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8.1 Introdução

O decaimento radioativo do urânio e de tório em isótopos estáveis de chumbo é a base do

estudo da Geologia dos Isótopos do Chumbo. Neste estudo, existem três isótopos de relevância,

cujo processo de desintegração é: 238U em 206Pb;  235U em 207Pb; e 232Th em 208Pb. Na natureza

ocorre um quarto isótopo deste elemento, o 204Pb, cuja abundância não é afetada pelo decaimento

radioativo do U ou do Th. Essa propriedade permite seu uso como referência estável.

Os dados de composição isotópica de Pb em sulfetos podem ser usados para elucidar problemas

geológicos, tais como: (i) a relação de tempo entre a deformação e a mineralização; (ii) a origem,

isto é, a fonte do metal, bem como (iii) a “idade-modelo” (model-age) da amostra analisada.

Entende-se por idade-modelo “o tempo em que a amostra tem a mesma composição isotópica da

sua fonte” (Arndt & Goldstein, 1987).

Por outro lado, os dados isotópicos de Pb em rocha representam “a idade de residência crustal”

(crustal-residence age; O´Nions et al., 1983). A idade de residência crustal reflete “a idade de

formação de um evento crustal específico”, ou seja, por exemplo, as idades do metamorfismo,

do hidrotermalismo, ou de intemperismo. Durante esses processos, o sistema U/Pb da rocha

é aberto (alterado) e sua composição isotópica é modificada. Esta variação na composição

isotópica do Pb permite datar o tempo em que o referido evento ocorreu. Assim sendo, em

decorrência das perturbações às quais o sistema U/Th/Pb de uma rocha é submetido, provocadas

pelos processos que ocorrem durante os eventos geológicos, o emprego do método Pb-Pb para

datação da “idade de formação crustal” (crust-formation age; Nelson & DePaolo, 1985) não é

recomendado. Entende-se por idade de formação crustal “o tempo de diferenciação da crosta

do manto”. Nesses casos, outros métodos radiogênicos devem ser adotados.

Em minerais com baixas razões de Th/Pb e U/Pb, ao contrário, o Pb aprisionado não sofre

mais modificações devidas ao decaimento radioativo, preservando assim a composição isotópica

da fonte desses minerais no momento da formação dos mesmos. Esse método é utilizado em

metalogenia onde, além da idade, procura-se investigar a origem e gênese das mineralizações.

Vários autores têm demonstrado que a composição isotópica de Pb de um depósito permanece
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quase constante, enquanto que Doe & Stacey (1974) concluíram que uma única análise é

suficiente para caracterizar a composição isotópica do Pb de um determinado depósito mineral.

O principal mineral usado na investigação da composição isotópica de Pb nos estudos

metalogenéticos é a galena. Entretanto, outros sulfetos, como por exemplo a pirita, podem ser

utilizados. A partir das composições isotópicas de galena provenientes de diversos depósitos

metálicos com idades conhecidas, foi elaborado o modelo de evolução do elemento Pb na Terra.

O modelo mais simples (Holmes, 1946; Houtermans, 1946) admite que o Pb terrestre evolui em

reservatório com razões U/Pb distintas após um único estágio de diferenciação que teve lugar

no momento da formação da Terra, há cerca de 4,56 Ga. Entretanto, este modelo (estágio único)

aplica-se apenas para rochas do Arqueano, pois é improvável que os diversos reservatórios

tenham permanecido inalterados desde o início da formação do planeta Terra.

O modelo de evolução do Pb em estágio duplo (Stacey & Kramers, 1975) admite uma segunda

diferenciação geoquímica ocorrida há 3,7 Ga, época em que se iniciou a formação de grandes

volumes de crosta continental. Neste modelo (estágio duplo) o Pb evoluiu no primeiro estágio

(4,56 Ga – 3,70 Ga) com valores das razões µ = 238U/204Pb de 7,19 e K = 232Th/204Pb de 32,21,

e no segundo estágio (3,7 Ga até o presente, isto é, 0 Ga), com valores de µ e K de 9,735 e

36,84, respectivamente. Estes valores são considerados como representativos da média do Pb

crustal. Dessa forma, todo Pb que evoluiu neste reservatório e foi removido em um determinado

momento tem suas razões isotópicas em algum ponto da curva de crescimento do Pb entre 3,7

Ga e o tempo presente. Assim, a época de separação pode ser calculada com o auxílio das

isócronas traçadas em diagramas 207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb e 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb.

Um terceiro modelo foi também desenvolvido (Cumming & Richards,1975), o modelo de evolução

de Pb no qual as razões U/Pb e Th/Pb aumentam continuamente desde a formação da Terra

(modelo contínuo). A curva de evolução deste modelo é próxima daquela definida no modelo

de Stacey & Kramers (1975) e representa também uma média do Pb da crosta terreste.

Nos modelos acima admite-se uma origem única para as rochas ou depósitos metálicos. O Pb

removido de uma fonte evoluindo segundo um dos modelos apresentados, para ser incluído em

uma fase mineral com razão U/Pb próxima do zero, como a galena, tem a sua composição isotópica

congelada neste mineral. Uma idade-modelo pode ser então calculada para a mineralização

com base nas curvas de crescimento do Pb, traçadas em diagramas 207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb e
208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb.

Doe & Zartman (1979) e Zartman & Doe (1981), considerando uma interação dinâmica crosta-

manto, propõem mais um modelo que relaciona as composições isotópicas de determinados

depósitos metálicos com os ambientes geodinâmicos nos quais os mesmos se formaram. O

modelo, chamado de Plumbotectônica, estabelece a evolução do Pb para a crosta continental

superior, a crosta continental inferior e o manto. Considera-se ainda um quarto ambiente

orogênico, que deriva da mistura dos outros três ambientes, compreendendo ciclos de erosão,
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sedimentação, subducção e diversas formas de atividades ígneas. A comparação das

composições isotópicas do Pb das amostras com as curvas de evolução do Pb em diagramas
208Pb/204Pb x. 206Pb/204Pb e 207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb, segundo este modelo, fornece informações

genéticas sobre a origem dos depósitos minerais.

Neste sentido, assumindo-se que o ouro e os sulfetos estão associados parageneticamente,

conforme sugerido pelas investigações em seções polidas, no presente estudo foram utilizados

dados de composição isotópica do Pb em sulfetos com o objetivo de prover informações acerca

da provável fonte do metal (ouro), bem como determinar a idade-modelo da mineralização

aurífera na Província Tapajós.

8.2 Metódo de estudo

Amostras de sulfetos em veios de quartzo portadores de ouro foram coletadas para determinação

da composição isotópica de Pb. Vinte e duas amostras de galena e pirita provenientes de 17

depósitos foram selecionadas durante a atividade estudo de prospectos, quando o controle

estrutural dos veios foi previamente caracterizado (Tabela 8.1). As amostras foram enviadas

para o Laboratório de Geologia Isotópica (Pará-ISO) da Universidade Federal do Pará (UFPA),

tendo sido realizadas 32 determinações de composição isotópica de chumbo.

O procedimento para a separação química e análise isotópica do Pb em minerais, utilizado pelo

Pará-ISO, é aquele de Manhès (1982), adaptado por Rodrigues (1992).

Para as galenas, o procedimento experimental de dissolução das amostras é simplificado. Cerca

de 10 mg de galena são dissolvidos em 2 ataques ácidos sucessivos com HBr (8N) e com HNO3

(13N). Após evaporação, o resíduo é dissolvido em HNO3 (13N) e H2O tridestilada. Uma alíquota,

correspondendo a uma quantidade de Pb inferior a 2 µg, é retirada e misturada com 20 µl de

H3PO4 (0,125M). Após evaporação, o concentrado de Pb é depositado com 2 - 5 µl de sílica gel

em um filamento de Re para a leitura das composições isotópicas do Pb no espectrômetro de

massa.

Para as análises de piritas, 100 – 150 mg de amostra são dissolvidos a frio em uma mistura de

HCl (6N) + HNO3 (13N) + HBr (8N) durante aproximadamente 12h. Após evaporação, o

procedimento é repetido uma segunda vez. O Pb é separado e purificado em microcoluna por

cromatografia em resina trocadora de íons tipo DOWEX AG 1 x 8 (200-400 mesh). O Pb purificado

é misturado com 20 µl de H3PO4 (0,125M) e depositado, após evaporação, em filamento de Re,

juntamente com sílica gel.

O controle da contaminação do Pb introduzido durante o procedimento experimental é

efetuado com a análise de “brancos” de química. A contaminação global em Pb é mantida

em nível inferior a 2 µg, o que pode ser considerado como desprezível diante das quantidades

de Pb analisado nas amostras (1-2 µg).
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As análises isotópicas de Pb de galena e de pirita são realizadas no espectrômetro de massa

VG ISOMASS 54E equipado com monocoletor. Os resultados isotópicos correspondem à média

ponderada de 10 “blocos” de 10 ciclos de razões isotópicas. As razões medidas são corrigidas

do efeito de discriminação de massa com um fator de 0,11% ± 0,03 por unidade de massa

atômica, determinado pelas análises repetidas do padrão NBS-982 “Equal Atoms”. A razão
207Pb/204Pb é calculada a partir das razões 206Pb/204Pb e 207Pb/206Pb, de acordo com Ludwig (1980).

A reprodução dos resultados analíticos é garantida pela análise de duplicata de 10 amostras

que foram reanalisadas para verificar a acurácia dos resultados isotópicos.

8.3 Idade-Modelo

O chumbo não ocorre somente sob a forma de produto radiogênico (radiogenic daughter product)

resultante do decaimento do U e Th, mas pode também formar seus próprios minerais dos quais

o U e o Th são excluídos. Assim sendo, a composição isotópica do Pb pode variar desde os

amplos limites do Pb altamente radiogênico presente em minerais portadores de U e Th até o Pb

comum (não radiogênico) na galena. O fato de a galena ocorrer associada a sulfetos, com

frequência, e usualmente estar presente em veios portadores de ouro, permite que se determine

o tempo de deposição da mineralização dos depósitos de ouro e que se estude a origem do metal

(fonte do ouro), fazendo-se uso dos dados de composição isotópica do Pb nos minerais dos

minérios. Admitindo-se que o Pb nestes depósitos é derivado da mesma fonte que o Au (Krames

& Foster, 1982), as conclusões sobre a historia da evolução crustal com base no dados isotópicos

do chumbo original podem conduzir à historia da fonte do ouro.

Tem sido também demonstrado que a composição isotópica do chumbo de qualquer minério é

característica da fonte da qual o chumbo foi derivado e que independe do modo de deposição

do minério (Richards, 1971).

As idades-modelo e os valores de µ (238U/204Pb) correspondentes foram calculados a partir do

modelo de Stacey & Kramers (1975) com auxílio do programa ISOPLOT versão 2.92 de Ludwig

(1997). As médias ponderadas para as razões isotópicas e idades-modelo, bem como o histograma

de frequência de idades, foram calculados com o programa ISOPLOT/EXCEL versão 1.00 de

Ludwig (1998). O detalhamento do cálculo pode ser encontrado em Faure (1977). A idade T

inicial para o cálculo é de 2.700 Ma e as razões 206Pb/204Pb; 207Pb/206Pb; e 208Pb/204Pb a 3,7 Ga são

respectivamente de 11,152; 12,998 e 31,230. Os valores médios para as razões isotópicas de chumbo das

amostras são de 206Pb/204Pb = 15,990 ± 0,020; 207Pb/206Pb = 15,595 ± 0,016 e 208Pb/204Pb = 35,732 ± 0,044,

o que corresponde a uma idade-modelo média de 1.932 ± 16 Ma (Figura 8.1).

8.4 Discussão e comentários

O primeiro ponto a ser destacado é que não foram observadas diferenças entre as composições

isotópicas determinadas em amostras de galena 206Pb/204Pb = 15,90 –16,12 e 207Pb/204Pb = 15,54

CAP 8 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:26 PM258



ISÓTOPOS RADIOGÊNICOS DE CHUMBO 259

Figura 8.1 Média das idades modelo para os sulfetos da Província Mineral do Tapajós (calculadas a

partir do modelo de Stacey & Kramers, 1975).

Figura 8.3 Histograma de frequência  para as idades-modelo dos sulfetos da Província Mineral do Tapajós.

Calculados segundo Stacey & Kramers (1975).
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– 15,65 e de pirita 206Pb/204Pb = 15,91 – 16,05 e 207Pb/204Pb = 15,54 –15,67. Tal fato indica que

os dados isotópicos registrados em pirita podem ser considerados como correspondendo

provavelmente às composições isotópicas iniciais, da mesma forma que para as galenas (vide

Tabela 8.2).

Percebe-se uma grande homogeneidade dos dados isotópicos tanto para as galenas quanto

para as piritas. Os valores da razão 206Pb/204Pb variam de 15,901 a 16,118, com exceção de

três amostras que se destacaram do conjunto por valores mais elevados. Para as amostras

MG-R-141d (valor de 16,387) e MG-R-140dIII (valor igual a 18,039), os dados elevados das

composições isotópicas resultam provavelmente de uma reabertura do sistema isotópico

ligada a processos de alteração hidrotermal, conforme evidência da presença de vênulas de

sílica calcedônica e de óxidos de ferro, enquanto que a amostra MG-R-52 dIII (16,133), que

também apresenta um valor da razão 207Pb/204Pb elevado, poderia sugerir a presença de um

componente de Pb herdado de rochas mais antigas (idade-modelo de 2,2 Ga). Situação similar

também ocorre com os resultados das razões 207Pb/204Pb, cujos dados variam de 15,538 a

15,666 no conjunto analisado; entretanto, as duas últimas amostras, anteriormente citadas,

mostram valores mais altos (15,758 e 15,876, respectivamente). Com relação aos dados da

razão 208Pb/204Pb, a situação é consistente, ou seja, os resultados obtidos mostram pequena

variação (35,553 a 35,950), excetuando-se as mesmas três amostras que apresentaram os

mais altos resultados: 36,167, 37,735, e 36,559, respectivamente. A amostra MG-R-52 dIII

apresenta um valor da razão 207Pb/204Pb elevado, o que poderia sugerir a presença de um

componente de Pb herdado.

Os valores das idades-modelo, calculados a partir do modelo de evolução de Pb de Stacey &

Kramers (1975), variam de 1.857 até 2.012 Ma, com um valor médio de 1.932 ± 16 Ma (2 σ) e

MSWD = 10,6 (Figura 8.1). O valor elevado do MSWD (mean square weighted deviation) indica

que a variação das idades obtidas tem origem geológica, não refletindo apenas variações

analíticas. Quando colocados em um histograma de idades, nota-se que os dados se distribuem

com maior frequência no intervalo entre 1.880 Ma a 1.980 Ma (Figura 8.3).

O histograma ainda sugere a presença de dois máximos de frequência em torno de 1,88 Ga

e 1,98 Ga, podendo indicar a existência de dois grupos de sulfetos com idades diferentes,

representativos de duas fases metalogenéticas distintas, fato este consistente com os dados

estruturais. A idade-modelo de 2,18 Ga da amostra MG-R-52 d III destaca-se das outras e

reflete a presença de uma contribuição maior de Pb herdado, como já foi mencionado

anteriormente. Os valores elevados de µ (238U/204Pb ≈ 11-12), superiores ao da média do Pb

crustal (238U/204Pb ≈ 9,74), indicam uma evolução em um reservatório bastante enriquecido

em urânio.

As idades obtidas devem ser consideradas apenas como indicativas pois foram calculadas a

partir de um modelo que envolveu uma diferenciação a partir de um reservatório mantélico a

3,7 Ga, o que não se adapta exatamente à situação da Província Tapajós.
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Figura 8.2 Diagramas mostrando as razões isotópicas de chumbo: (a) 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb e (b) 207Pb/204Pb x 206Pb/

204Pb, no tempo presente, em amostra de sulfetos (pirita e galena) da Província Mineral do Tapajós, segundo o modelo de

“plumbotectônica” de Doe & Zartman (1979). (32 determinações).
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No diagrama 206Pb/204Pb x 207Pb/204Pb de “plumbotectônica” de Doe & Zartmann (1979), os

pontos analíticos localizam-se acima da curva de evolução do Pb da crosta continental superior

(Figura 8.2b). Essa assinatura crustal pode ser explicada, seja pela incorporação pelo sulfeto

de um Pb proveniente de uma crosta continental antiga (de idade do Arqueano), seja por uma

evolução do Pb em um ambiente bastante rico em urânio. No diagrama 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb

(Figura 8.2a), os pontos analíticos não indicam uma participação significativa de Pb proveniente

da crosta continental inferior, e os dados plotam próximo a curva de evolução do Pb do

orógeno.

A Província Mineral do Tapajós é considerada como um segmento de crosta continental formada

durante um período de acresção juvenil no Paleoproterozóico entre ca. 2,2 e 1,90 Ga (Teixeira et

al., 1989; Santos et al., 1997; Sato & Tassinari, 1997; Vasquez et al., 1999; Tassinari &

Macambira 1999; posteriormente, Santos et al. (2000) definiram esse período entre 2.010 a

1.870 Ma, com base em estudos por meio de SHRIMP). As idades-modelo TDM entre 2,24 Ga

e 2,09 Ga (Sato & Tassinari, 1997) descartam a existência de protólitos de idades do Arqueano

na província. Entretanto, dados de U-Pb e Pb-Pb em zircão de granitóides e rochas supracrustais

indicam a presença de um componente de Pb herdado do Arqueano  (Lamarão et al., 1999;

Santos et al ., 2000). A proveniência desse componente poderia ser relacionada ao

desenvolvimento de crosta continental da Província de Carajás na borda leste da Província

Tapajós.

Os estudos geológicos associados a dados geocronológicos de alta resolução sugerem um con-

texto geodinâmico de orogênese acrescionária que teve início com estágio magmático oceânico,

seguindo-se o desenvolvimento de 3 arcos magmáticos, de natureza calcioalcalina, relaciona-

dos à processos de subducção, no período entre 2.010 Ma a 1.880 Ga, responsáveis pela forma-

ção de granitóides tipo I. Um quarto arco magmático datado a 1.870 Ma, associado a fusão

parcial da crosta, apresentando relíquia crustal de idade do Arqueano em zircões herdados

(Santos et al, 2000), é consistente com a formação de granitos do tipo A, pos-colisionais, sub-

alcalinos de alto K.

A assinatura isotópica do Pb dos sulfetos associados às mineralizações sugere uma origem do

Pb a partir de uma fonte com alta razão U/Pb e bastante homogênea na escala da Província

Tapajós. Tendo em vista o carater juvenil desse segmento do Paleoproterozóico de crosta

continental, é provável que os dados isotópicos do Pb retratem uma formação tardia dos sulfetos

(pós 1,90 Ga) a partir de fluidos representativos de uma crosta continental homogeneizada por

processos magmáticos de retrabalhamento intracrustal das unidades precoces (> 2,0 Ga). As

pequenas diferenças observadas nas composições isotópicas do Pb dos sulfetos podem refletir

variações na idade das mineralizações ou nas fontes das mesmas. A possibilidade de uma

participação de fontes de idades antigas (arqueanas) não pode ser totalmente descartada.
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