amostras de rocha inteira seguiu técnicas 
convencionais de troca de cátions, usando Teflon 
em colunas contendo resina LN-Spec (HDEHP 
- ácido dietilhexil fosfórico suportado em pó 
de PTFE). As incertezas das relações Sm / Nd e 
143Nd/144Nd são melhores que ± 0,4% (1σ) e 
± 0,005% (1σ) respectivamente, com base em 
análises repetidas dos padrões internacionais de 
rocha BHVO-1 e BCR-1. As razões 143Nd/144Nd 
foram normalizadas para 146Nd/144Nd de 
0,7219 e a constante de decaimento utilizada 
foi de 6,54 × 10-12 a-1. Os valores TDM foram 
calculados utilizando o modelo DePaolo (1981).
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Tabela 3.2 - Sumário dos dados geoquímicos das amostras de testemunhos de sondagem e malha prospectiva.

Metodo elem LD N val %Nval mediana media max min DP CV% N val %Nval mediana media max min DP CV%
XRF79C Al2O3% 0.1 349 99.4% 2.63 9.47 57.10 0.05 11.53 121.66% 462 100.0% 2.00 4.11 58.00 0.19 7.25 176.18%
XRF79C CaO% 0.01 325 92.6% 0.13 0.40 5.56 0.01 0.75 187.08% 331 71.6% 0.02 0.03 1.69 0.01 0.09 281.10%
XRF79C Fe2O3% 0.01 351 100.0% 60.60 49.27 91.70 1.61 27.80 56.43% 462 100.0% 76.10 68.19 95.10 0.12 21.93 32.16%
XRF79C K2O% 0.01 296 84.3% 0.05 0.64 10.20 0.01 1.72 270.17% 176 38.1% 0.01 0.03 6.49 0.01 0.30 992.74%
XRF79C MgO% 0.1 188 53.6% 0.12 0.49 2.98 0.05 0.67 134.99% 83 18.0% 0.05 0.06 0.23 0.05 0.03 52.91%
XRF79C MnO% 0.01 333 94.9% 0.50 1.99 51.00 0.01 5.86 294.38% 457 98.9% 0.22 4.20 64.10 0.01 12.04 286.77%
XRF79C Na2O% 0.1 231 65.8% 0.15 0.23 3.93 0.05 0.53 229.60% 356 77.1% 0.15 0.16 2.66 0.05 0.15 93.90%
XRF79C P2O5% 0.01 351 100.0% 0.65 1.68 38.50 0.06 4.97 295.26% 462 100.0% 1.04 1.36 20.48 0.03 1.52 111.46%
XRF79C SiO2% 0.1 338 96.3% 1.48 13.03 68.30 0.05 18.43 141.44% 456 98.7% 0.74 3.37 97.80 0.05 12.24 362.76%
XRF79C TiO2% 0.01 351 100.0% 1.45 2.17 14.10 0.05 1.90 87.55% 461 99.8% 1.02 2.59 29.90 0.01 3.90 150.60%
PHY01E LOI% -45 351 100.0% 13.39 15.33 53.88 1.73 9.78 63.77% 462 100.0% 9.24 9.25 31.09 0.30 3.78 40.90%
IMS95A Ba 5 291 82.9% 2849.00 3952.05 10000.00 224.00 3211.52 81.26% 382 82.7% 1598.00 3366.95 10000.00 65.00 3580.03 106.33%
IMS95A Be 0.1 351 100.0% 22.60 31.41 100.00 3.30 21.95 69.90% 455 98.5% 12.10 16.51 100.00 0.05 16.08 97.41%
IMS95A Cs 0.05 311 88.6% 0.35 0.72 22.41 0.03 1.75 243.70% 307 66.5% 0.08 0.17 6.46 0.03 0.44 254.95%
IMS95A Ga 0.1 160 45.6% 0.05 13.24 281.10 0.05 25.05 189.22% 208 45.0% 0.05 7.44 105.60 0.05 16.23 218.24%
IMS95A Hf 0.05 351 100.0% 4.91 9.96 270.41 0.27 20.41 204.94% 462 100.0% 5.53 13.39 359.37 0.34 28.36 211.77%
IMS95A Nb 0.05 351 100.0% 5500.00 8573.94 40000.00 34.38 8923.00 104.07% 395 85.5% 2700.00 7970.92 40200.00 16.23 10832.51 135.90%
IMS95A Rb 0.2 324 92.3% 3.00 17.76 238.60 0.10 38.73 218.11% 318 68.8% 0.45 1.18 171.90 0.10 8.06 680.78%
IMS95A Sn 0.3 351 100.0% 45.20 55.10 318.80 2.50 48.61 88.23% 462 100.0% 29.90 65.86 766.20 1.60 91.65 139.16%
IMS95A Sr 0.5 351 100.0% 292.80 355.45 2019.80 7.00 301.53 84.83% 459 99.4% 155.15 389.47 10000.00 0.25 827.29 212.42%
IMS95A Ta 0.05 345 98.3% 2.21 2.71 18.93 0.03 2.46 90.94% 455 98.5% 1.56 2.62 45.51 0.03 3.78 144.47%
IMS95A Th 0.1 351 100.0% 2089.00 2241.17 10000.00 12.00 1796.97 80.18% 456 98.7% 2232.50 2564.81 10000.00 14.10 1988.91 77.55%
IMS95A U 0.05 349 99.4% 1.41 2.08 27.46 0.03 2.28 109.33% 462 100.0% 1.52 5.15 319.46 0.07 16.37 317.82%
IMS95A W 0.1 351 100.0% 45.40 149.19 1786.00 3.50 216.89 145.38% 462 100.0% 49.85 237.42 3475.00 0.20 456.83 192.41%
IMS95A Y 0.05 351 100.0% 179.20 233.47 1754.47 27.38 180.06 77.12% 462 100.0% 89.78 121.89 1941.14 6.23 127.81 104.85%
IMS95A Zr 0.5 351 100.0% 163.20 437.91 10000.00 6.30 891.63 203.61% 460 99.6% 228.10 559.96 10000.00 11.00 1082.17 193.26%
ICM14B Ag 0.01 92 26.2% 0.01 0.38 6.29 0.01 0.92 242.86% 38 8.2% 0.01 0.05 2.55 0.01 0.24 462.82%
ICM14B As 1 328 93.4% 19.00 37.03 209.00 0.50 43.38 117.15% 433 93.7% 30.00 44.00 364.00 0.50 47.61 108.21%
ICM14B Au 0.1 5 1.4% 0.05 0.05 0.20 0.05 0.02 31.15% 0 0.0% 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00%
ICM14B Bi 0.02 351 100.0% 1.00 1.30 9.38 0.07 1.16 89.04% 460 99.6% 1.78 2.37 18.28 0.01 2.27 95.79%
ICM14B Cd 0.01 348 99.1% 0.83 1.36 22.18 0.01 1.69 124.46% 419 90.7% 0.26 0.66 20.00 0.01 1.51 227.37%
ICM14B Co 0.1 351 100.0% 28.80 44.29 487.50 0.20 54.25 122.48% 462 100.0% 13.45 47.41 873.60 0.10 112.59 237.47%
ICM14B Cu 0.5 351 100.0% 13.50 26.32 920.80 0.70 58.52 222.38% 462 100.0% 10.70 23.17 198.30 0.80 30.84 133.14%
ICM14B Hg 0.01 314 89.5% 0.12 0.20 2.43 0.01 0.31 151.69% 459 99.4% 0.22 0.33 2.71 0.01 0.33 99.11%
ICM14B Mo 0.05 351 100.0% 7.70 10.32 95.66 0.63 11.02 106.72% 461 99.8% 13.45 43.64 846.24 0.03 82.72 189.56%
ICM14B Ni 0.5 346 98.6% 3.80 6.41 62.00 0.25 7.60 118.45% 368 79.7% 2.90 7.09 88.10 0.25 11.25 158.64%
ICM14B Pb 0.2 351 100.0% 118.30 154.63 2066.40 9.70 170.06 109.98% 462 100.0% 134.50 179.60 1564.20 2.70 179.95 100.19%
ICM14B Sb 0.05 351 100.0% 1.63 1.78 5.49 0.08 1.25 70.19% 462 100.0% 1.92 2.37 20.13 0.16 2.11 88.98%
ICM14B Se 1 249 70.9% 2.00 2.74 41.00 0.50 3.17 115.73% 351 76.0% 2.00 3.10 24.00 0.50 3.36 108.16%
ICM14B Zn 1 351 100.0% 779.00 985.35 4307.00 5.00 786.38 79.81% 460 99.6% 443.00 574.66 4047.00 0.50 488.26 84.96%
ISE03A F 30 351 100.0% 547.00 968.72 43027.00 47.00 2551.53 263.39% 458 99.1% 308.00 448.53 7875.00 15.00 524.60 116.96%
ISE03B Cl 20 155 44.2% 10.00 91.26 797.00 10.00 129.65 142.06% 147 31.8% 10.00 129.51 1966.00 10.00 320.40 247.40%
IMS95A La 0.1 351 100.0% 859.80 1157.76 8211.00 33.10 1138.16 98.31% 462 100.0% 678.90 1736.50 98500.00 6.30 5128.62 295.34%
IMS95A Ce 0.1 351 100.0% 2179.00 3078.97 34669.00 79.90 3573.49 116.06% 458 99.1% 1928.00 3579.96 120000.00 25.40 7058.46 197.17%
IMS95A Pr 0.05 351 100.0% 195.06 265.39 1739.81 8.68 243.87 91.89% 458 99.1% 151.00 339.41 9500.00 2.31 640.57 188.73%
IMS95A Nd 0.1 351 100.0% 791.20 1014.93 5711.00 33.90 940.21 92.64% 462 100.0% 564.50 1069.76 21000.00 8.00 1696.70 158.61%
IMS95A Sm 0.1 351 100.0% 155.30 275.98 1626.00 8.40 297.88 107.93% 460 99.6% 106.25 175.88 1700.00 1.10 204.94 116.52%
IMS95A Eu 0.05 351 100.0% 42.29 69.01 433.81 2.56 71.56 103.69% 462 100.0% 26.27 41.27 352.25 0.48 45.87 111.13%
IMS95A Gd 0.05 351 100.0% 91.97 135.33 819.23 6.86 124.13 91.73% 462 100.0% 51.74 76.73 678.62 1.82 78.27 102.01%
IMS95A Tb 0.05 351 100.0% 10.63 13.48 120.91 0.90 11.17 82.87% 462 100.0% 6.10 8.06 86.40 0.30 7.70 95.48%
IMS95A Dy 0.05 351 100.0% 41.67 51.80 555.59 5.30 45.00 86.86% 462 100.0% 24.84 32.82 396.92 1.61 32.15 97.96%
IMS95A Ho 0.05 351 100.0% 6.13 7.65 84.77 0.97 6.76 88.47% 462 100.0% 3.54 4.66 72.55 0.07 4.72 101.13%
IMS95A Er 0.05 351 100.0% 13.62 16.77 186.46 2.32 14.90 88.86% 462 100.0% 7.92 10.37 193.47 0.54 11.28 108.73%
IMS95A Tm 0.05 351 100.0% 1.61 1.95 21.08 0.28 1.74 89.24% 461 99.8% 0.97 1.22 23.35 0.03 1.32 107.77%
IMS95A Yb 0.1 351 100.0% 8.90 10.64 111.60 1.60 9.52 89.47% 462 100.0% 5.30 6.77 128.00 0.40 7.14 105.35%
IMS95A Lu 0.05 351 100.0% 1.05 1.25 13.11 0.19 1.19 94.85% 460 99.6% 0.61 0.81 16.26 0.03 0.90 111.89%

Testemunhos Sondagem Malha Prospectiva
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4 - INTERPRETAÇÃO GEOFÍSICA

O mapa aeromagnético mostra o 
posicionamento do Complexo Alcalino Morro 
dos Seis Lagos, próximo à intersecção de dois 
grandes lineamentos magnéticos regionais. 
(Figura 4.1). 

A aparente inexistência de anomalia 
magnética, associada aos corpos alcalinos 
do complexo, pode ser atribuída à intensa 
interferência do magnetismo regional combinado 
ao forte intemperismo, o qual criou uma extensa 
capa de alteração sobre a rocha original, 
possivelmente empobrecida em magnetita. 
Considerando que o corpo Morro dos Seis Lagos 
possui 4 km de diâmetro, a resposta desse alvo 
seria bastante satisfatória no aerolevantamento 
geofísico. No entanto, o espaçamento das linhas 
de voo do Projeto Extremo Noroeste do Brasil 
e o posicionamento das linhas em relação ao 
corpo, alcançando somente as bordas do corpo, 
não permitiu obter uma melhor delimitação e 
caracterização desses corpos alcalinos.

O mapa de contagem total do 
aerolevantamento do Projeto Extremo Noroeste 
do Brasil mostra área com concentrações de 
corpos com altas contagens, dentre os quais o 
Complexo Alcalino Morro dos Seis Lagos (Figura 
4.2). Os dados radiométricos desse complexo 
revelam elevados valores de K, eTh e eU (Figura 
4.3). O valor médio da região é de cerca de 
1.300 cps, enquanto que o Morro dos Seis Lagos 
chega a apresentar 35.000 cps. Os valores são 
tão anômalos, que apesar de ser conhecida a 
existência de três morros individualizados, estes 
compreendem uma única anomalia indivisa, 
devido as similaridades nos seus padrões 
radiométricos.

A integração dos produtos radiométricos 
(K, eTh e eU) em composição ternária RGB, 
conforme esquema apresentado na Figura 
4.4, permitiu individualizar cinco domínios 

gamaespectrométricos (litogeofísicos) distin-
tos: Domínio 1 - baixa concentração nos 3 
radioelementos na posição NW da área; 
Domínio 2 - alta concentração de eTh e baixa 
concentração dos demais radioelementos; 
Domínio 3 - alta concentração de K e baixa 
concentração dos demais radioelementos, 
compreendendo a maior porção da área em 
estudo; Domínio 4 - elevados valores nos três 
radioelementos; e Domínio 5 - área anômala nos 
três elementos que apresenta-se em destaque. 
O Domínio 5 coincide com o Complexo Alcalino 
Morro dos Seis Lagos. As demais unidades e 
traçados estruturais não tem grande relação 
com os limites de domínios e lineamentos 
magnéticos traçados na interpretação geofísica, 
possivelmente justificado pela baixa resolução 
dos dados ou falta de contraste geofísico entre 
os corpos rochosos com a encaixante ou ainda 
pela escassez de informação de mapeamento 
geológico.

Os produtos normalmente utilizados 
dos aerolevantamentos magnetométricos, 
tais como: Amplitude do Sinal Analítico (ASA) 
e a primeira derivada, não permitem obter 
informações seguras sobre a individualização 
dos domínios magnéticos. Considerando a 
geologia apresentada no SIG Amazonas (Figura 
2.4; CPRM, 2006), a maior coincidência da 
interpretação geofísica é o Domínio 5 com a 
unidade Alcalina dos Seis Lagos. Mesmo assim, 
este domínio compreende uma única anomalia 
representada geologicamente por três corpos 
individualizados.

As demais unidades e traçados estruturais 
não têm grande relação com os limites de 
domínios e os lineamentos magnéticos traçados 
na interpretação geofísica, possivelmente 
justificados também pela baixa resolução dos 
dados ou pela falta de contraste geofísico 
entre os corpos rochosos e a encaixante; 
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Figura 4.2 - Mapa de contagem total com os principais lineamentos magnéticos regionais, destacando a área 
em amarelo (ver seta), está a localização do Morro dos Seis Lagos. As linhas pretas marcam os lineamentos 
magnéticos regionais.

Figura 4.1 - Mapa aeromagnético com os principais lineamentos magnéticos regionais, destacando com 
uma área em amarelo (ver seta), está a localização do Morro dos Seis Lagos. As linhas pretas marcam os 
lineamentos magnéticos regionais.

ou ainda, pela escassez de informação do 
mapeamento geológico. No entanto, ressalva-se 
que a interpretação do dado geofísico procura 
englobar tipos litológicos que apresentem as 
mesmas características físicas (radiométrica e 

magnetométrica), mesmo estes sendo tipos 
litológicos diferentes. A variável de maior peso 
dessa interpretação sempre será o mapeamento 
geológico de maior detalhe possível. 
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Figura 4.3 - Mapa da composição ternária em falsa cor RGB; à direita de cima para baixo, estão os mapas de 
K, eTh e eU.

Figura 4.4 - Mapa de interpretação geofísica qualitativa apresentando os domínios gamaespectrométricos 
extraídos da composição ternária RGB e lineamentos magnéticos extraídos da 1ª Derivada vertical do Campo 
Magnético Anômalo (CMA).
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5 - INTERPRETAÇÃO GEOQUÍMICA 

5.1 - Interpretação Geoquímica das Amostras 
da Malha Prospectiva

Os resultados geoquímicos da malha 
foram primeiramente tratados através de uma 
análise exploratória dos dados utilizando análise 
de cluster baseada no coeficiente de correlação 
de Pearson, que visa agrupar os elementos que 
apresentaram melhor correlação entre si. Para 
tanto, foram selecionadas 31 variáveis com mais 
de 80% de resultados válidos, incluindo o La e Ce 
como representantes dos terras raras leves (TRL) 
e Y como um dos terras raras pesados (TRP). 
Os principais agrupamentos observados foram 
(Figura 5.1):

Figura 5.1 - Análise de agrupamentos de 462 amostras da malha prospectiva representada no dendrograma 
de 32 variáveis pelo método de Wards com coeficiente de correlação Pearson.

• Grupo do Nb (Nb-TiO2- W - Sn) representando 
a mineralização de Nb;
• Grupo do Fe (Fe2O3-As-Th-Bi-Sb-Hg-Pb-Sb) 
onde se encontram os metais com afinidade pelo 
Fe nas crostas. É possível que os TRP também 
apresentem alguma relação com o Fe, como 
mostra o dendograma, porém investigações 
mais detalhadas são necessárias para uma 
melhor avaliação;
• Grupo do P (P2O5-Sr-Ce-La-U- Y) que 
possivelmente reflete a presença de Al-fosfatos 
secundários, tipo goyasita e florencita, que 
podem incorporar U, e xenotima. 
• Grupo do Mn (MnO-Co-Ba-Cd) tipicamente 
supergênica, onde o Ba, Co e Cd são incorporados 
à estrutura dos óxidos de Mn.

É possível que a correlação do Zr-Hf com 
SiO2 que ocorre em concentrações muito baixas, 
represente a presença de zircão, embora esse 
mineral seja de ocorrência muito restrita. As 
correlações entre Al2O3, Ta, Mo, assim como Be, 
Zn e Cu, F são fracas e seu significado pode ser 

questionável.
Nas Figuras 5.2 a 5.5 estão os mapas de 

alguns elementos com faixas de valores baseadas 
nos box-plots. Os teores de Fe são maiores no 
corpo Morro dos Seis Lagos comparados com 
os corpos menores, o que pode confirmar um 
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Figura 5.2 - Mapas geoquímicos da malha prospectiva para Fe e Al e respectivos box-plots.

processo de formação de crostas mais efetivo no 
corpo maior (Morro Seis Lagos). 

Os teores mais altos de Al ocorrem em 
geral espalhados nas zonas de talus do Morro 
dos Seis Lagos, o que reflete a ocorrência de 
litologias mais silicáticas das encaixantes. Nota-
se que o Al se concentra também sobre o Morro 
do Meio. O Mn tende a se concentrar mais nas 
zonas de talus do Morro Seis Lagos, embora o 
Morro do Meio apresente também teores mais 
elevados. Os teores de P e TR concentram-

se na porção central do Morro dos Seis Lagos, 
mas encontram-se algumas centenas de metros 
deslocadas para NW da principal zona anômala 
de Nb e TiO2, este ultimo não mostrado em 
mapa. Já os TRP apresentam uma distribuição 
mais espalhada o que sugere que os TR sofreram 
fracionamento. Chama atenção também os 
teores mais altos de U acompanhados de TR 
com P e Al, porém com baixos teores de P e Nb 
nos morros do Meio e do Norte.
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Figura 5.3 - Mapas geoquímicos da malha prospectiva para Mn e P e respectivos box-plots.
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Figura 5.4 - Mapas geoquímicos da malha prospectiva para TRL e TRP e respectivos box-plots.
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Figura 5.5 - Mapas geoquímicos da malha prospectiva para Nb e U e respectivos box-plots.
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5.2 - Identificação dos Principais Litotipos de 
Rochas Carbonatíticas - Furo SL04

Viegas Filho e Bonow (1976) identificaram 
quatro tipos de carbonatito sob os sedimentos 
lacustres do Furo SL04. O novo log construído 
na presente pesquisa mostra uma sequência 
litológica bem diversa, conforme ilustrado na 
Figura 5.6. São identificados macroscopicamente 
quatro  litotipos  baseados nos tipos de 
fragmentos encontrados numa matriz 
invariavelmente ferruginosa, dominantemente 
hematítica, a saber:
1. Siderita carbonatito: rocha de matriz 
ferruginosa escura com cristais euédricos 
de siderita e fragmentos negros angulosos 
subordinados. Este litotipo é o dominante 
e apresenta aspecto friável na porção mais 
superior, de 235,9 m a 294,65 m, e mais 
compacta na porção inferior, de 425,95 m até o 
final do furo aos 490 m.
2. Siderita carbonatito com fragmentos negros 
e claros: trata-se de um litotipo semelhante ao 
anterior, porém além dos fragmentos negros 
ocorrem também variados fragmentos claros 
possivelmente de origem carbonática.
3. Brecha com fragmentos negros: trata-se de 
uma rocha brechoide com matriz ferruginosa 
contendo os mesmos fragmentos negros 
angulosos, porém são mais abundantes e 
podendo atingir até 3 cm. Ocorre de forma 
mais intensa nos 10 metros abaixo da base dos 
sedimentos lacustres e numa estreita faixa no 
intervalo de 332,4 m a 335,9 m.
4. Brecha com fragmentos negros e claros: 
rocha brechoide semelhante à anterior, porém 
os fragmentos negros angulosos misturam-se a 
fragmentos claros possivelmente carbonáticos.

Uma faixa de transição entre as rochas 
carbonatíticas e os sedimentos lacustres 
ocorre de aproximadamente 200 m até 235 

m de profundidade (Figura 5.6). Esta faixa é 
caracterizada pela intercalação de blocos de 
brecha ferruginosa com fragmentos negros 
angulosos e sedimentos cinza claro areno-
siltosos. Abaixo de 235 m ocorre somente a 
brecha ferruginosa com fragmentos negros 
sendo, portanto, considerado o topo do protólito 
carbonatítico neste furo. Nesta faixa de transição 
são identificadas por DRX argilas cauliníticas, 
provenientes dos sedimentos argilosos, e 
siderita, proveniente da rocha carbonatítica. 
Os carbonatitos são marcados pela presença 
de calcita e siderita e ausência de quartzo e 
caulinita, estes dois últimos exclusivos aos 
sedimentos lacustres, também marcados pelos 
teores maiores de Al e Si, refletindo a caulinita.

5.3 - Interpretação Litogeoquímica das Rochas 
Carbonatíticas no Furo SL04.

As rochas carbonatíticas intersectadas 
no Furo SL04 foram amostradas e analisadas em 
76 testemunhos de 221,45 m a 490,00 m. Uma 
análise exploratória dos dados geoquímicos foi 
realizada através da análise fatorial. Para tanto 
foram selecionadas as variáveis com mais de 80 
% de resultados válidos. Os TR incluídos foram 
La e Ce e o somatório dos TRP além do Y. Foram 
também desconsiderados 12 elementos que 
se revelaram pouco influentes de acordo com 
a análise de correlação preliminar dos dados, 
restando assim,  25 variáveis para análise fatorial.

Os teores geoquímicos das 25 variáveis 
selecionadas foram primeiramente log-
transformados visando uma aproximação 
da normalização. Em seguida procedeu-se a 
padronização dos dados onde os valores médios 
de cada variável foram reduzidos à unidade 
e suas variâncias variando de zero a um. O 
correspondente valor padronizado Zij na matriz 
de dados é dado pela transformação de cada 
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amostra i de cada variável j. Assim: Zij = (Xij – 
Xjmedio) / Sj, onde S é a variância de cada variável. 
Foi aplicado também rotação varimax para 
maximizar o contraste entre os fatores obtidos. 

Os resultados encontraram 3 principais fatores 
cujos autovalores (eigenvalues) respondem por 
76% da variância total dos dados (Figura 5.7).

Figura 5.6 - Log do Furo SL04 de 200 a 490 m de profundidade indicando os diferentes tipos de carbonatitos 
identificados e posição das amostras coletadas rochas carbonáticas identificadas pelo log CPRM 1976 (Carb 
1, 2 ,3 ,4) comparados com Projeto TR.
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Figura 5.7 - Três principais fatores encontrados na análise fatorial das amostras de rochas carbonatíticas do 
Furo.

As cargas de cada elemento nos 3 
fatores encontram-se na Figura 5.8. Nos gráficos 
binários das Figuras 5.9 e 5.10 estão plotadas as 
cargas dos elementos nos fatores 1 X 2, e 1 X 3 
respectivamente, de forma a realçar as principais 
associações geoquímicas assim definidas: 
• Fator 1: Al-P-Ca-La-Ce-Ba-Sr-As-U-(-Fe): defi-
ne uma associação Al-fosfática com Ca, Sr e 
Ba, Ce, La refletindo possivelmente crandalita, 
goyasita, gorceixita e florencita contendo 
também As e U. Esta associação opõe-se ao Fe.
• Fator 2: Ti-Nb-W-(Sn-Zn-Th): Associação 
típica da mineralização titano–niobífera com W 
e secundariamente Sn, Zn e Th. Vale ressaltar 
os elevados teores de Zn nos testemunhos de 
sondagem (média de 985 ppm, Tabela 2);
• Fator 3: Cu-Mo-(-Mn): A associação Cu-Mo 
é mais difusa, conforme ilustra o diagrama da 
Figura 5.10, porém sua oposição ao Mn fica 
bastante clara.

Variable
Factor

1
Factor

2
Factor

3
Al2O3
CaO
Fe2O3
MnO
P2O5
SiO2
TiO2
La
Ce
SETRP
Ba
Nb
Sn
Sr
Ta
Th
U
W
Y
Zr
As
Cu
Mo
Pb
Zn

0,85 -0,14 0,02
0,80 -0,22 0,06

-0,73 0,05 -0,35
-0,08 0,09 -0,89
0,80 -0,29 0,40
0,37 -0,20 0,64

-0,10 0,87 -0,05
0,96 -0,02 -0,13
0,95 -0,06 -0,14
0,62 0,58 0,27
0,87 0,06 0,30
0,08 0,93 -0,09

-0,34 0,77 0,00
0,93 -0,14 0,20
0,69 0,48 0,19

-0,25 0,72 0,49
0,66 -0,01 0,60

-0,03 0,91 -0,14
0,33 0,67 0,26
0,87 0,25 0,24
0,75 -0,09 0,21

-0,05 0,38 0,76
0,31 0,01 0,79
0,38 0,02 0,57

-0,25 0,60 0,12

 Figura 5.8 - Cargas de cada elemento nos 3 fatores 
encontrados na análise fatorial das amostras de 
rochas carbonatíticas do Furo SL04.

^
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Figura 5.9 - Diagrama binário 
mostrando as cargas dos 
elementos nos fatores 1 X 2.

Figura 5.10 - Diagrama binário 
mostrando as cargas dos 
elementos nos fatores 1 X 3.

Os scores destes 3 fatores foram extraídos 
para cada amostra e plotados junto com o log 
do Furo SL04 na Figura 5.11. Foi possível notar 
que os scores do fator 1 são mais elevados nas 
3 amostras mais superiores, correspondentes 
às brechas com fragmentos negros, e na faixa 
central do furo, correspondentes às brechas 
com fragmentos negros e claros. Conclui-se 
assim que estes dois litotipos são caracterizados 
pela associação com fosfatos. Os scores do fator 
1 são nitidamente mais baixos para as rochas 

carbonatíticas sideríticas e em especial para 
as friáveis, que são, portanto, mais pobres em 
fosfatos.

O fator 2, relacionado à mineralização 
titano-niobífera é mais elevado, principalmente, 
nas rochas carbonatíticas sideríticas friáveis 
da porção superior do furo, mas engloba 
também todas as litologias abaixo das brechas 
com fragmentos negros e claros que são os 
carbonatitos sideríticos friáveis ou não, assim 
como os carbonatitos sideríticos com fragmentos 
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Figura 5.11 - Grupos de amostras identificados de acordo com os scores dos fatores 1, 2 e 3 (F1, 2 e 3 
respectivamente) comparados com os litotipos definidos neste trabalho.

claros. De acordo com estas observações parece 
que há dois grandes grupos litoquímicos, um 
caracterizado pelas brechas com fragmentos 
negros ou claros ricos em fosfatos, e outro pelas 
rochas carbonatíticas sideríticas friáveis ou não, 
e com ou sem fragmentos claros, que são em 
geral mais mineralizadas em Nb-Ti.

Quanto aos valores dos scores do fator 
3 este é caracteristicamente mais baixo nos 
carbonatitos sideríticos e carbonatitos sideríticos 
com fragmentos claros. Já os carbonatitos 
sideríticos friáveis apresentam valores mais 
elevados assim como algumas porções das 
brechas com fragmentos negros e claros.
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6 - DESCRIÇÃO MACROSCÓPICA DOS FUROS DE 
SONDAGENS

Os furos de sondagens cortaram rochas 
bastante distintas e a descrição mineralógica 
foi feita por tipologia de rochas encontradas 
nos testemunhos de sondagens, conforme 
apresentados nas Figuras 3.7 e 3.8. Assim, 
serão apresentadas as principais características 
mineralógicas e texturais observadas. 

6.1 - Associações Litológicas no Corpo Morro 
dos Seis Lagos

As litologias intersectadas nos furos de 
sondagens mostram o predomínio da crosta 
laterítica ferruginosa, que possui espessura 
superior a 200 m, como verificado pelo Furo 
SL01. O desenvolvimento desta crosta foi 
favorecido pelas condições climáticas e pelo 
protólito rico em Fe. Outras litologias associadas 
ao complexo alcalino carbonatítico são: gnaisse, 
granodiorito, microgranito, sienito, rocha 
milonítica carbonatada, brecha carbonatada 
e sedimentos argilosos. As quatro primeiras 
foram encontradas na borda do corpo alcalino 
e as duas últimas na parte central do corpo 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). Também foram 
encontrados veios de barita e ocorrências de 
minério de manganês. No entanto, as principais 
litologias deste depósito são os carbonatitos 
e a brecha carbonatada, e seus produtos de 
laterização que recobrem mais de 60% da área 
do corpo. Também tem o depósito lacustre 
encontrado nos lagos secos formados nas 
depressões encontradas sobre o corpo.

6.1.1 - Rochas Silicáticas 

As rochas gnáissicas e graníticas 
do Complexo Cauaburí  (REIS; FERREIRA, 
2006) foram encontradas nos testemunhos 
de sondagens nos flancos do Morro dos 

Seis Lagos (Furos SL02 e SL03). A descrição 
petrográfica classificou estas encaixantes como 
biotita gnaisse, biotita-hornblenda gnaisse e 
biotita-hornblenda granito cataclástico que 
corresponderiam aos metagranitoides de 
composição dominantemente monzogranítica, 
pertencente ao fácies Tarsira (ALMEIDA; 
PINHEIRO; LUZARDO, 2002). Gnaisses de 
composição granodiorítica e cataclásticos foram 
descritos como cataclasitos, onde microfraturas 
encontram-se preenchidas por carbonatos, 
óxidos de ferro, epidoto e fluorita (VIEGAS 
FILHO; BONOW, 1976). Esta rocha é encontrada 
no Furo SL03, iniciando com zonas saprolitizadas 
(Figura 6.1A), passando a rocha fresca a partir 
de 72 m de profundidade (Figura 6.1B). As zonas 
cataclasadas ocorrem em alguns intervalos nos 
testemunhos, onde estão bastante fraturados 
(Figura 6.1C) e/ou fragmentados e com maior 
grau de alteração (Figura 6.1D). 

O Furo SL02 corta veios de microgranito, 
granodiorito e sienito (VIEGAS FILHO; BONOW, 
1976), a partir de 219 m até o final do furo 
ocorre calcita carbonatito. O microgranito é 
uma rocha equigranular de granulação fina, 
leucocrática composta de quartzo, microclínio 
e plagioclásio (Figura 6.2A). O granodiorito é 
uma rocha isotrópica de granulação grosseira, 
composta de feldspato caulinizados, quartzo, 
biotita, sericita e fluorita (Figura 6.2B) (VIEGAS 
FILHO; BONOW, 1976). Enquanto que o sienito 
é isotrópico de granulação média a grossa, 
constituída basicamente de feldspato e biotita/
flogopita (Figura 6.2C). Os principais minerais 
acessórios destas litologias são apatita, zircão 
e óxidos de ferro, os feldspatos e plagioclásios 
estão alterados para caulinita e sericita e em 
menor escala para carbonatos e argilominerais. 
Uma brecha de falha foi descrita neste furo, no 
intervalo de 129,8 m a 221,6 m, sobreposta a 
um veio carbonático e presença de carbonatos, 
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barita e minerais de alteração como sericita, 
clorita e antofilita (VIEGAS FILHO; BONOW, 
1976). 

A brecha de falha consiste de diversas 
litologias deformadas por cisalhamento. Estas 
rochas estão bastante alteradas e podem 
ser encontradas transformações químicas 
importantes, como aumento no teor de 
carbonatos, com predomínio de dolomita e 
calcita (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). Outros 
minerais de origem secundária são barita, talco, 
antigorita, clorita e antofilita. Abaixo ocorre uma 
rocha com alto teor de carbonato que sugere 
ser uma rocha básica a ultrabásica alcalina, 
dolomita-calcita carbonatito, que ocorre como 
apófise provavelmente proveniente de um 
magmatismo diferencial tardio. A calcita e 
dolomita são predominantes, com witherita 
ou aragonita ocorrendo de forma subordinada. 
Dentre os acessórios, destaca-se a barita. O 
veio carbonático ocorre a 221,6 m e a 224,65 
m de profundidade, e possui altos teores de 
elementos como vanádio, lantânio, escândio 
e titânio (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). Esta 
rocha carbonática é diferente da que ocorre no 
Furo SL04, que será descrito a seguir.

6.1.2 - Brecha Carbonatítica e Carbonatito 

No Furo SL04 é encontrada um intervalo 
de brecha carbonatada e abaixo desta, a rocha 
carbonática, composta predominantemente 
de siderita e hematita, com calcita ocorrendo 
de forma subordinada. A siderita é o principal 
carbonato encontrado nestas rochas, com a 
calcita como principal mineral de carbonato 
secundário. A rocha carbonatítica que ocorre no 

Furo SL02 tem composição calcítica a dolomítica, 
que é diferente do que ocorre no Furo SL04 que 
contém siderita, como mineral carbonático 
principal.

A  brecha  carbonatada  no  Furo  SL04   ocorre 
de 83 m até por volta 225 m de profundidade, 
onde começa a aparecer o carbonatito maciço. 
Esta brecha contém fragmentos de material 
carbonoso denominado de fragmentos de 
argila carbonosa (VIEGAS FILHO; BONOW, 
1976), nesse trabalho denominamos de brecha 
carbonatítica com fragmentos carbonosos, que 
apresenta concentrações variáveis ao longo da 
profundidade desse furo (Figura 6.3). 

O carbonatito é uma rocha compacta 
e apresenta textura granular, que varia de 
equigranular fina a média a inequigranular. O 
principal mineral do carbonatito é a siderita, que 
forma um depósito do tipo ferro carbonatito, 
onde localmente em análises químicas 
pontuais se observa a presença de Mg, Ca e 
Mn, indicando a possibilidade da existência 
de ankerita associada. Na matriz ferruginosa 
podem ser encontrados fragmentos de materiais 
carbonosos e outros agregados (Figura 6.4), bem 
como cristais milimétricos de siderita euédricos 
a subeuédricos alterados ou não. O carbonatito 
ocorre intercalado com a brecha carbonática 
até os 336 m; abaixo desta profundidade é rara 
a ocorrência do material carbonoso, sendo 
encontrado de forma localizada como clastos 
dentro da matriz carbonatítica (Figura 6.4A). A 
porção mais profunda deste furo de sondagem 
é composta por material de aspecto terroso 
escuro, indicando ser bastante friável, conforme 
pode ser visto pela Figura 6.5. 
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A B

C

Figura 6.2 - Amostras do Furo SL02 (Projeto Seis 
Lagos) com as respectivas profundidades. (A) 
microgranito a 101,05 m; (B) granodiorito 110,0 m; e 
(C) sienito a 115,8 m.

A B

C D

Figura 6.1 - Amostras do gnaisse do Furo SL03 (Projeto Seis Lagos) com as respectivas profundidades. (A) 
Saprolito a 72,2 m; (B) Rocha fresca a 105,3 m; (C) Amostra fraturada a 88,6 m; e (D) Saprock a 97,4 m.
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Figura 6.4 - Aspecto do carbonatito e brecha carbonática no intervalo de 236,7 m a 246 m de profundidade 
no Furo SL04 (Projeto Seis Lagos).

Figura 6.3 - Aspecto do material carbonoso que ocorre no intervalo da brecha carbonatítica com fragmentos 
angulosos no Furo SL04 (Projeto Seis Lagos) em diferentes profundidades: (A) 88 m; e (B) 225 m. 

A B

6.1.3 - Crosta Laterítica Ferruginosa 

A crosta laterítica é a porção dominante 
do depósito Morro dos Seis Lagos, porosa, 
constituída basicamente de goethita (limonita) e 
hematita, localmente apresenta-se com aspecto 
brechado a maciço (onde predomina a hematita) 
(Figura 6.6). A espessura desta crosta laterítica 
é de mais de 200 m de profundidade e pode 
conter estreitas bacias com depósitos argilo-
carbonosos, gerados no Terciário Superior e 
Quaternário (Figura 2.7) (VIEGAS FILHO; BONOW, 
1976). A formação de bacias está relacionada 
às superfícies de colapso e gruta encontradas 
na crosta laterítica. O processo de alteração 
que gerou a crosta laterítica gerou também o 

enriquecimento de alguns elementos, conforme 
podem ser observados pelos altos teores de TR, 
P, Nb, Zr, V e Be (JUSTO, 1983) e (MELO; VILLAS 
BOAS, 1993).

O Furo SL01 intersecta somente a crosta 
laterítica (Figuras 6.6 e 3.7) e atingiu 255,25 m 
de profundidade (atualmente restam apenas 
80 m de testemunho de sondagem). Entre 
a profundidade de 30 m e 40 m ocorre uma 
camada enriquecida de manganês de 10 m, que 
corta a crosta laterítica e mostra influenciar na 
composição e mineralogia dessa crosta acima e 
abaixo dessa camada manganesífera, conforme 
veremos abaixo. 

Os Furos SL02 e SL03 realizados na borda 
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Figura 6.5 - Aspecto dos testemunhos de sondagem das porções finais do Furo SL04 (Projeto Seis Lagos) 
(362,0 m a 375,2 m) de profundidade.

A crosta de canga ferrífera possivelmente 
neogênica recobre, quase em sua totalidade os 
três corpos alcalinos. A sua grande espessura 
foi favorecida pelo fluxo intenso de soluções 
aquosas (movimentos do lençol freático) que 
percolam o carbonatito contribuindo para o 
processo de alteração e consequente redução 
de volume (LOTTERMOSER, 1990). Essa capa 
de alteração chega a ultrapassar 200 m de 
espessura, a composição dominante da canga 
é de goethita e hematita (VIEGAS FILHO; 
BONOW, 1976). As variações litológicas do 
complexo carbonatítico, não puderam ser 
satisfatoriamente caracterizadas devido à 
limitada disponibilidade de testemunho de 
sondagem. No entanto é possível supor que 
estas variações representem um fator endógeno 

do corpo (Figuras 6.6B e C, respectivamente), 
têm a presença de crosta laterítica ferruginosa 
apenas na porção superior dos testemunhos. 
Assim, esta crosta laterítica pode representar 
um produto secundário proveniente do 
depósito de talude. No entanto, no Furo SL02 

a crosta ferruginosa tem em torno dos 33 m 
de profundidade, quando passa a um material 

de alteração argilácea de cor creme (Figura 
6.6B). Enquanto que, no Furo SL03, o material 
ferruginoso ocorre até os primeiros 4 m de 
profundidade, onde passa um tipo de solo 
laterítico avermelhado, que vai tornando-se 
mais claro até os 17,35 m de profundidade, 
onde passa a ser produto de alteração de rocha 
granítica (Figura 6.6C). 

que influenciaram juntamente com os fatores 
exógenos, tais como clima e regime hidrológico, 
devido a complexa zonação mineralógica/ 
composicional e textural observada nas crostas 
lateríticas. Por serem rochas mais reativas, as 
rochas carbonáticas podem ganhar ou perder 
quantidades significativas de TR (LOTTERMOSER, 
1990). O gradiente de pH, mais alcalino na base do 
regolito, onde os carbonatos se desestabilizam, 
para mais ácido, na zona de flutuação do lençol 
freático, com intensa precipitação dos óxidos de 
Fe, que influencia na estabilidade de complexos 
de TRL e TRP, causando fracionamento durante a 
deposição dos mesmos (LOTTERMOSER, 1992). 
Isso também favorece a mobilidade lateral e 
vertical de TR e pode provocar o enriquecimento 
localizado ou formação de camadas ricas 
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A

B

C

Figura 6.6 - Aspecto da crosta laterítica dos testemunhos de sondagens (Projeto Seis Lagos). (A) Furo SL01 - 
intervalo 0 m a 5,6 m; (B) Furo SL02 - intervalo 27,30 m a 35,80 m (C) Furo SL03 - intervalo de 0m a 13,0 m.

de aluminofosfatos e fosfatos secundários, 
conforme a variação do fluxo e composição da 
água subterrânea (LOTTERMOSER, 1992). 

A crosta laterítica apresenta depressões 
que formam lagos ou são preenchidas por 
sedimentos argilosos, como os que ocorrem 
no lago Esperança, esses lagos podem estar 
interconectados por drenagens interiores 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). Os lagos são 
preenchidos por sedimentos que constituem 

sequência sedimentar tipo bacia interior, 
encaixada na canga ferrífera e também 
podem apresentar estruturas de colapso tipo 
subsidência de caldeira (VIEGAS FILHO; BONOW, 
1976). O processo de sedimentação indica ter 
sido relativamente rápido devido à presença de 
brechas carbonáticas (Figura 6.3) e a intercalação 
de argila carbonosa com argila calcífera de cor 
creme (Figura 6.7), o que pode indicar flutuações 
climáticas sazonais. Além desta sedimentação 
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lacustre, são encontradas argilas nas bordas 
e zonas centrais do corpo laterítico. Na região 
de borda, as argilas representam produtos de 
alteração das rochas silicáticas do embasamento 
e do processo de posicionamento do corpo 
carbonatítico. Os principais minerais de argilas 
são caulinita, ilita e gibsita. Nas porções centrais 
do corpo o principal mineral de argila é a caulinita, 
que ocorre associada a argila carbonosa (algo 
betuminosa), encontrada no intervalo de 14,65 
m a 73,10 m de profundidade (VIEGAS FILHO; 
BONOW, 1976).

As mineralizações de manganês ocorrem 
como grandes blocos no talude das encostas do 
Morro dos Seis Lagos, na porção noroeste, região 
da Toca da Onça (próximo ao Furo SL03) e no 
Igarapé Pedra Preta, porção nordeste do Morro 
dos Seis Lagos. E foram encontradas também 
mineralizações de barita na forma de veios na 
porção nordeste do corpo, sendo atribuída à fase 
hidrotermal da geração do carbonatito (VIEGAS 
FILHO; BONOW, 1976). Estas mineralizações 
serão apresentadas e discutidas posteriormente.

Figura 6.7 - Caixa de amostras de sedimentos argilosos do Furo SL04 (Projeto Seis Lagos), mostrando a variação 
no processo de sedimentação. Intervalo de 11,10 m a 16,80 m de profundidade.

6.2 - Descrição Textural e Estrutural

Os furos de sondagens do Projeto 
Seis Lagos (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976) 
apresentam diferentes características texturais 
e estruturais por serem localizados em pontos 
distintos no corpo alcalino do Morro dos Seis 
Lagos. Assim, será feita uma breve descrição das 
principais características encontradas.

6.2.1 - Rochas Silicáticas 

As rochas silicáticas são encontradas nos 
testemunhos dos Furos SL02 e SL03, conforme 
pode ser observado nas Figuras 3.7, 6.1 e 6.2. 
As litologias silicáticas são formadas por gnaisse, 

granodiorito, microgranito, sienito e rocha 
milonítica carbonatada. Estas rochas encontram-
se bastante alteradas, saprolitizadas e, em alguns 
intervalos, estão bastante cisalhadas (Figura 
6.1C). Os gnaisses, quando melhor preservados, 
apresentam-se foliados, com bandamento 
definido pela orientação preferencial da biotita 
(Figura 6.8).

6.2.2 - Brecha Carbonatítica e Carbonatito 

O carbonatito propriamente dito é 
encontrado a partir de 233,65 m de profundidade 
do Furo SL04, onde surgem os seus primeiros 
indícios. Os testemunhos de sondagens 
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deste intervalo carbonatítico apresentam 
características texturais e estruturais distintas. 
Na sua parte superior apresenta características 
brechóides que ainda podem estar relacionadas 
ao sistema deposicional lacustre (descrito 
abaixo). Já na parte basal, o carbonatito está 
melhor preservado, apesar de bastante friável 
(Figura 6.5).

A porção carbonatítica, inicia-se com 
o saprolito como rocha predominantemente 
carbonatada, com textura inequigranular de 
granulação média a grossa, ocorrendo muito 
oxidada, que passa a ser uma rocha granular 
alterada de composição areno-carbonatada. 
Abaixo desta camada (291,6 m) começam a 
aparecer na matriz carbonatada as variações 
de brechas: (i) polimícticas com pirita e óxidos 
disseminados; (ii) composição mais argilo- 
carbonosa intemperizada a oxidada ou não; (iii) 
com níveis sílticos; (iv) com material carbonoso, 
pirita e óxido de titânio; e (v) carbonatadas. 
Estas variações de brechas ocorrem formando 
camadas e/ou níveis intercalados, onde a partir 

Figura 6.8 - Foto de gnaisse facoidal foliado do Furo SL03 a 105,3 m de profundidade (Projeto Seis Lagos).

de 430 m aparece apenas a brecha carbonatada 
friável (Figura 6.4). 

O carbonatito, quando compacto, 
apresenta textura granular, tem como carbonato 
principal a siderita como cristais subeuédricos a 
euédricos que se encontram circundados por 
uma matriz fina e ferruginosa escura (Figura 
6.9A). Em alguns intervalos ocorrem níveis de 
agregados de material argiloso de cor creme 
associados, bem como fragmentos cinza escuro 
(Figuras 6.9B a D). A brecha carbonatada é 
encontrada como fragmentos menores, que 
podem estar ou não alterados, formando uma 
película de material terroso escuro (Figura 
6.10). Em alguns casos é encontrado apenas o 
material desagregado de aspecto terroso como 
o apresentado na Figura 6.5.

No Furo SL02 é encontrada uma rocha 
carbonática na parte final do testemunho de 
sondagem, em um veio de composição calcítica 
que ocorre a 221,6 m a 224,65 m de profundidade 
(Figura 6.11).
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A B

Figura 6.9 - Aspecto texturais do material carbonatítico que ocorre abaixo da zona brechada do Furo SL04 
(Projeto Seis Lagos): (A) cristais de siderita alterados a 395,3m de profundidade; (B) a (D) fragmentos de 
material carbonoso e outros agregados arredondados dispersos na matriz carbonatítica ferruginosa a 302,0 
m, 333,4 m e 405,6 m de profundidade, respectivamente.

Figura 6.10 - Aspecto terroso da brecha carbonatada 
a 243,0 m de profundidade do Furo SL04 (Projeto 
Seis Lagos).

Figura 6.11 - Foto da rocha carbonática cortada pelo 
Furo SL02 (Projeto Seis Lagos) a 230,75 m.

6.2.3 - Crosta Laterítica Ferruginosa 
As  principais feições texturais e 

estruturais da crosta laterítica ferruginosa 
que ocorre no Morro dos Seis Lagos, podem 
ser vistas na Figura 6.12. Nas suas porções 
superiores, até uma profundidade de cerca 
de 10 m as crostas exibem alumas feições de 

DC

retrabalhamento tais como: fragmentação 
(Figura 6.12A); formação de zonas mosqueadas 
(Figura 6.12B); oólitos e pisólitos ferruginosos 
com várias fases de cimentação ferruginosa 
(Figura 6.12C). Ocorre também a impregnação 
por óxidos de Mn formando níveis bem distintos 
como os observados no Furo SL01. Além disso, 
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4. Crosta manganesífera: possui estrutura 
fragmentar dada pela introdução de Mn na 
forma de vênulas ou faixas escuras.
5. Crosta acinzentada compacta: predomina 
coloração vermelho-acinzentada em porções 
mais contínuas.

Esta  separação  pode  ser  interpretada   
como resultante de uma sucessão de 
remobilizações de oxi-hidróxidos de Fe 
depositados em faixas ora mais goethíticas, 
ora mais hematíticas, preenchendo espaços 
repetidamente gerados ao longo da história 
intempérica. São encontradas também 
porções relícticas, onde não é mais possível 
identificar as feições originais do protólito. É 
possível que as crostas marrons avermelhadas; 
acinzentadas; e acinzentadas compactas 
representem protólitos distintos, bem como 
podem representar diferentes ambientes 
intempéricos. Já a crosta cavernosa fragmentada 
resulta de intenso processo de remobilização 
química e físico próximo à superfície, agindo 
cumulativamente até o Recente, sobre crostas 
previamente formadas. A fragmentação resulta 
de pedoturbação, colapso e acomodação, 
criando espaços para percolação e introdução de 
material externo. A crosta manganesífera contem 
feições que sugerem terem sido impregnadas 
sobre as crostas previamente formadas. Pela sua 
disposição irregular não parece representar um 
nível distinto no regolito, no entanto, é possível 
que possa representar diferentes níveis freáticos 
pretéritos que ficaram localmente estáveis 
durante a história intempérica. 

as crostas mostram variações de porosidade 
variando de altamente porosa a muito compacta; 
e de cor, refletindo sua composição, sendo ora 
mais avermelhada, alaranjada a amarelada, ora 
amarronzada, ora acinzentada (Figura 6.12E e F). 
Esse processo dinâmico de evolução das crostas 
permitiu o enriquecimento da mesma em alguns 
elementos de interesse econômico. 

Os cinco furos que cortam a crosta 
laterítica apresentam características similares 
entre si, com algumas variações composicionais, 
texturais e estruturais. Por exemplo, o Furo 
SL01 não apresenta as crostas acinzentadas e 
acinzentadas compactas como os furos do Projeto 
Uaupés. Enquanto que a crosta manganesífera 
ocorre no Furo SL01 e no Furo UA03. 

As crostas podem ser agrupadas segundo 
os critérios de textura e cor da seguinte forma 
(Figura 6.12): 
1. Crosta cavernosa fragmentada: possui 
fragmentos sub-arredondados a angulosos de 
coloração variando de amarelo ocre a marrom-
avermelhada ou vermelho-acinzentada, envoltos 
em matriz mais homogênea de coloração 
predominantemente marrom-avermelhada. 
Alguns intervalos apresentam estrutura pisolítica 
ou faixa mosqueada verticalizada ora amarelo 
ocre, ora marrom-avermelhada.
2. Crosta marrom avermelhada: tipo 
predominante, com estrutura porosa e mais 
homogênea, menos coesa e com passagens 
amarelo ocre.
3. Crosta acinzentada: mais compacta e com 
porções vermelho-acinzentada entremeadas 
com porções marrom-avermelhadas.
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A B

C D

E F

Figura 6.12 - Aspectos texturais e de cores apresentados pela crosta laterítica ferruginosa que recobre a 
chaminé alcalina-carbonatítica do Morro dos Seis Lagos, todas as amostras são do Furo SL01 (Projeto Seis 
Lagos). (A) Crosta cavernosa fragmentada (5,5 m); (B) Crosta cavernosa mosqueada (10 m); (C) Crosta 
cavernosa pisolitica (0,3 m); (D) Crosta manganesífera (39,5 m); (E) Crosta Acinzentada (97 m); e (F) Crosta 
marrom avermelhada (43 m).

Nos testemunhos de sondagens do Furo 
SL03 a crosta laterítica é encontrada apenas 
na porção superficial deste furo (Figura 6.6B e 
6.14A). Abaixo desta porção são encontradas 
amostras similares à do solo laterítico ferruginoso 
(Figura 6.14B), que passa gradativamente a um 
material argiloso de coloração clara, produto da 
alteração das rochas graníticas subjacentes.

À medida que estas crostas foram 
atingidas pelos níveis de erosão, foram 
espalhadas na zona de talus.

A crosta laterítica no Furo SL02 apresenta 
também texturas oolíticas a pisolíticas revestidas 
por camadas ferruginosas a manganesíferas e 
zonas mosqueadas porosas (Figura 6.13A). Os 
minerais de manganês podem ocorrer tanto 
recobrindo os oólitos como formando oólitos 
recobertos por material ferruginoso (Figuras 
6.13B e C). É possível, ainda, encontrar a 
presença de caulinitas dispersas dentro destas 
crostas (Figura 6.13D).
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A B

C D

Figura 6.13 - Aspectos texturais e estruturais da crosta laterítica do Furo SL02 (Projeto Seis Lagos), nas 
profundidades de 0,65 m (A), 1,80 m (B), 2,80 m (C) e 19,75 m (D).

6.3 - Ambiente de Sedimentação

O Furo SL04 foi realizado no lago seco 
denominado de Lago Esperança, onde ocorreu 
sedimentação lacustre (Figura 6.15) passando 
por brechas carbonáticas até atingir as rochas 
carbonatíticas compostas predominante de 
siderita. A sedimentação lacustre inicia-se com 
argilas cauliníticas de cor creme clara, onde a 
partir de 3,45 m de profundidade passa a mostrar 
indícios de sericitização, que segue até 14,65 m 
de profundidade (Figura 6.15A). Abaixo desta 
camada ocorre argila carbonosa de coloração 
cinza escura e de baixa densidade, com matéria 
vegetal preservada (oleígena?) (Figura 6.15A). 
Dentro desta camada carbonosa cinza escura 
ocorrem variações texturais como bandamento, 
com camadas argilosas mais claras e também, 
estruturas tipo slicken sides. Em torno de 73,00 
m de profundidade, a camada carbonosa cinza 

escura passa a ocorrer intercalada com argila 
ferro carbonatada formando um ritmito. Entre 
74,70 m a 87,95 m de profundidade (Figura 
6.15B) estes sedimentos carbonosos ocorrem 
associados com argila calcífera amarelada e 
estão bastante perturbados, com presença de 
estruturas dobradas, fraturas e microfalhas, 
além da ocorrência de brechas. 

A partir deste intervalo inicia a presença 
de argila ferruginosa carbonatada intercalada 
com presença de brechas polimíticas, dobras 
e microfaturamento, que segue até 123,85 m 
de profundidade (Figura 6.15C). Abaixo deste 
intervalo ocorre uma camada de argila carbonosa 
homogênea com níveis de material caulinítico, 
seguido de nível de material síltico-arenoso e 
de intercalação de argila calcífera acinzentada. 
No intervalo de 148,40 m até 233,65 m ocorre 
material de textura brechoide contendo 
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Figura 6.14 - Aspectos texturais e estruturais da crosta laterítica do SL03 (Projeto Seis Lagos), nas profundidades 
de 2,10 m (A) e 8,60 m (B).

fragmentos de argila calcífera (Figura 6.15D), 
que pode ser mesóstase de natureza argilo-
carbonosa. Este intervalo é cortado por um nível 
de camadas alternadas de argila carbonosa com 
argila calcífera com micro-falhas do tipo normal 
(167,00m a 190,95m de profundidade).

A seção esquemática postulada para o 
Furo SL04 (Figura 6.16) é constituída por uma 
sedimentação silto-argilosa a areno-argilosa 
maciça a compacta que sobrepõe a espessa 
crosta laterítica formadora da estrutura circular 
do Morro dos Seis Lagos. Duas principais 
sucessões se apresentam: 
a) Sucessão 1 - representada por ritmitos 
formados pela alternância de arenitos finos bem 
selecionados e siltitos/argilitos, cujo conjunto 
sedimentar apresenta feições internas de 
laminação lenticular e onde a camada lamosa é 
dominante. A estrutura wavy é transicional entre 
aquela flaser e laminada. Dada as condições de 
exposição do testemunho, não foi possível o 

registro do limite inferior da sucessão 1 com o 
substrato laterítico. A sequência de sedimentação 
rítmica é interpretada como depositada em 
regime de águas calmas e de ambiente redutor, 
passível de associar-se às condições lacustres 
a que a estrutura do Morro dos “Seis Lagos” 
oferece. Para o topo, a sedimentação registra 
efeitos de deslizamentos sin-deposicionais 
(slumps), além de conter intraclastos argilosos 
sugestivos de ressedimentação. 
b) Sucessão 2 - representa possivelmente 
depósitos sedimentares mais jovens que 
repousam em descontinuidade àqueles da 
sucessão inferior (1), e que carregam grande 
quantidade de matéria orgânica de coloração 
acinzentada-escura. Este pacote sedimentar 
formado em ambiente redutor rico em matéria 
orgânica, quando exposto à superfície é 
então oxidado e adquire feições mais claras e 
mosqueadas pela oxidação e lixiviado da matéria 
orgânica.
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Figura 6.15 - Aspecto das amostras dos testemunhos de sondagens do Furo SL04 (Projeto Seis Lagos). (A) 
Intervalo 0,0 m a 10,5 m; (B) Intervalo de 78,20 m a 83,45 m; (C) Intervalo de 152,45 m a 161,40 m; e (D) 
Intervalo de 211,75 m a 216,15 m.
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Figura 6.16 - Seção estratigráfica esquemática do depósito lacustrino encontrado no Furo SL04. A seção vai 
de zero a 235 m de profundidade.
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7 - DESCRIÇÃO MINERALÓGICA DOS FUROS DE 
SONDAGENS

A crosta ferruginosa superficial apresentou 
altos teores de Fe, Ti e Mn (principalmente nos 
testemunhos do Furo SL01). A composição 
dominante da canga é de goethita e hematita 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). As goethitas 
apresentam várias gerações, com ocorrência 
de minerais euédricos a amorfos indicando 
diferentes migrações e movimentações das 
soluções com Fe no meio aquoso (CORRÊA, 
1996). Dependendo das condições ambientais 
podem passar por processo de dissolução e 
precipitação. A sua composição pode conter Al, 
Ni, Si e P, mas raramente contém Nb. 

A alteração observada no Morro dos Seis 
Lagos indica ter sido intensa com a formação 
de crosta ferruginosa sobre o carbonatito. 
Identifica-se uma zonação mineralógica 
composicional e textural vertical da crosta 
laterítica, que é atribuída a variação do nível 
de água subterrânea. Por serem rochas mais 
reativas, as rochas carbonáticas podem ganhar 
ou perder quantidades significantes de TR 
(LOTTERMOSER, 1990). A modificação do pH 
pelo processo de descalcificação do perfil 
influencia na estabilidade de complexos de 
TRL e TRP, causando fracionamento durante a 
deposição dos mesmos (LOTTERMOSER, 1992). 
Isso favorece a mobilidade lateral e vertical de 
TR e também, pode provocar o enriquecimento 
localizado ou formação de camadas ricas 
de aluminofosfatos e fosfatos secundários, 
conforme a variação do fluxo e composição da 
água subterrânea (LOTTERMOSER, 1992). 

Os furos de sondagens cortaram rochas 
bastante distintas e a descrição mineralógica 
foi feita por tipologia de rochas encontradas 
nos testemunhos de sondagens, conforme 
apresentada nas Figuras 3.7 e 3.8. Os minerais 
estudados são, em sua grande parte, de origem 

secundária, formados a partir dos produtos de 
alteração de rochas silicáticas encaixantes e 
das alcalinas e do carbonatito, propriamente 
dito. Os produtos de alteração são saprolitos, 
crosta laterítica e as brechas carbonáticas, 
onde a predominância de determinados 
minerais é influenciada pelo litotipo estudado. 
A mineralogia dominante obtida por difração 
de raios X (DRX) e a composição dos elementos 
maiores dos Furos SL01 ao SL04 (Figuras 
7.1 a 7.4, respectivamente). Nestas Figuras 
podem ser observadas as correlações entre os 
principais minerais identificados por DRX e as 
concentrações dos elementos maiores obtidas 
por análises químicas dos intervalos amostrados.

A variação na composição mineralógica e 
dos elementos químicos maiores das amostras 
analisadas dos testemunhos do Furo SL01 estão 
apresentados  na  Figura 7.1.  O teor  de Fe 
varia com a profundidade, sendo menores nos 
intervalos manganesíferos, como apresentado 
pelo Furo SL01, que tem teores médios de 50%, 
também observado por Giovannini (2013). 
O intervalo rico em minerais de manganês, 
denominado de camada manganesífera; 
sua presença indica ser responsável pela 
distribuição diferenciada tanto da minerologia 
quanto elmentos químicos acima e abaixo deste 
intervalo. 

No intervalo acima da camada 
manganesífera, há uma maior diversidade dos 
minerais encontrados, e também, os elementos 
Fe, Al, Ti, Nb e P apresentam teores maiores. Os 
principais minerais desse intervalo são hematita 
e goethita, com predomínio de goethita sobre 
a hematita nos intervalos superiores e, a 
partir de 20,50 m passa a ter predomínio da 
hematita quando a crosta laterítica torna-se 
mais homogênea e com menor quantidade 
de argila. A goethita tem hábitos diferentes 
que indicam ser precipitados a partir de 
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diferentes soluções ricas em ferro, geradas por 
processo de dissolução e reprecipitação de Fe, 
refletindo as variações nas condições ambientais 
(CORNELL; SCHWERTMANN, 2003). Além disto, 
é observado que as camadas de goethita que 
recobrem os minerais ou preenchem os poros, 
apresentam teores variados de Ti, Nb, TR e P na 
sua composição. Os minerais secundários desse 
intervalo são florencita, monazita, anatásio, 
rutilo niobífero e pirocloro. A florencita ocorre 
no intervalo onde há o predomínio de goethita. 
Enquanto que a monazita ocorre associado 
as crostas lateríticas que apresentam faixas 
verticalizadas com argila esverdeada (entre 8,9 
m a 19,75 m de profundidade). Os minerais de 
nióbio são o rutilo niobífero e o pirocloro, este 
último mineral ocorre no mesmo intervalo 
em que a monazita, e também em irregulares 
ao longo deste intervalo. O rutilo niobífero 
ocorre nas porções superficiais onde há maior 
contribuição de material argiloso ocre na crosta 
laterítica. O anatásio ocorre neste mesmo 
intervalo do rutilo niobífero, bem como no 
intervalo de crosta homogênea juntamente com 
o pirocloro (ver pico de TiO2 e Nb na Figura 7.1); 
ao final deste intervalo ocorre apenas o rutilo 
como mineral de titânio. 

A camada manganesífera mostra ser um 
divisor na presença dos minerais (Figura 7.1). 
Esta camada tem a hematita e goethita como 
minerais principais, seguida da holandita que é 
o principal mineral de manganês, e em menor 
proporção é encontrada a cerianita como mineral 
de TR. A formação da camada enriquecida 
em manganês indica limite do processo de 
migração do lençol freático e provavelmente 
influenciou nas variações composicionais 
que ocorrem acima e abaixo dessa camada. 
Isto pode ser observado pela distribuição dos 
elementos, tais como o Ba e Co que possuem 
forte correlação positiva com o Mn, enquanto 

o Fe tem comportamento contrário (Figura 7.1). 
Na interface entre o intervalo superior do perfil 
e a camada manganesífera pode ser observada 
a presença da florencita, anatásio e cerianita. 
Os dois primeiros minerais ocorrem apenas nos 
níveis superiores da camada manganesífera. 
Além disso, os teores de Al e P são mais 
enriquecidos acima desta camada (Figura 
7.1), também descrito por Giovannini (2013), 
que atribuiu esse enriquecimento de Al e P à 
formação de aluminofosfatos por processo de 
laterização. Na parte inferior do perfil, observa-
se que as amostras são compostas basicamente 
de minerais de ferro, com predomínio da 
goethita sobre a hematita; com um intervalo em 
que ocorrem a cerianita e pirocloro (44,8 m a 
46,2 m de profundidade).

Em todos os intervalos amostrados podem 
ser observados que os elementos químicos 
maiores acompanham a variação na distribuição 
mineralógica (Figura 7.1). Os maiores teores 
de Ti e Nb estão associados com a presença de 
anatásio, rutilo, pirocloro e rutilo niobífero. O 
mesmo pode ser observado com a ocorrência de 
holandita, que apresenta a elevação nos teores 
de Mg e Na. 

Os perfis de minerais e elementos 
maiores dos testemunhos do Furo SL02 (Figura 
7.2) apresentam variações distintas, quando 
comparados com o Furo SL01. A porção 
superior é representada pela crosta laterítica 
ferruginosa, mostrando altos teores de Fe2O3 e 
maior proporção de minerais de ferro, que vão 
diminuindo com a profundidade, onde passam a 
serem minerais secundários. Na porção inferior 
do perfil, o manganês apresenta dois picos, 
apesar de não terem sido identificados minerais 
de manganês por DRX, a sua presença não é 
descartada. O intervalo inferior é mais rico em 
Al, Si e Ca e com menor teor de Fe. A distribuição 
irregular desses elementos, provavelmente está 



64

| CPRM - Programa Geologia Mineração e Transformação Mineral |

relacionada com a presença de intervalos mais 
alterados e/ou fraturados. 

Os minerais de titânio são anatásio, 
ilmenorutilo e rutilo, que ocorrem distribuídos 
de forma irregular, sendo que sua presença é 
mais consistente na porção superior do perfil, 
conforme pode ser visto também pelo maior 
teor de titânio. O ilmenorutilo ocorre entre 33,9 
m e 38,8 m, que é o intervalo de transição da 
crosta laterítica ferruginosa para o saprolito 
de rochas silicáticas. Neste perfil, a gorceixita 
é o aluminofosfato dominante, não ocorrendo 
a florencita como no Furo SL01 e a goyazita 
ocorre, em apenas um intervalo, no final do 
perfil. Entre os sulfatos, a gibsita ocorre na parte 
superficial, dos 15 m até aproximadamente 
105 m profundidade; a partir do qual, passa 
a ocorrer apenas a barita como sulfato 
predominante. A presença destes minerais de 
bário, como gorceixita e barita, provavelmente 
estão relacionados com alteração dos veios de 
barita que são encontrados cortando as rochas 
silicáticas. 

A caulinita é o mineral predominante, 
principalmente nas porções logo abaixo da 
crosta ferruginosa, e é encontrado ao longo do 
Furo SL02 como principal argilomineral. Próximo 
ao contato da crosta ferrurginosa e as rochas 
silicáticas, apresenta intervalos alternados em 
que está associado com a haloisita. É interessante 
notar que a haloisita encontrada na parte mais 
superficial difere da parte mais profunda deste 
furo. Ou seja, na parte superficial a haloisita 
identificada é mais hidratada (segundo o ICDD-
PDF – International Center for Diffraction Data 
– Powder Diffraction File, haloisita 10 Å) e a que 
ocorre na parte inferior que é a haloisita 7Å. Isto 
pode ser indicativo de que sejam formadas em 
períodos distintos, as mais superficiais seriam 
provavelmente mais jovens. 

O quartzo é encontrado de forma 

consistente a partir dos 45 m de profundidade, 
onde ocorre como mineral principal, sendo 
suplantado em alguns intervalos pelo microclínio, 
principalmente quando a rocha é mais bem 
preservada. (Figura 7.2). Os filossilicatos 
encontrados são vermiculita, biotita, flogopita 
e muscovita. A vermiculita está presente nas 
porções superiores em alguns intervalos entre 
38,8 m a 84,1 m de profundidade, provavelmente 
formada por processo de alteração supergênica 
da biotita ou flogopita (BASSET, 1961). Os 
demais filossilicatos ocorrem entre o intervalo 
104,3 m a 196,75 m de profundidade, iniciando 
com a biotita, passando a flogopita e por fim 
ocorre a presença da muscovita. A flogopita, 
provavelmente, está associada aos veios de 
rochas alcalinas que ocorrem associados com 
o carbonatito. Além dos minerais citados, tem 
a ocorrência de fluorita em alguns intervalos 
e ocorre apenas neste furo, a sua presença é 
relacionada com os fluidos finais relacionados às 
rochas carbonatíticas e silicáticas. 

Os minerais, variação textural e a 
distribuição dos elementos químicos do Furo SL03  
estão  representados, do topo para a base, na 
Figura 7.3. Neste perfil podemos identificar três 
intervalos bem distintos. O intervalo superior, até 
os 12,5 m de profundidade, mostra que a porção 
mais superficial (até 5 m de profundidade) é rica 
em manganês e passa para crosta avermelhada 
em que se observa um aumento abrupto de Al, Ti 
e P. O aumento de alumínio pode ser relacionado 
à presença de gorceixita e gibsita. Abaixo da 
crosta laterítica ferruginosa está o contato com 
rochas silicáticas saprolitizadas e caulinizadas, 
cuja variação na composição elementar (Fe2O3, 
SiO2 e Al2O3, principalmente) é acompanhada 
pela composição mineralógica obtida por DRX 
(Figura 7.3). 

Os minerais de ferro são encontrados nos 
três intervalos superiores, e são acompanhados 
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No perfil de distribuição mineralógica 
da Figura 7.3, os minerais de ferro (goethita 
e hematita), aluminofosfatos (gorceixita e 
goyazita),  minerais de titânio (anatásio) e 
minerais de manganês (holandita e litioforita) 
ocorrem apenas nos níveis superiores 
representados pela crosta ferruginosa e saprolito 
caulinizado. Enquanto que a caulinita, quartzo 

pelo maior teor de ferro, que diminui no  
intervalo inferior. A gibsita é o principal mineral 
até 22,5 m de profundidade, quando o quartzo 
passa a predominar até 88 m, a partir do qual os 
feldspatos predominam até o final do Furo SL03. 
O teor de alumínio acompanha a ocorrência 
da gibsita e tem uma correlação negativa com 

o silício, que acompanha a ocorrência do 
quartzo. O intervalo com predomínio e maior 
concentração de feldspato é acompanhado pela 
variação no teor dos elementos CaO, K2O, MgO 
e Na2O, associados ao saprock de gnaisse e ao 
gnaisse propriamente dito, que corresponde ao 
intervalo inferior do perfil. 

Figura 7.1 - Principais minerais e distribuição dos elementos maiores nas amostras de testemunho de 
sondagem do Furo SL01 (Projeto Seis Lagos), representados do topo para a base. O gráfico de minerais  
mostra a presença ou não dos minerais apresentados; enquanto os minerais de ferro que são predominantes, 
hematita (losangos vermelhos) e goethita (losangos laranjas), são apresentados em duas colunas, indicando 
o predomínio de um mineral sobre o outro no perfil. Essa correlação é apresentada nas Figuras 7.1, 7.2, 7.3 
e 7.4).

e filossilicatos ocorrem na zona saprolitizada 
e no gnaisse, encontrados apenas a partir dos 
22,5 m de profundidade. No saprock do gnaisse 
e gnaisse ocorre a presença de ankerita como 
mineral secundário associado a hornblenda 
associada. Os minerais de TR que ocorrem 
neste perfil são ceriania e monazita, e; na crosta 
ferruginosa, apenas a cerianita está associada 
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Figura 7.2 - Principais minerais e distribuição dos elementos maiores nas amostras de testemunho de 
sondagem do Furo SL02 ( Projeto Seis Lagos), representados do topo para a base.

à porção mais manganesífera, cujo principal 
mineral de manganês é a holandita. O teor de 
K2O ao longo do perfil pode ser correlacionado 
com a presença de filossilicatos (muscovita e 
flogopita) e o aumento abrupto no seu teor, a 
partir dos 80 m de profundidade, pode estar 
associado com a presença de gnaisse como 
rocha fresca.

No Furo SL04 a distribuição dos minerais 
e elementos são distintos dos demais furos, pois 
este furo corta uma sequência de sedimentação 
lacustre e atinge o carbonatito propriamente 
dito (Figura 7.4). Este furo pode ser dividido 
em três intervalos bem distintos com variação 
na distribuição mineralógica e dos elementos 
maiores. 

O  intervalo mais superficial é representado 
pela sedimentação lacustre formado por argila 
carbonosa de composição caulinítica de coloração 

creme clara e intervalo com forte contribuição 
de material carbonoso, pode ser de origem 
vegetal. Até 71,9 m de profundidade, na porção 
argilosa, o mineral predominante é a caulinita, 
que tem como minerais associados a goethita, 
gibsita, monazita, aluminofosfatos e anatásio. 
A goethita é o mineral de ferro predominante 
em todo este intervalo, enquanto a hematita 
predomina na interface entre a argila carbonosa 
creme e a argila carbonosa com matéria orgânica 
vegetal a 12,0 m de profundidade. A partir desta 
profundidade, até o final deste intervalo, inicia 
o aparecimento dos minerais de TR, florencita 
(aluminofosfato de TR) e monazita. A florencita 
ocorre de forma constante em todo o intervalo; a 
monazita, por sua vez, se distribui em intervalos 
irregulares. O anatásio ocorre também em 
todo este intervalo, enquanto que a gibsita e a 
crandalita (aluminofosfato de cálcio) ocorrem 
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Figura 7.3 - Principais minerais e distribuição dos elementos maiores nas amostras de testemunho de 
sondagem do Furo SL03 (Projeto Seis Lagos), representados do topo para a base.

apenas na camada de argila de coloração creme, 
ou seja, porção mais superficial, até 12 m de 
profundidade. Neste intervalo, os teores de Si 
e Al são altos e relativamente constantes, com 
maior oscilação nos 10 m iniciais, onde estes 
elementos apresentam uma correlação negativa. 

Os teores de Ti e P são altos e relativamente 
constante, sendo que o titânio apresenta 
maiores valores na porção mais superficial. Os 
demais elementos maiores apresentam baixos 
teores neste intervalo. 
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Figura 7.4 - Principais minerais e distribuição dos elementos maiores nas amostras de testemunho de 
sondagem do Furo SL04 (Projeto Seis Lagos), representados do topo para a base. 
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O intervalo intermediário do Furo 
SL04, também representa sedimentação 
lacustre, formado por sedimentos argilosos 
com intercalações de argila carbonosa negra 
com argila calcífera amarela. Neste intervalo 
apresenta variações texturais e também 
apresenta uma mineralogia distinta dos demais 
intervalos (Figura 7.4) e podem ser encontrados 
níveis bastante perturbados, com presença de 
dobras, fraturas, micro-falhas do tipo normal 
e, na base, níveis brechados. A mineralogia 
dominante é a hematita e o quartzo; na parte 
superior e inferior deste intervalo, a hematita é 
o principal mineral, e na parte intermediária é 
dominado pelo quartzo. A caulinita passa a ser 
o segundo mineral mais abundante, e em alguns 
intervalos alternam com os dois minerais citados, 
quando passa a ser o terceiro mineral mais 
abundante. A goethita ocorre em toda extensão 
deste intervalo, geralmente em menor propoção 
que a hematita. A crandalita é outro mineral 
presente no intervalo entre 108,4 m a 136,2 m de 
profundidade, e que inicia o seu aparecimento 
com a siderita. A siderita passa estar presente em 
todo o intervalo inferior. Neste intervalo, todos 
elementos mostram variações nos seus teores, 
que podem ser correlacionados com as variações 
texturais dos intervalos amostrados. Os teores 
de Fe, Mg e Ca apresentam maiores teores na 
porção basal deste intervalo que coincide com o 
aparecimento da siderita, enquanto que o de Al, 
Nb, Ti e P diminuem. O teor de silício mantém 
teores próximos ao intervalo superior, mas com 
distribuição mais irregular.

O intervalo inferior do Furo SL04 inicia 
com rocha inequigranular, de granulação média 
a grosseira, muito oxidada, de constituição 
predominantemente carbonatada; este 
intervalo interpretado como sendo o carbonatito 
e brecha carbonática. Estes três intervalos 
apresentam variações internas na sua textura 

e/ou estrutura, como pode ser visto na Figura 
7.4. Os minerais principais são hematita e 
siderita, subordinadamente, a goethita, calcita, 
monazita, rutilo, gibsita e rutilo niobífero que 
estão presentes em alguns intervalos (Figura 
7.4). Neste intervalo são encontradas as brechas 
carbonatadas e o carbonatito propriamente 
dito, que estão fraturados em alguns níveis, 
conforme podem ser vistos pela variação textural 
apresentada. Os teores dos elementos maiores 
refletem esta mudança litológica, como pode 
ser visto pelos menores teores de Si e Al. Este 
intervalo mostra um aumento nos teores de Fe, 
Nb, Mg e Mn, enquanto que o cálcio acompanha 
os teores do intervalo intermediário e o titânio 
acompanha o teor do intervalo superior. No 
nível em que há presença de crandalita, há 
uma variação nos teores dos elementos, tais 
como diminuição no teor de Fe, Nb, Ti, Mg e 
Mn e aumento no P e Al. O aumento no teor de 
alumínio pode também ser correlacionado com 
a presença de gibsita. 

Na Figura 7.4 observa-se que o Nb e o 
Ti apresentam comportamentos coerentes e 
de correlação negativa com o Mn. O Pb, que 
apresenta padrão similar ao Nb, pode estar 
associado com o pirocloro, pois análises de 
microssonda eletrônica mostram que este 
mineral pode conter altas concentrações de Pb.

7.1 - Características dos Principais Minerais

O depósito de Seis Lagos é caracterizado 
por ser um siderita carbonatito e tem a siderita 
como o mineral carbonático principal, é um 
depósito do tipo ferrocarbonatito. A formação 
de uma extensa crosta laterítica, mais de 200 
m, tem relação com as condições tropicais 
presentes na região Amazônica. Nessa crosta, 
há o predomínio de minerais de ferro, goethita 
e hematita (Figura 7.5), seguido de oxi-
hidróxidos de Mn, preferencialmente na camada 
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manganesífera do Furo SL01; óxidos de Ti–Nb 
e minerais do grupo da crandalita, conforme 
observados por Corrêa (1996), Giovannini et al. 
(2017). Rodrigues; Alcover; Neumann (2006) 
identificaram por DRX os minerais hematita, 
goethita, anatásio, brookita, rutilo, ilmenorutilo, 
holandita e pirolusita, e em menor proporção, 
os minerais pirocloro, cerianita e fostatos 
de alumínio de Ce e La, tipo florencita. Além 
desses minerais, o presente projeto também 
identificou a presença de monazita e fosfato de 
Th (?), também identificados por Giovannini et 
al. (submetido). Assim, os principais minerais de 
TR na crosta laterítica são florencita e monazita. 
Enquanto que na porção carbonatítica tem a 
presença de fosfato hidratado de TR, rabdofana 
(?), que pode conter alto teor de Th.

A crosta laterítica tem como minerais 
predominantes os oxi-hidróxidos de ferro com 
minerais de TR, Nb e Ti subordinados (Figura 
7.5); enquanto o carbonatito tem o predomínio 
da siderita e hematita e com calcita e gibsita 
subordinada (Figura 7.6). Entretanto, pode 
ser observada a presença de diferentes fases 
minerais formadas por processos de alteração 
supergênica, cuja identificação necessita melhor 
investigação. Os testemunhos relacionados aos 
Furos SL02 e SL03 mostram o predomínio de 
minerais formados a partir da alteração de rochas 
silicáticas, principalmente gibsita e caulinita e, 
podem ser encontradas relictos de feldspatos 
e quartzo, nas amostras mais profundas desses 
furos, localmente o último mineral pode ser 
predominante.

Figura 7.5 - Furo SL01  entre  20,50 m a 21,55 m de profundidade, crosta homogênea, vermelho vinho cavernosa, 
poucos minerais argilosos ocre, menos coesa, poucos níveis mais maciços de composição goethíticas.

Figura 7.6 - Furo SL04 entre 420,05 m a 425,95 m de profundidade, brecha carbonatada intemperizada, 
constituída por carbonato de ferro, argila carbonosa, óxido de ferro e pirita.
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As  feições  texturais apresentas pelas 
fases minerais encontradas na crosta laterítica 
indicam terem sido formadas por múltiplos 
eventos de precipitação de fases minerais, 
visto que apresentam variações bruscas ou 
gradativas em escala micrométrica (Figura 7.7). 
Essas variações texturais estão relacionadas 
a estruturação do processo superficial de 
laterização. 

Os minerais identificados por microscopia 
e difração de raios X são predominantemente 
produtos de alteração formados pela 
atuação supergênica nesse complexo alcalino 

carbonatítico. A mineralogia primária é reliquiar 
e ocorre envoltos por produtos secundários. Os 
minerais de origem secundária variam de acordo 
com o protolito original, sendo encontrados 
minerais secundários de titânio, terras raras, 
além de argilominerais, carbonatos, entre outros. 
Os minerais identificados na crosta laterítica 
de interesse econômico foram ilmenita-rutilo 
e brookita ricos em Nb e florencita (fosfato de 
cério), que indicam concentrações significativas 
de Nb, Ti e TR. Este depósito é o único depósito 
brasileiro a ter ferro associado a Nb (RODRIGUES; 
ALCOVER; NEUMANN, 2006).

A B

C D

Figura 7.7 - Imagens de BSE apresentando os aspectos texturais da crosta laterítica indicando ter sido gerada 
por intenso processo de laterização com diversas gerações de precipitação mineral, que podem conter os 
minerais de Ti-Nb e TR associados. (A) LC-R-29 e (B) LC-R-30, a 89m e 92m respectivamente, do Furo SL01 
(Projeto Seis Lagos); e (C) LC-R-39 e (D) LC-R-40, a 62,8m e 63,50m respectivamente, do Furo UA01 (Projeto 
Uaupés). Imagens obtidas pelo laboratório de MEV da SUREG-BE.
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A diversidade de estruturas e texturas 
macroscópicas (Capítulo anterior) encontradas 
nos testemunhos da crosta laterítica indica que 
houve uma intensa e recorrente movimentação 
de fluidos ricos em Fe. Além disso, os diferentes 
mapas de raios X obtidos da matriz ferruginosa 
que compõem a crosta laterítica apresentam 
diversos elementos associados, sugerindo a 
disponibilidade desses elementos no sistema. 
Conforme pode ser observado na Figura 7.8, a 
distribuição dos elementos na matriz ferruginosa 
formada por óxi-hidróxidos de ferro com teores 
variáveis de Ti, Nb, P, La e Ce, entre outros 
elementos.

A Figura 7.8 indica o predomínio de Fe 
na matriz, as porções pretas na sua imagem 
indicam minerais sem Fe na sua composição. 
Os elementos Ti e Nb podem ocorrer também 
como fase mineral, provavelmente ilmenorutilo, 
quando há Fe associado e Nb brookita, quando 
ocorre apenas Ti e Nb. Esses minerais de 
titânio podem conter TR associados, visto pela 
distribuição de La e Ce, que também estão 
presentes na matriz ferruginosa. O P, por sua 
vez, apresenta distribuição quase homogênea, 
com concentrações incipientes localizadas.

Os minerais de TR e Nb-Ti  ocorrem 
imersos na matriz da crosta ou estão 
preenchendo fraturas ou formando zonação com 
a matriz (Figuras 7.9A e B). Os minerais de TR 
são de origem principalmente secundária como 
a monazita, florencita e cerianita e é observado 
que os dois primeiros são encontrados acima da 

camada manganesífera do Furo SL01; enquanto 
que o último, está presente nessa camada de 
manganês e abaixo da mesma. Esses minerais 
de TR ocorrem como agregados de pequenos 
cristais e podem apresentar zonação e/ou 
preenchem  fraturas da matriz ferruginosa 
(Figura 7.9). Enquanto que os minerais de Ti-
Nb formam fases minerais, como o ilmenorutilo 
dispersas na matriz ferruginosa (Figura 7.9). A 
Cerianita (Figura 7.9B), pode ocorrer como fases 
minerais dispersas na matriz de composição 
Nb, Ti, Al, P, Si e Ce (Figura 7.9B, ponto 001), 
juntamente com os minerais de Ti-Nb (Figura 
7.9B). O elemento Ce ocorre nas fases minerais 
de Nb-Ti que podem ter Th associado (Figura 
7.9B, ponto 002).

Nos sedimentos do Lago Esperança, 
Furo SL04, os principais minerais de TR são a 
monazita e florencita (Figura 7.10A, ponto 001), 
que ocorrem dispersos na matriz formada por 
caulinita, quartzo (Figura 7.10A, ponto 005), 
sulfatos hidratados de Fe (Figura 7.10A, ponto 
004) e material carbonoso com Al, Si, S e Fe 
associado (Figura 7.10A, ponto 003). Os minerais 
de TR que ocorrem na porção carbonatítica são 
provavelmente rabdofana (produto de alteração 
da monazita) (Figura 7.10B) e a monazita pode 
ser encontrada de forma localizada, que podem 
estar dispersos na matriz, que é composta por 
sulfatos hidratados de Fe nas zonas brechadas 
e por siderita na porção carbonatítica. Em 
alguns níveis encontra-se associada com pirita 
conforme apresentado na Figura 7.10B.
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Figura 7.8 - Imagens de mapas de raios X dos elementos Fe, Ti, Nb, P, La e Ce da crosta laterítica ferruginosa 
compacta, amostra LC-R-40 (SG-01-AM, Uaupés, 63,5 m de profundidade), imagens obtidas com MEV da 
SUREG-BE. Barra = 250 μm. 
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Figura 7.9 - Imagem de BSE e espectros de EDS dos minerais de Ti-Nb e TR. (A) minerais de Ti-Nb e TR (cor 
branca) dispersos na crosta laterítica homogênea formada por goethita e hematita do Furo SL01 a 44,6 m de 
profundidade; e (B) Cerianita e minerais de Ti-Nb dispersos na matriz ferruginosa do Furo SL01 a 89,0 m de 
profundidade. Imagens obtidas com ME da UnB.

7.1.1 - Minerais de Ferro 

A crosta laterítica do Morro dos Seis 
Lagos, segundo resultados de DRX, constitui-se 
essencialmente por goethita e hematita, com 
teores de Fe2O3 variando de 45,0% a 90,8%, 
em média por 81,5%. Os menores valores 
são observados na camada manganesífera, 
observado no Furo SL01, que tem teores médios 
de 50% (Figura 7.1). Macroscopicamente, a 
goethita, de coloração alaranjada, apresenta-
se com aspecto terroso, outras vezes, nodular, 
cujos nódulos cimentados apresentam hábito 
fibro-radial em torno das cavidades. Esse mineral 
em microescala, mostra diversos graus de 
maturidade, desde formação por várias gerações 
de precipitados de óxi-hidróxido de Fe, indicando 
diferentes migrações e movimentações das 
soluções com Fe no meio aquoso (Figura 7.11), 
até formação de cristais euédricos. A hematita, 
macroscopicamente apresenta coloração 
acinzentada a avermelhada, é encontrada tanto 
nos sedimentos do Lago Esperança quanto na 
crosta laterítica e carbonatito. No entanto, a sua 
separação goethita por EDS e imagens de BSE 

é dificl, por serem métodos comparativos, e a 
variação no teor do Fe não permitir essa distinção. 
Entretanto, pela variação textural podemos 
indicar a presença da goethita nas amostras, 
como no caso da (Figura 7.11), e também pela 
presença de elementos contaminantes na matriz 
ferruginosa (Figura 7.8). 

O entendimento desse processo de 
alteração precisa ser melhor investigado, pois 
as evidências apresentadas pelos minerais 
presentes indicam evolução complexa. As 
características texturais e mineralógicas indicam 
que a mineralogia primária passou por processos 
de alteração desde sua formação até os 
eventos posteriores  de alteração supergênica. 
Essa complexidade dificulta elaborar o 
caminho evolutivo desse depósito. Os dados 
de DRX identificaram a presença de jarosita 
[KFe3+

3(OH)6(SO4)2] em alguns níveis amostrados. 
Entretanto, nos dados obtidos por EDS, o K está 
ausente, esses minerais serão indicados no 
trabalho como sulfato hidratado de ferro. Isso 
porque, a definição desse mineral precisa de 
melhor investigação.
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Figura 7.11 - Imagem de BSE com o aspecto textural 
da goethita que ocorre na crosta laterítica, mostrando 
várias gerações de precipitação desse mineral e 
presença de pequenos minerais de plumbopirocloro 
(?) como minerais brancos dispersos. Furo SL01 a 
89,0 m, imagem obtida com MEV da UnB-CPRM.

Figura 7.10 - Imagem de BSE dos testemunhos da Furo SL04 (A) Porções claras são aluminofosfatos de TR e 
piritas e quartzo dispersos nos sedimentos argilosos com intercalações de argila carbonosa negra com argila 
calcífera amarela, a 82,0 m de profundidade, imagem obtida com ME da UnB. (B) minerais de Nb-Ti, sulfetos e 
ilmenita dispersos na porção carbonatítica que é rocha granular alterada de constituição areno carbonatada, 
290,0 m de profundidade, imagem obtida com MEV da SUREG-BE.

Figura 7.12 - Imagem de BSE com o aspecto textural 
da matriz siderítica em processo de alteração para 
hematita com minerais de Nb-Brookita dispersos 
na matriz alterada, ocorre também a presença de 
ilmenita em processo de alteração, Furo SL04 a 290,0 
m, imagem obtida com MEV da SUREG-BE.

Figura 7.13 - Imagem de BSE com o aspecto textural 
do sulfato hidratado de Fe que ocorre associado a 
material carbonoso distribuídos como fragmentos 
na mesóstase de argila carbonosa, porção brechóide 
carbonatada, Furo SL04 a 215,7 m, imagem obtida 
com MEV da UnB-CPRM.
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7.1.2 - Minerais de Terras Raras 

A distribuição de minerais de TR nos 
carbonatitos é errática e a assembleia de 
minerais pode ser primária e secundária (WALL; 
MARIANO, 1996). Os processos de alterações 
hidrotermal e supergênica que atuaram no 
depósito do Morro dos Seis Lagos, geraram 
diferentes minerais de TR. A superposição dos 
processos de alteração das rochas envolvidas 
nesse depósito dificulta a identificação acurada 
dos minerais formados secundariamente. O 
que se pode observar são diferentes gerações 
de minerais de TR formando precipitações de 
minerais isolados dentro da crosta laterítca 
ou formam zonação com os oxi-hidróxidos 
dessa crosta, bem como ocorrem preenchendo 
espaços vazios com os minerais do carbonatito.

A fase fosfatada (monazita, florencita e 
rabdofana) é portadora de TR, que pode conter 
até 4% da rocha carbonatítica (GIOVANNINI, 
2013). O teor médio desse fosfato é de 1,7%. 
Os principais minerais portadores de TR são 
monazita e seus produtos de alteração e 
também minerais do grupo da crandalita, como 
a florencita. Os elementos TR podem ocorrer 
associados ao Pb-Ba pirocloro (~1,8% Ce2O3) 
e quando o teor de Ce2O3 é maior que 4,0% é 
denominado de Ce-Ba pirocloro (GIOVANNINI 
et al, 2017). Os minerais do grupo da crandalita 
podem apresentar teores altos de TR entre 
os minerais dessa família, com teores de até 
12,05% de Ce2O3 na gorceixita (aluminosilicato 
de Ba). Os TR também podem estar distribuídos 
na crosta laterítica (Figura 7.8), onde também 
ocorrem nos minerais de Nb-brookita.

A avaliação dos intervalos amostrados de 
todos os furos de sondagens do Projeto Seis Lagos 
das amostras pelo método de DRX revela como 
minerais de TR: florencita (aluminofosfato de 
cério), monazita (fosfato de cério), cerianita (óxido 

de cério), e lantanito [(Nd,La)2(CO3)3•8(H2O)], 
mineral secundário raro formado tipicamente 
por alteração ou intemperismo de minerais 
primários de TR (WEBMINERAL, 2016). Assim, 
os principais minerais de TR são de origem 
secundária como a monazita (Figuras 7.14 e 
7.15), florencita (Figura 7.16) e cerianita (Figura 
7.17). A bastnaesita é reportada na porção 
carbonatítica e como minerais detríticos nos 
sedimentos da Lago Esperança por Giovannini 
et al. (2017), esse mineral não foi identificado 
por DRX nas amostras estudadas por esse 
projeto. Foi observado também, em algumas 
análises feitas por microssonda, minerais TR 
com flúor, que podem ser fluorcarbonatos, no 
entanto devido seu fechamento analítico ruim, 
não foi possível identificar se era bastnaesita, 
sinchisita ou parisita. Estes dois últimos são 
formados por processos de maior intensidade 
de hidrotermalização. Além disso, em resultados 
de EDS foi observada a presença de um mineral 
de Th com Ce, Ca e F, provavelmente, trata-se 
do mineral thorbastnaesita, conforme descrito 
por Giovannini et al. (submetido), deve ser 
de ocorrência bastante restrita, pois não foi 
identicado por DRX.

A monazita é um fosfato de TR e pode 
conter altos teores de Th, pode ser primário 
formado em ambiente hidrotermal ou ser produto 
do intemperismo da rocha. As características 
apresentadas pela monazita indicam ser de 
origem secundária, pois ocorre preenchendo 
espaços vazios e podem ocorrer como cristais 
aciculares (Figura 7.14A, D e E) e sedimentos 
do Lago Esperança, são reliquiares imersos em 
matriz de sulfatos hidratado de Fe (Figuras 7.14C 
a E) e localmente associados a piritas (Figura 
7.14F), com aspecto mais homogêneo (Figuras 
7.14B e C). Na Figura 7.14C, aparece em processo 
de alteração, com formação de novo mineral, 
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que pode ser florencita ou rabdofana, que são 
minerais encontrados associados a monazita, 
conforme observados em outros pontos dessa 

A B

C D

E F

Figura 7.14 - Imagens de formas de ocorrência da monazita. (A) Precipitada em espaços vazios na crosta 
ferruginosa, com estruturas de faixas verticalizadas de goethita e argila ocre do Furo SL01 a 2,5 m; (B) Em 
sedimentos argiloso com intercalaçoes de argila carbonosa e calcífera amarela no Furo SL04 a 82 m; (C e D) 
Imersa dentro de sulfato hidratado de Fe, na porção brechada do carbonatito do Furo SL04 a 215,7 m (E) 
Imersa com cristais aciculares formando estruturas radiais na matriz formada por sulfatos hidratados de Fe; 
e (F) Mineral em processo de alteração associado com pirita; essas duas últimas imagens são do Furo SL04 a 
290 m de profundidade. Imagens A a E foram obtidas com ME da UnB e a imagem F foi obtida com MEV da 
SUREG-BE.

amostra. A monazita secundária também pode 
ocorrer como mineral maciço cimentando 
fraturas (Figura 7.15).
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A florencita é um aluminosilicato de TR 
do grupo da crandalita, que foi identificada como 
o principal mineral portador de TR (CORRÊA, 
1996; GIOVANNINI, 2013). A florencita ocorre 
tanto na crosta laterítica quanto nos sedimentos 
do Lago Esperança, na porção carbonatítica 
pode ocorrer como produto de alteração da 
monazita (Figura 7.14C). Este mineral pode 
ocorrer sobre a superfícies de grãos de monazita 
(RASMUSSEN, 1996) e são encontrados como 
cristais muito finos disseminados na canga 
ferruginosa (Figura 7.16A), e também associados 
aos minerais sulfatados de ferro (Figura 7.16B). 
Os aluminossilicatos geralmente apresentam 
zonação composicional entre seus diferentes 
minerais, com troca catiônica entre os cátions de 
TR, Sr, Ca e Ba, a troca aniônica é menos comum 
entre PO3-

4, SO2-
4, PO2-

3 (RASMUSSEN, 1996). Nas 
análises desses minerais, podem ser observadas 
a presença, principalmente, de bário junto aos 
TR.

A cerianita é o mineral óxido de Ce, 
que ocorre essencialmente na crosta laterítica 
(Figura 7.17). A cerianita é formada por cristais 
finos, associada com as zonas de crescimento 
dos minerais hidratados de ferro (Figura 
7.17A), preenchendo espaços vazios (Figura 
7.17B), ou ocorrem na forma de agregados 
(Figura 7.17C) e/ou disseminados (Figura 
7.17D) na crosta ferruginosa. E quando está 
associada aos minerais de manganês da camada 
manganesífera, apresenta maiores teores de Th 

e está intimamente associada com a holandita 
(GIOVANNINI et al., 2017). A ocorrência de 
cerianita e florencita ocorre em alguns níveis 
amostrados, como pode ser visto pelo resultado 
de DRX da amostra MN-R-70 (Figura 7.18).

Outro mineral carreador de TR é a 
thorbastnaesita, mineral secundário, que ocorre 
como cristais alongados em cluster ou dispersos 
dentro da matriz siderítica que se encontram em 
processo oxidação (Figura 7.19). Esse mineral 
é encontrado nos níveis carbonatíticos e foram 
observados pelo MEV, e não identificados por 
DRX, provavelmente devido sua ocorrência 
muito restrita. Esse mineral pode ocorrer 
preenchendo espaços vazios, associados ou 
não com pirita (Figura 7.19A), e dispersos como 
pequenos agregados ou cristais individuais 
dentro da massa formada por minerais alterados 
de siderita (hematita com Mg e Mn(?)) (Figura 
7.19B).

Os minerais de TR identificados pelos 
métodos analíticos mostram uma forte 
associação com as matrizes que os envolvem, 
ou seja, ou estão preenchendo fraturas como 
agregados ou dispersos na matriz. Apenas a 
monazita apresenta relictos de características 
primárias, todos os demais minerais são 
secundários. A textura apresentada por esses 
minerais secundários é muito fina e estão imersos 
na matriz ferruginosa. Essas características 
podem dificultar o processo de processamento 
desses minerais.
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Figura 7.15 - Imagens de BSE da monazita secundária 
cimentando as fraturas e precipitando nos bordos 
dos espaços vazios gerados pelos pisólitos da crosta 
laterítica, parte dos pontos brancos dispersos na 
matriz são minerais de Nb-Ti do SG-01-AM a 62,8 m 
de profundidade (Projeto Uaupés). (Imagem obtida 
no MEV da SUREG-BE).

Figura 7.16 - Imagens de BSE da ocorrência da florencita (cor branca). (A) cristais de florencita formando 
zonação com a goethita na matriz ferruginosa do Furo SL01 a 2,5 m de profundidade e (B) Cristais de florencita 
precipitadas em fraturas em matriz de sulfato hidratado de Fe, na porção brechada do carbonatito do Furo 
SL04 a 215,7 m (Imagens obtidas na ME da UnB).

7.1.3 - Minerais de Nióbio e Titânio

Os minerais portadores de nióbio do 
depósito de Seis lagos são os minerais de titânio 
que são: ilmenorutilo, rutilo e Nb-brookita, e 
o ilmenorutilo, são minerais pequenos e estão 
dispersos na crosta laterítica. Os teores de Ti na 
crosta laterítica variam de 1,2% a 13,6% (CORRÊA, 
1996). Os minerais são compostos por Ti, Nb, Fe 
e em menor teor V2O5, Ta2O5 e SnO2 (CORRÊA, 
1996), que determinou em microssonda a 
composição média de TiO2 = 72%, Nb2O5 = 
20,34% e FeO = 7,64%. O pirocloro é um mineral 
que ocorre em menor proporção, considerado 
ser primário, é rico em Pb e pode conter Ti e Ce 

na sua composição, e conter até 20% de Nb2O5 

(RODRIGUES; ALCOVER; NEUMANN, 2006). 
Os minerais de titânio encontram-se em 

grãos muitos pequenos (166,7 a 259,6 μm), 
distribuídos na matriz de goethita das crostas 
ferruginosas (Figuras 7.8 e 7.9), não tendo 
sido possível a distinção microscópica das três 
espécies minerais. Além desses, há a presença 
de anatásio associado tanto à crosta ferruginosa 
quanto aos sedimentos do Lago Esperança. Os 
minerais de titânio com Nb associado ocorrem 
dispersos (Figura 7.20A) ou formando zonação 
com a matriz ferruginosa (Figura 7.20B). Alguns 
apresentam alterados com formação exsolução, 

A B
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como o ilmenorutilo (Figura 7.20C, ponto 001); e 
formação de novos minerais nas bordas (Figura 
7.20D, ponto 001). A relação entre os minerais 
de titânio pode ser observada pelos espectros 

Figura 7.17 - Imagens de mapas de raios X formas de ocorrência da cerianita. (A) na matriz ferruginosa do 
Furo SL01 a 92,0 m de profundidade; (B) na matriz ferruginosa associada com a holandita do Furo SL01 a 
36,15 m de profundidade e (C e D) cristais de cerianita formando agregados e dispersos na matriz ferruginosa 
do Furo SL01 a 92,0 m de profundidade. Imagem (A) obtida na ME da UnB; e Imagens (B a D) obtidas com 
MEV da SUREG-BE. 

A B

C D

de raios X (EDS), onde esses minerais estão 
relacionados e há uma variação no teor dos 
principais elementos Nb, Ti e Fe (Figura 7.21).

Figura 7.18 - Difratograma da amostra entre 31,2 m e 32,0 m de profundidade do Furo UA01 com a ocorrência 
de cerianita e florencita. (Análise de Difração de Raios X realizada na SUREG-MA).



81

| Projeto Avaliação do Potencial de Terras Raras no Brasil - Área Morro dos Seis Lagos Noroeste do Amazonas |

A B

Figura 7.19 - Imagens de mapas de raios X mostrando formas de ocorrências da thorbastanasita na matriz 
siderítica da porção carbonática. A siderita está em processo de alteração, conforme pode ser visto pela 
tonalidade cinza mais clara (Furo SL04 a 236,5,0 m de profundidade. (Imagens obtidas na ME da UnB).

O pirocloro apresenta teores altos de 
Pb (Figuras 7.20A e B) e de Ce (Figuras 7.20C 
e D), a incorporação dos elementos durante a 
formação do mineral está relacionado com a 
disponibilidade desses elementos. Isso porque 
esses elementos provavelmente são produtos 
de alteração dos minerais primários e foram 
disponibilizados e incorporados na formação 
desses minerais de origem secundária. Em 
alguns locais são observados minerais ricos em 
Nb com teores variáveis de Ce e Ba, gerando 
cristais de pirocloro zonados (Figura 7.22). Esse 
mineral ocorre associado com cerianita, que 
normalmente são encontrados no centro dos 
cristais de pirocloro zonados, cujo processo de 
alteração pode ter fornecido Ce para a formação 
do Ba-Ce pirocloro. 

7.1.4 - Minerais de Manganês

Os principais minerais de manganês 
são holandita, romanechita e oxi-hidróxidos 
amorfos; o Mn tem teores variáveis, podendo 
chegar até 41,9% nas crostas manganesíferas 
ao SW do corpo do Morro dos Seis Lagos 
(CORRÊA, 1996). A textura encontrada varia 
de pulverulento, botrioidal e fibro-radial, em 

cujas estruturas cristalinas podem permitir a 
presença de outros elementos. Como no caso 
do mineral romanechita (BaMn9O16[OH4]), 
mistura de vários óxidos de manganês, pode 
conter teores elevados de TR < 1,4% (CORRÊA, 
1996). Os altos teores de Mn (20% a 40%) estão 
restritos ao intervalo manganesífero (Figuras 
7.1), que ocorrem preenchendo veios e espaços 
vazios (Figuras 7.17B), o que indica forte 
remobilização e um caráter tardio (GIOVANNINI, 
2013). O enriquecimento de manganês de 
origem supergência em perfis de intemperismo 
continental foi conduzido principalmente pelo 
clima, topografia e sistema de drenagem (ROY, 
1997).

Os  minerais de Mn foram identificados 
por DRX (Figuras 7.23), indicando o predomínio 
dos minerais do grupo da psilomelana, 
e o mineral rico em Ba é a holandita, e 
também são encontrados os oxi-hidróxidos 
(pirolusita) amorfos, em menor proporção. A 
holandita ocorre  principalmente na camada 
manganesífera, enquanto que a pirolusita está 
associada ao nível de crosta avermelhada, abaixo 
da camada de manganês.  

Os teores de manganês é variável e 
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A B

C D

Figura 7.20 - Imagens de BSE mostrando formas de ocorrências dos minerais de Nb-Ti, (A e B) minerais de 
Nb-Ti dispersos e formando zonação com a matriz ferruginosa do Furo SL01 a 21 m de profundidade; (C 
e D) distribuição dos minerais de Nb-Ti no Furo SL01 a 2,5 m de profundidade e (B) Furo SL01 a 92 m de 
profundidade. Imagens obtidas na ME da UnB.

Figura 7.21 - Imagens de BSE e espectros de EDS dos minerais de Nb-Ti apresentando a relação entre os dois 
minerais que ocorrem no Furo SL01 a 92 m de profundidade. Imagem e espectros obtidos na ME da UnB.
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Figuras 7.22 - Imagens de BSE de cristais de pirocloro formados com variação no teor de Ba e Ce, associados 
a cerianita (porções brancas) do Furo SL01 a 92 m de profundidade. Imagem e espectros obtidos na MEV da 
UnB-CPRM.

chega até  41,9% na composição da crosta 
manganesífera da porção SW da estrutura. Em 
amostras de mão, desse intervalo manganesífero, 
apresentam textura de aspecto pulverulento, 
estruturas de segregação e por vezes botroidal 
e fibro-radial, em cujas estruturas cristalinas 
podem permitir a presença de outros elementos. 
Ao microscópio os oxi-hidróxidos de manganês 

ocorrem como plasma de coloração negra, 
preenchendo fraturas ou formando manchas 
na forma de ramos de árvores sobre goethita 
microcristalina. Os óxi-hidróxidos de manganês, 
que devido às suas características intrínsecas, 
podem ter tido papel de absorvedores de alguns 
elementos, como a presença de Ce, por exemplo.
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A

B

Figuras 7.23 - Difratogramas dos principais minerais de manganês que ocorrem na crosta laterítica. (A) Furo 
SL01 33,5 m a 34,6 m de profundidade, crosta homogênea de óxido de manganês maciços. (B) Furo SL01 
39,15 m a 39,90 m de profundidade, crosta com faixas argilosas ocre com muita  intercalação de óxidos 
de manganês em vênulas e drusas cruzando a textura das rochas. Goe = Goethita, Hem = Hematita, Hol = 
Holandita, Pyr = Pirolusita.

7.2 - Considerações Finais

Os dados de DRX e análises de MEV 
permitiram a identificação de outros minerais 
acessórios, que podem ser separados conforme 
o ambiente de ocorrência. Dentre esses minerais 
foram identificados o anatásio, ankerita e fosfato 
de Th, que ocorrem na porção superior da 
crosta ferruginosa do Furo SL01. Enquanto que 
associados aos sedimentos do Lago Esperança 
(Furo SL04 até 233,65 m de profundidade), 

os minerais principais que ocorrem na porção 
superior desse intervalo sedimentar é a caulinita, 
gibsita, aluminosilicatos do grupo da crandalita 
(gorceixita, crandalita e plumbogumita), 
quartzo, anatásio. E na parte basal desse pacote 
sedimentar ocorre a presença de holandita, 
goyazita e fluorapatita. No intervalo que tem a 
porção brechada do carbonatito e o carbonatito 
propriamente dito, ocorrem a calcita, gibsita, 
crandalita, apatita, galena e esfarelita.
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8 - GEOCRONOLOGIA SEIS LAGOS

A Província Rio Negro tem sido 
interpretada como (i) reciclagem tectono-
magmática de crosta pré-existente (SANTOS, et 
al., 2000) ou (ii) arco magmático relacionado 
a subducção de crosta oceânica (TASSINARI; 
MACAMBIRA, 1999). Segundo Santos et al. 
op.cit a reciclagem de crosta continental pré-
existente ocorreu durante o estágio colisional 
com: a geração de granitóides crustais, tardi 
a pós-colisionais do tipo S em 1,52 Ga. Na 
sequência, entre 1,51 Ga - 1,49 Ga, formaram-se 
intrusões com forte assinatura do tipo A típicas 
de ambiente pós-orogênico, condicionadas pelas 
estruturas NE-SW e NW-SE. Estas estruturas 
foram reativadas em torno de 1,30 Ga - 1,10 Ga 
como parte do Evento K‘Mudku (REIS; FERREIRA, 
2006).

Segundo Santos (2006), o Evento K’Mudku 
representa uma faixa colisional, a qual é o reflexo 
intracontinental do Orógeno Sunsás, que se 
situa na margem ocidental do cráton Amazonas. 
Esse evento está representado por uma extensa 
zona de cisalhamento resultante da compressão 
obliqua de direção N-NE, com estruturação NW-
SE e NE-SW (ALMEIDA et al., 2000, 2002, 2011) 
bem marcada no levantamento aeromagnético 
(Figuras 2.3). Os dados geocronológicos 
sugerem que a faixa K’Mduku foi formada por 
três a quatro períodos colisionais de duração 
aproximada de 300 Ma entre 1147 e 1468 Ma, 
que correspondem à idade de metamorfismo 
de alto grau que afetaram essa faixa (SANTOS 
et al., 2006). Os autores também sugerem que 
além do metamorfismo Grenvilliano da faixa, 
durante o evento K’Mduku foram geradas 
rochas magmáticas, como o granito Saracura de 
idade 1317 ± 13 Ma e o gabro Tapuruquara de 
idade 1172 ± 8 Ma, cujas idades são similares 
às das orogêneses Candeias do Orógeno Sunsás 
e Nova Brasilândia, respectivamente. Diante 

desses dados os autores indicam que o intervalo 
de tempo desse evento coincide com a evolução 
Orogênica Sunsás, cuja evolução ocorreu no 
Mesoproterozoico.

O Complexo Alcalino Morro dos 
Seis Lagos está inserido nas rochas do 
embasamento pertencentes ao Domínio Imeri, 
que compõem a base da Província Rio Negro. 
Esse embasamento metamorfisado de médio 
a alto grau, denominado Complexo Cauaburi, é 
constituído por ortognaisses e metagranitoides 
cálcio-alcalinos: (i) fácies Santa Izabel são 
monzogranitos a granodioritos, localmente 
tonalitos; e (ii) fácies Tarsira são augen gnaisses 
monzograníticos; e ortognaisses tonalíticos e 
granodioríticos (fácies Cumati). Os protólitos 
ígneos desses gnaisses possuem idades entre 
1810 a 1790 Ma. O Domínio Imeri é cortado por 
granitoides do tipo S (Igarapé Reilau e Içana), 
(ii) tipo I alto-K (Jauari) e (iii) tipo I altamente 
oxidado Uaupés e Inhamoin; todos de idade 
Calimiana (1520 Ma a 1480 Ma) (SANTOS et 
al., 2006). A Suíte Tapuruquara é formada por 
pequenos corpos máficos-ultramáficos de idade 
1170 Ma. (SANTOS et al., 2000).

Santos et al. (2000) obtiveram a idade 
de 1810 ± 9 Ma U-Pb em zircão por SHRIMP 
para o Complexo Alcalino Morro dos Seis 
Lagos, que indicaram ser a idade das principais 
fontes clásticas que cobrem o complexo. Mais 
recentemente Rossoni et al. (2017) obteve idade 
para esse complexo de 1328 ± 58 Ma (U-Pb em 
zircão por LA-ICPMS), interpretado como idade 
possível do carbonatito, cujo posicionamento 
estaria relacionado com a evolução do Evento 
K’Mudku. 

Durante o desenvolvimento do projeto 
Terras Raras foram feitas análises U-Pb (MN-
255) e Sm-Nd (MN-185, MN-250 e MN-259), 
pois os dados existentes não eram conclusivos 
e esse magmatismo alcalino foi indicado ser 
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do Mesozoico por Viegas Filho; Bonow (1976), 
baseado principalmente nas relações de campo. 
A amostra MN-255 do Furo SL02 (45,0 m – 49,0 
m de profundidade), é um saprolito rico em 
caulinita, siderita, hematita, calcita e goethita, 
provavelmente fruto da alteração de uma rocha 
similar a um sienito. Uma amostra de cerca de 
10 cm de diâmetro desta rocha foi cominuída, o 
material triturado passou por peneira de ~500 
µm e o fruto do peneiramento foi bateado para 
a concentração dos minerais pesados. Como a 
rocha contém poucos minerais magnéticos, estes 
foram retirados apenas com imã de neodímio. 
A fração não magnética passou por microbateia 
em placa de petri e seus cristais de zircão foram 
catados manualmente. 

Os cristais de zircão desta amostra são 
prismas euédricos bipiramidados ou fragmentos 

de prisma de 70 µm a 200 µm. Eles são límpidos 
com raras fraturas ou inclusões. Em imagem 
de catodoluminescência é possível observar 
a marcante zonação oscilatória, com raras 
estruturas que sugerem a presença de núcleos 
(Figuras 8.1). Foram analisados 23 cristais, mas 
para o cálculo da idade foram descartados os 
dados de dois pontos discordantes (Figuras 
8.1). A idade obtida pelo intercepto superior 
da regressão dos 21 dados remanescentes é de 
1838 ± 5 Ma, associado a um MSWD de 0,77. Em 
função do contexto geológico este resultado não 
pode ser interpretado como a idade do corpo e 
os cristais de zircão extraídos da amostra devem 
ser fruto de contaminação crustal. O intercepto 
inferior de 65 ± 320 Ma é muito impreciso para 
qualquer interpretação, mas provavelmente 
indica perda de chumbo para o presente.

Figuras 8.1 - Diagrama da concórdia para os dados da amostra MN-255 e imagem de catodoluminescência 
de alguns cristais de zircão analisados. No diagrama da concórdia estão marcados em vermelho os dados que 
não foram utilizados no cálculo da idade.

O contexto geológico impede que a rocha 
analisada tenha idade orosiriana. Isso porque 
intercepto superior de 1838 ± 4,8 Ma é muito 

similar às idades encontradas para rochas do 
Complexo Cauaburi, o que sugere que os cristais 
de zircão datados são frutos da contaminação 
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Amostra Sm(ppm) Nd(ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd ±2SE εNd (0) TDM (Ga)

MNR185 608.569 644.638 0.5707 0.512909+/-9 5.28 -

MNR250 37.265 181.523 0.1241 0.512164+/-11 -9.25 1.48
MNR259 130.123 562.439 0.1399 0.512578+/-11 -1.16 0.96

Tabela 8.1 - Resultado da análise Sm-Nd de amostras associado ao Corpo de Seis Lagos

Assim, dados de U-Pb em zircão 
apresentados por Rossoni et al. (2017) foram 
interpretados, como a provável idade do 
siderita carbonatito, que teria sido formado 
em 1328 ± 58 Ma, com base a sete idades de 
zircões distribuídos muito próximo ou mesma 
na concórdia entre 900 e 1328 Ma. Pode-se 
concluir que o diagrama concórdia apresentada 
para definir o intercepto superior de 1328 ± 58 
Ma é um tanto discutível, pois as elipses são 
distribuídas muito próximas da concórdia (sem 
definir uma discórdia real) e tem dois grupos de 
zircões. O primeiro com razão Th/U de 0,14 a 0,46 
(6 zircões) e o outro, representado por um zircão, 

de 1,52. Os dados em si não são conclusivos e 
permitem, com base aos dados de U-Pb em 
zircão de Rossoni et al. (2017) estabelecer uma 
idade máxima de intrusão próxima de 1.0 Ga 
(com base as análises dos zircões Zir07, 36 e 
61) que seria muito próxima a idade modelo Nd 
obtida no presente trabalho. 

No entanto, deve-se salientar que são 
necessários dados mais contundentes para 
definir a idade do magmatismo Seis Lagos, que 
pode ser entre 1.0 Ga (relacionado ao evento 
K’Mudku) até o magmatismo Mesozoico, 
também comum na porção NW do Estado do 
Amazonas e Rondônia. 

crustal, os quais foram incorporados ao 
magma durante a ascenção e acomodação 
do magmatismo Seis Lagos. Dados similares 
são apresentados por Rossoni et al. (2017) 
que também interpretam estas idades como 
relacionadas às encaixantes. 

Os dados de Sm-Nd foram obtidos de 
apenas três amostras, um carbonatito (MN-185 
Furo SL04, a 295,95 m a 297,0 m de profundidade) 
e duas siliciclásticas (MN-250 e MN-259 do 
Furo SL02 a 33,9-36,55 m e 59,25 m - 62,15 m 
de profundidade, respectivamente) (Tabela 
8.1). A amostra MN-185 apresentou conteúdo 
extremamente alto de Sm e Nd, cuja razão 
147Sm/144Nd é anômala e não permitiu o cálculo 
da idade modelo. As idades modelo calculadas 
para as MN-250 e MN-259, de 1,48Ga e 0,96 
Ga respectivamente, são bastante discrepantes, 
indicando que a contaminação crustal também 

influenciou significativamente o sistema Sm-
Nd. Devido a esta forte contaminação crustal e 
ausência de cristais de zircão representantes do 
magmatismo mesozoico, os resultados obtidos 
tanto no U-Pb como no Sm-Nd não forneceram 
subsídios para determinar a idade de intrusão 
do corpo de Seis Lagos. 

O número de resultados Sm-Nd não é 
suficiente para a apresentação de interpretações 
robustas. Entretanto, considerando-se os 
indícios do alto grau de contaminação ao qual 
estas rochas foram submetidas, é possível 
sugerir que as idades modelos de 0,96 e 1,48 
Ga obtidas representam valores intermediários 
entre a idade da derivação mantélica do magma 
carbonatítico e das encaixantes. Desta forma o 
magmatismo de Seis Lagos pode ser considerado 
como mais jovem que as idades modelos de 0,96 
e 1,48 Ga. 
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9 - PERSPECTIVAS ECONÔMICAS

O Complexo Alcalino Morro dos Seis 
Lagos tem como litologia principal a siderita, 
caracterizando assim um ferrocarbonatito 
(GOMES; RUBERTI; MORBIDELLI, 1990). 
As litologias secundárias são carbonatito 
dolomítico, brecha carbonatada e sienito, e seus 
produtos de alterações supergênicas. As rochas 
encaixantes são: gnaisses,  granitos,  granodioritos 
e migmatitos do Complexo Guianense. Os corpos 
alcalinos são estruturas circulares que intrudem 
as rochas do embasamento precambriano nos 
domínios da bacia do rio Cauaburi (VIEGAS 
FILHO; BONOW, 1976). As estruturas regionais 
são fraturamentos regionais com direções NW-
SE e NE-SW formadas durante o evento K’Mudku. 

O corpo carbonatítico do Morro dos 
Seis Lagos é coberto por uma espessa camada 
laterítica ferruginosa com profundidade média 
de 230 m, onde foram identificados potencial 
econômico para Nb, Fe, Mn, ETR, Zn, entre 
outros (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). O projeto 
Uaupés, por meio dos quatro furos de sondagem 
adicionais e amostragem de solo/crosta laterítica 
em malha regular definiu que a crosta laterítica 
ferruginosa que sustenta o corpo carbonatítico é 
rico em minério de Nb com teor médio estimado 
de 2,81% de Nb2O5 (JUSTO, 1983). Além do 
Nb, ocorrem concentrações expressivas de TR, 
principalmente, Ce, La e Y; localmente, os dois 
primeiros alcançam valores iguais ou superiores 
de 2% e 0,1%, respectivamente. Há também, 
três ocorrências de minéro de manganês nas 
encostas do morro dos Seis Lagos (com teores 
de até 40%). Os outros dois morros menores, do 
Meio e Norte, apresentam contexto geológico 
e mineralizações semelhantes ao Morro dos 
Seis Lagos, com altitudes menores e volume 

de canga ferrífera menores. No entanto, foram 
encontradas no morro Norte, ocorrências de 
fosfato com teores de 26,6 % e 15,8% de P2O5, e 
foram identificados locais com até 1,46% de Ce 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976).

O Projeto Uaupés da CPRM (1983) teve 
como objetivo medir recursos de Nióbio numa 
porção da crosta laterítica do Morro dos Seis 
Lagos. Para tanto foram realizados 4 furos de 
sondagem diamantada espaçados num grid de 
150 m por 125 m. No relatório final foi reportado 
um cálculo de recursos, contendo 2,89Bt @ 
2,81% de Nb2O5, sendo que 38,4 Mt foram 
classificadas como recursos medidos (Tabela 
9.1).

O depósito tem recursos estimados de 
2,9 Mt @ 2,81% Nb2O5 (JUSTO; SOUZA, 1986) 
e de 130 mt @ 1,5% OTR (Bonow; Issler, 1980), 
além de reservas inferidas de ferro com 3,8 Mt 
@ 50,0% Fe2O3 e de manganês com 0,32 Mt @ > 
40,0% MnO2 (VIEGAS FILHO; BONOW, 1976). E é 
um depósito que ficou conhecido como um dos 
maiores depósitos de Nb do mundo na década de 
1980 (JUSTO, 1983), quando foram feitos estudos 
de caracterização tecnológica para essa reserva 
(SILVA; CARVALHO; VEIGA, 1983). Apesar de ser 
conhecida as altas concentrações de TR, não 
foi realizada estudo de viabilidade econômica 
para esses elementos. Os teores expressivos 
de Fe nos três morros estudados, poderia ser 
economicamente viável para produção de 
ferro-gusa, conforme apresentado por (SILVA; 
CARVALHO; VEIGA, 1983). Os principais minerais 
de  minério são: (i) Nb = ilmenorutilo, Nb-
brookita; (ii) TR = florencita, monazita e cerianita 
(iii) Fe = Hematita e goethita; e (iv) Mn = holandita 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976; CORRÊA, 1996).
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Figura 9.1 - Reta RMA comparando resultados obtidos nos projetos Uaupés e ProjetoTerras raras (este 
projeto).

9.1 - Reservas de Nióbio

No presente Projeto, os testemunhos 
de sondagem obtidos durante os projetos Seis 
Lagos e Uaupés foram redescritos, reamostrados 
e reanalisadas. Os dados laboratoriais foram 
realizados pelo laboratório SGS Geosol por uma 
combinação de métodos analíticos incluindo 
FRX e ICP-MS/EOS. A partir desses novos dados 
foi possível realizar um novo cálculo para os 
recursos de ETR, além de atualizar o cálculo dos 
recursos de Nb2O5. Segue abaixo uma descrição 
da metodologia adotada neste trabalho.

9.1.1 - Controle de Qualidade Analítica

Os dados analíticos obtidos pelo 
laboratório SGS Geosol foram analisados 
com ferramentas de controle de qualidade 
QAQC. Primeiramente, os resultados analíticos 
obtidos por FRX para Nb pelo Projeto Uaupés 

Tabela 9.1 - Recursos estimados de minério de Nb no morro dos Seis Lagos. Proj. Uaupés (JUSTO, 1983).

Recurso Minério (Mt) Teor médio (Nb2O5 %) Nb2O5 contido (Mt)

Medido 38,4 2,85 1,09
Indicado 200,6 2,40 4,82
Inferido 2.659,0 2,84 755,12
Total 2.897,0 2,81 814,31

foram comparados com os obtidos pelo 
presente projeto na mesma polpa analítica. 
Esta comparação foi feita utilizando-se o 
procedimento adotado por Sinclair e Bentzen, 
(1998) que utiliza a reta Reduced Major Axis 
(RMA) que consiste na obtenção de parâmetros 
para o cálculo da equação da reta que melhor se 
ajusta a duas séries de dados, e a partir de um 
desses parâmetros, o erro (e), é possível calcular 
a precisão analítica de levantamento dado pela 
variância dos dados (S2):

O modelo da reta “RMA”, foi construída 
com o intuito de verificar se as duas populações 
de dados provenientes dos Projetos Uaupés 
e Terras Raras podem ser consideradas 
estatisticamente diferentes entre si (Figura 9.1).
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A equação da reta RMA obtida foi Y = 
1,1072x + 0,034 com erro embutido para o 
coeficiente angular igual a 0,021. Para as duas 
populações de dados serem consideradas 
estatisticamente diferentes entre si o valor 
do coeficiente angular +/- o erro precisa ser 
diferente de 1, o que deixaria a reta RMA com 
a mesma inclinação da reta de isoteores (X=Y) 
mostrada no gráfico. No caso da comparação 
entre os projetos Uaupés e Terras Raras, foi 
possível concluir que essa diferença entre 
os dados é verdadeira. Além disso, permitiu 

observar que os dados obtidos neste projeto 
possuem um viés rotacional de aumento no teor 
obtido para cada amostra. Esse aumento é de 
10,72% no geral, considerando tanto as amostras 
da malha geoquímica quanto de testemunhos de 
sondagem. A reta RMA também foi construída 
para as amostras duplicatas analíticas com os 
teores de 14 ETR (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 
Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) além de Y e Nb (Tabela 
9.2), exemplificados para La e Nb nas (Figuras 
9.3 e 9.2), respectivamente. 

Elemento Erro (e) Desvio padrão (s) Concentração média ppm (c) Precisão (%)

La 67,148 47,481 1.456,224 6,52

Ce 157,306 111,232 3.428,573 6,49

Pr 16,245 11,487 285,593 8,04

Nd 52,144 36,871 1.246,319 5,92

Sm 17,167 12,139 306,778 7,91

Eu 4,797 3,392 83,764 8,10

Gd 7,536 5,329 160,064 6,66

Tb 0,742 0,525 16,080 6,53

Dy 2,621 1,853 60,509 6,13

Ho 0,317 0,224 8,687 5,16

Er 0,900 0,636 18,797 6,77

Tm 0,149 0,105 2,184 9,65

Yb 0,710 0,502 12,136 8,27

Lu 0,127 0,090 1,441 12,46

Y 11,125 7,867 275,558 5,71

Nb 3960,00 212,000 16400 2,59

Tabela 9.2 - Sumario da precisão analítica obtida para os TR (Azul; claro = leves e escuro = pesados), Y (laranja) 
e Nb (rosa).

Figura 9.2 - Reta RMA para amostra duplicatas analíticas. Ex: La.
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Figura 9.3 - Reta RMA para amostra duplicatas analíticas. Ex: Nb2O5.

A partir dos resultados dos erros obtidos 
pela reta RMA foi possível calcular para cada 
elemento analisado a precisão analítica (P) dada 
pelo desvio padrão do levantamento (s) em 
função da concentração (C):

É possível observar que os valores 
de precisão analítica só são piores do que 
10% no caso do Lu (12%) o que segundo as 
recomendações de Ramsay; Thompson e Hale 
(1992) são resultados considerados satisfatórios 
para a exploração mineral. Também permitiu 
calcular a precisão analítica média das análises 
de Nb obtidas por FRX no Projeto Uaupés e 
neste projeto. Nota-se que a precisão analítica 
dos resultados deste projeto foi de 2,58%, 
bem melhor do que os 28% obtidos no Projeto 
Uaupés.

A outra ferramenta utilizada para avaliar 
a qualidade dos dados analíticos foi a leitura de 
amostras-padrão com teores certificados para 
diversos elementos. O laboratório SGS adotou 

o padrão internacional “TILL-3”, certificado pelo 
Canadian Certified Reference Materials Project 
para as leituras pelo método laboratorial ICP-
MS, como foi o caso para os Elementos Terras 
Raras. Para a leitura por FRX, o padrão utilizado 
foi o “GRE-03”, certificado pelo “Geostats PTY 
LTD”. O ideal para as leituras dos padrões é que 
o valor esteja compreendido numa faixa de 95% 
de confiança do dado, que consiste no valor 
certificado +/- 2 desvios padrões, e os valores 
são mostrados nos gráficos das (Figuras 9.4 e 
9.5) como exemplos no caso do La e Nb.

As amostras padrão escolhidas pelo 
laboratório não se mostraram muito adequadas 
para avaliar a precisão do levantamento, uma 
vez que nesse padrão só são certificados 9 
elementos (La, Ce, Er, Lu, Nd, Sm, Yb, Y, Nb) dos 
16 em questão (14 ETR mais Y e Nb). Além disso, 
os teores certificados das amostras padrão são 
muito inferiores à média dos teores obtidos no 
levantamento no Morro dos Seis Lagos (Tabela 
9.3). Pode ser que devido a isto os resultados 
dos padrões tenham ficado aquém do desejado.

P = 200*S
      C
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Figura 9.4 - Em azul são as leituras do padrão Till-3 em diferentes datas pelo método IMS95A da SGS Geosol. 
Em amarelo, o valor certificado para a amostra. A faixa verde corresponde ao intervalo de 95% de confiança.

Figura 9.5 - Em azul são as leituras do padrão GRE-03 em diferentes datas pelo método XRF79 para Nb da 
SGS Geosol. Em amarelo, o valor certificado para a amostra. A faixa verde corresponde ao intervalo de 95% 
de confiança.

Elemento Valor TILL-3 Valor GRE-01 Concentração média

Ce 42,0 - 3.428,57
Er 1,4 - 18,79
La 21,0 - 1.456,22
Lu 0,2 - 1,44
Nd 16,0 - 1.246,32
Sm 3,3 - 306,77
Yb 1,5 - 12,14
Y 17,0 - 275,56

Nb - 5.040,0 16.400,00

Tabela 9.3 - Sumário dos valores certificados dos nove metais nos padrões Tiil-3 e GRE-03 e suas correspondentes 
concentrações médias nas amostras analisadas neste projeto.
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9.2 - Calculo dos Recursos Minerais de Nb e ETR 

Os critérios adotados para o cálculo de 
recurso medido foram os mesmos utilizados no 
Projeto Uaupés, porém com os teores obtidos 
pelo Projeto Terras Raras, e são os seguintes:
• O cálculo foi realizado para a região 
compreendida nas áreas de influência dos 4 
furos realizados no Projeto Uaupés. Esses 4 
furos estão situados a uma distância de 150 m 
em uma direção e 125 m na outra, formando um 
retângulo entre si (Figura 9.6);
• Para cada furo, foi definida uma área de 
influência onde foi considerado um mesmo 
teor do que aquele obtido na amostra analisada 
naquela profundidade;
• Essa área de influência tem dimensões 
equivalentes a metade da distância entre os 
furos para cada direção, no caso 150 m x 125 m, 
totalizando 18.750 m2 (Figura 9.7);

• Para cada área de influência, foi definida uma 
espessura de 5 m para definir um sub-bloco de 
93.750 m3;
• Cada bloco de recurso medido é igual ao 
somatório entre os 4 sub-blocos para cada fatia;
• Para os blocos limitados pela superfície, foi 
calculada a área e volume do mesmo a partir de 
planímetro;
• Foi definida uma extensão abaixo da cota 
basal dos 4 furos (197 m) igual à metade da 
profundidade dos mesmos, totalizando 47 m. 
Portando, para recurso medido foi considerado 
o volume partindo do início dos furos até a cota 
de 150 m (Figura 9.8);
• A densidade considerada foi de 3,84, segundo 
as medições realizadas pelo projeto Uaupés 
por deslocamento de volume em amostras de 
testemunhos de sondagem.

A partir desses mesmos parâmetros 
utilizados durante o Projeto Uaupés, foi possível 
calcular os recursos da área, que dividimos em 
três, sendo eles de Nb2O5; somatório dos Terras 

Figura 9.6 - Vista em 3-D de sub-bloco unitário para recurso medido.

Raras sob a forma de TR2O3; e somatório de 
TR Críticos (Nd, Eu, Tb, Dy e Y), sob a forma de 
TRC2O3.



94

| CPRM - Programa Geologia Mineração e Transformação Mineral |

Figura 9.7 - Vista em planta da área do recurso medido, localização dos 4 furos bem como suas projeções na 
linha A-B (azimute 125o), conforme ilustrado na Figura 9.8.

Figura 9.8 - Perfil A-B na área de recurso medido mostrando a projeção dos 4 furos do Projeto Uaupés no 
Azimute 125o.
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Como no Projeto Uaupés foi reportado 
cálculo dos recursos de Nb2O5, foi possível 
realizar uma comparação com os resultados do 
atual projeto (Figura 9.9). Para o somatório de 
TR2O3 Total e TRC2O3, são apresentados dados 
inéditos e não passíveis de comparação com o 
antigo projeto. No Projeto Uaupés o teor médio 
calculado para recurso medido foi de 2,85% 
Nb2O5 o que acarretou em 1,09 Mt de Nb2O5 

contido, enquanto que neste projeto o teor 
aumentou para 2,99% Nb2O5 e 1,15 Mt de Nb2O5 

contido.
Uma vez que os parâmetros para cálculo 

de volume foram os mesmos, não houve 
nenhuma alteração em comparação de volume 
de minério. No entanto, os teores das reanálises 
do atual projeto foram mais elevados, o que 
proporcionou um aumento no teor médio dos 
recursos medidos. Para recurso medido, foi 
calculado um aumento de 5,04% na tonelagem 
de Nb2O5 contido no minério. Para o somatório 
dos TR na forma de TR2O3, o teor médio 
calculado foi de 0,65%, com 250.000 toneladas 
de TR2O3 contido (Tabela 9.4). Para o somatório 
dos TRC2O3, o teor médio calculado foi de 0,13% 
com 50.000 toneladas de TRC2O3 (Tabela 9.4). 

A partir dos cálculos de recurso medido, 
respeitando o volume e teor medido em cada 
sub-bloco referente aos 4 furos de sondagem 
realizados no Projeto Uaupés, foi realizada uma 

curva de parametrização Teor x Tonelagem 
(Figura 9.10). Nessa curva é possível fazer a 
leitura do minério em milhões de toneladas 
e o teor do elemento em porcentagem para 
diferentes cenários de teor de corte que possam 
ser adotados para uma possível lavra (Tabela 
9.5). A curva apresentada considera que os TR 
poderão ser aproveitados como subproduto 
do Nióbio. Nesse caso supõe-se que este 
subproduto será na forma do somatório dos 
TR2O3, ou somatório dos elementos TRC2O3 para 
a área (Nd, Eu, Tb, Dy e Y).

Há uma importante ressalva a ser feita 
para esses cálculos de recursos no que se refere 
à sua confiabilidade. A baixíssima recuperação 
da sondagem realizada, que na média ficou 
por volta de 38%, pode jogar dúvidas quanto 
à adequação da classificação desses recursos 
como medidos. A baixa recuperação se deu 
tanto pela dificuldade no avanço da sondagem, 
dada a natureza variavelmente friável da crosta, 
quanto à presença de cavidades no interior da 
crosta. Infelizmente, não houve a discriminação 
entre estes dois fatores, já que estas observações 
não foram inseridas nas descrições dos furos de 
sondagens. Outro ponto que deve ser revisto são 
as medições de densidade por deslocamento de 
volume, que devem estar com viés a maior, uma 
vez que foi medida apenas nas porções mais 
maciças das amostras de testemunho.

Projeto Terras Raras TR2O3

Recurso Minério (Mt) Teor médio (%) TR2O3 contido (Mt)
Medido 38,38 0,65 0,25
Projeto Terras Raras TR2O3 críticos
Recursos Minério (Mt) Teor médio (%) TR2CO3 contido (Mt)
Medido 38,38 0,13 0,05

Tabela 9.4 - Tabela com recurso medido de TR2O3 e a proporção de TR2O3 críticos.
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Figura 9.9 - Curva de parametrização de Teor x Tonelagem para Nb e ETRC2O3 críticos.

Teor de corte Recurso 
Total (Mt)

Teor 
Nb2O5 (%)

Teor somatório 
TR2O3(%)

Teor somatório 
TR Críticos (%)

0% 38,38 2,99 0,65 0,13
0,5% 38,02 3,02 0,66 0,13
1,0% 36,94 3,08 0,67 0,14
1,5% 34,06 3,24 0,69 0,14
2,0% 28,30 3,53 0,74 0,15
2,5% 26,50 3,62 0,75 0,15
3,0% 20,74 3,85 0,75 0,15
3,5% 13,07 4,21 0,78 0,16
4,0% 5,11 4,81 0,88 0,17
4,5% 1,08 7,09 1,37 0,25
5,0% 0,36 11,72 2,86 0,47

Tabela 9.5 - Tabela teor x tonelagem para diferentes e hipotéticos teores de corte para Nb2O5.

Dessa forma, o recurso considerado 
medido por Justo (1983) e recalculado por este 
trabalho, estão sujeitos a uma revisão mais 

criteriosa para atender aos critérios atuais de 
classificação de recursos de acordo com as 
recomendações da CBRR (2016).    
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10 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
O  Complexo   Alcalino  Carbonatítico Morro 

dos Seis Lagos está situado na região noroeste do 
estado do Amazonas e foi descoberto na década 
de 1970. Os estudos de pesquisas realizados 
pelo SGB-CPRM indicaram ser um importante 
depósito de nióbio associado à crosta laterítica, 
que forma altos topográficos que se destacam 
na paisagem da região. Além do nióbio, foram 
identificadas anomalias de Ba, Zn, La, Ce, V, Sc, 
Zr e Y (JUSTO, 1983). Diante do potencial de TR 
existente, despertou-se o interesse no depósito 
de Seis Lagos, devido ao novo cenário político 
e econômico em torno dessa commodity. Isto 
porque Bonow e Issler (1980) identificou um 
recurso estimado em torno de 130 mt @ 1,5% 
OTR. 

O presente projeto reanalisou as 
alíquotas de amostras dos Projetos Seis Lagos 
(VIEGAS FILHO; BONOW, 1976) e Uaupés (JUSTO, 
1983) existentes na litoteca da CPRM. Os furos 
de sondagens do Projeto Seis Lagos foram 
avaliados com definição de novos intervalos de 
amostragens, cujas amostras foram enviadas 
para análises químicas e analisadas por DRX. 
Os resultados obtidos permitiram fazer uma 
atualização do cálculo de recursos de Nb2O5 e 
de TR2O3. E pelas características desse depósito, 
alguns níveis apresentam teores interessantes 
de TR críticos (Nd, Eu, Dy, Tb e Y), principalmente 
de Nd e Y, onde também foi possível calcular os 
teores para os TRC2O3 críticos. 

Os parâmetros utilizados para o cálculo 
do recurso estimado nesse projeto indicaram 
não haver alteração do volume de minério, 
no entanto, as reanálises das alíquotas 
proporcionaram um aumento no teor médio de 
Nb que foi de 5,04%. Assim os recursos medidos 
no projeto Uaupés foi de 1,09 Mt @ 2,85% Nb2O5 
contido e no Projeto Terras Raras foi de 1,15Mt 
@ 2,99% Nb2O5 contido. Os cálculos das reservas 

de TR foram de 250 mil toneladas (mt) @ 0,65% 
TR2O3 contido e para os TR críticos foram de 50 
mt @ 0,13% de TR2O3 contido.

As características desse depósito, 
com variedade de concentrações anômalas 
de elementos, indicam que se vier a tornar 
uma mina, será possível extrair diferentes 
commodities importantes para a indústria 
moderna, com destaque ao Sc e Ga. O Sc ocorre 
nas porções brechadas e no carbonatito do Furo 
SL04, cujos teores chegam a mais de 1.000 ppm. 
Diante da importância desse elemento no cenário 
mundial, merece ser melhor estudado, pois o 
mesmo é utilizado atualmente em televisores, 
lâmpadas, catalisadores, em polimento de vidros 
e principalmente, em ligas de alumínio-escândio 
para a indústria aeroespacial e equipamentos 
esportivos. Ainda possui a capacidade de 
diminuir o craqueamento de solidificação 
durante a soldagem de ligas de alumínio de alta 
resistência. Os dados mercadológicos indicam 
que o uso desse bem mineral está crescendo. 

O Complexo Alcalino Carbonatítico 
Morro dos Seis Lagos está localizado em área 
legalmente impedida, pois está inserida dentro 
da Unidade de Conservação Estadual de 
Proteção Integral Reserva Biológica de Seis Lagos 
que tem como objetivo preservar a natureza, 
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 
recursos naturais, conforme Lei Federal n° 
9.985/2000. Esta área apresenta superposição 
com a Terra Indígena Balaio criado pela Lei 
5.371/67; Lei 6.001/73; artigos 225 e 231 da 
Constituição Federal/88; Resolução Conama 
237/97; Convenção 169/OIT/89, Decreto Federal 
7.747/2012; Portaria Interministerial 060/2015. 
A Terra Indígena Balaio reúne índios de dez 
diferentes etnias Tukáno, Yepamashã, Desána, 
Kobéwa, Pirá-Tapúya, Tuyúka, Baníwa, Baré, 
Kuripáko e Tariáno, que ocupam uma superfície 
de 257.281,5 ha. 
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Além da necessidade da adequação a 
legislação atual, outro grande desafio para a 
exploração deste depósito é a infraestrutura 
precária da região. A estrada que dá acesso ao 
depósito (BR-307), partindo da cidade de São 
Gabriel da Cachoeira (~80km de distância), não 
é pavimentada e nem sempre está trafegável 
durante o ano todo. Em geral, suas condições 
estão melhores durante o período de verão 
amazônico. Apenas um pequeno trecho 
(~12km), entre São Gabriel da Cachoeira e o 
porto de Camanaus (margem esquerda do Rio 
Negro), está pavimentada. A partir do porto de 
Camanaus, as balsas percorrem ainda cerca de 
950 km até atingir o porto de Manaus, e tem sua 

navegabilidade bastante restrita nos períodos 
de vazante da bacia do Rio Negro. A questão 
energética também é crítica na região, que é 
abastecida por uma usina termoelétrica com 
capacidade para 5850 kW, formada por grupo 
de geradores, que dão conta essencialmente das 
necessidades da capital municipal e arredores.

O processamento mineral é outro desafio 
importante, devido à textura fina dos minerais de 
minério de Nb e de TR, que pelas características 
secundárias são intersticiais e dispersos na matriz 
ferruginosa da crosta laterítica, o que dificulta 
o processo de separação/enriquecimento do 
minério.
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