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RESUMO

O método de datação de monazita por microssonda eletrônica desenvolvido por Montei et ai. (1994) no
laboratório da Universidade de Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) foi aplicado nas rochas graníticas da Região de
Paratinga. Foram analisados 11 cristais de monazita em duas lâminas delgadas. As idades obtidas foram 1989 ±
47 Ma e 1918 ± 22 Ma, que são coerentes com os dados isotópicos de rocha total, atestando a aplicabilidade
desta técnica.
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INTRODUÇÃO
A datação de monazita por microssonda eletrônica (ME) é um método de micro-

análise recente, que começou a ser desenvolvido nos meados dos anos noventa. Os primeiros
resultados têm demostrado que esta técnica é viável e que pode fornecer, em apenas alguns
minutos e dentro dos limites do método, uma idade geológica (Montei et ai., 1994, 1996).

Esta técnica foi aplicada às rochas graníticas da Região de Paratinga (RP), que fazem
parte do domínio das intrusões múltiplas do Batólito Monzo-Sienítico Guanambi-Urandi
(BMSGU, Rosa et ai., 1997a). Este trabalho tem como objetivo a apresentação destes
resultados.

GEOLOGIA PARATINGA
As rochas da RP são quartzo-sieníticas e graníticas porfiríticas com fenocristais de

feldspato alcalino, possuem granulação média a grossa, localmente encontram-se foliadas e
destacam-se dentre as demais intrusões múltiplas por suas textura grossa e a dominância de
termos graníticos. A mineralogia principal é formada por feldspato alcalino, quartzo,
plagioclásio e mica marrom, como acessórios têm-se apatita, óxidos, zircão, fluorita, rutilo e
monazita.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO
A monazita é um fosfato extremamente rico em Th (3-25%) e U (100 ppm-3%), que

pode acumular rapidamente o Pb radiogênico (sobretudo 206Pb), cerca de 500 ppm em até 18
Ma (Montei et ai., 1994). A base teórica consiste em medir as concentrações destes três
elementos através da ME e calcular a idade resolvendo a equação definida por Montei et ai.
(1996), esta idade só terá um significado geológico se: (i) a concentração inicial de Pb é
insignificante; e (ii) não houve mudanças nas razões U/Th/Pb, exceto pelo decaimento
radiogênico.

CONDIÇÕES ANALÍTICAS / RESULTADOS
As análises foram efetuadas no laboratório da Universidade Blaise Pascal (Clermont-

Ferrand, França) com uma microssonda eletrônica Camebax Microbean. Os cristais de
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monazita foram detectados graças ao auxílio do sistema EDS. A tensão de aceleração foi de
15 KV e a corrente máxima foi de 115 nA. Os padrões utilizados foram: Th (ThO2), U (UO2)
e Pb (um vidro sintético com cerca de 6200 ppm de Pb). O tempo de contagem foi 100
seaundos para cada padrão.

Duas lâminas delgadas polidas comuns foram analisadas: PA-225 (7 cristais) e PA-230
(4 cristais). Nos 7 cristais de monazita da amostra PA-225 foram analisados 35 pontos, com
um mínimo de 3 e um máximo de 8 pontos por cristal a depender do tamanho. A idade obtida,
após tratamento estatístico foi de 1.918 ± 0.022 Ga (Fig. 01-A). Na lâmina PA-230 foram
feitas 20 medições, obtendo-se uma idade de 1.989 ± 0.047 Ga (Fig. 01-B).

DISCUSSÃO / CONCLUSÃO
O conjunto das intrusões múltiplas do BMSGU possue uma idade Rb-Sr de 2.094 ±

0.0802 Ga (Rosa et ai., 1997b), o que faz com que as idades obtidas através da monazita
estejam dentro do intervalo de erro obtido para rocha total, mostrando que os resultados são
coerentes.

Na amostra PA-225 foram efetuadas análises isotópicas de Rb-Sr e Sm-Nd. Os
resultados obtidos a nível de Rb-Sr mostraram-se completamente diferentes de todas as outras
intrusões múltiplas analisadas. Este fato, aliado às texturas protoclásticas presentes nestas
rochas, sugere -que este sistema tenha sido afetado, provavelmente nas etapas finais da
cristalização do BMSGU, enquanto que o Sm-Nd mostra-se coerente com os outros
resultados. Os dados obtidos com a monazita mostram que o sistema U-Pb também não foi
afetado.

Em suma, a aplicação deste processo de micro-análises nas rochas da Região de
Paratinga, foi imprescindível, pois além de ser um método rápido e barato, a datação
convencional tipo Rb-Sr não poderia ser feita. Ademais, estes resultados serviram mais uma
vez para demonstrar a eficácia desta técnica.
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Figura 01: Histograma representando os dados obtidos. Cada curva apresenta a densidade de
probabilidade em função de cada medida. A curva mais alta representa o
somatório de todas as curvas individuais. A curva tracejada representa a idade
calculada pelo método estatístico.
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