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Conteúdo:

1. Métodos de datação geocronológica. Histórico, fundamentos, premissas, aplicações e limites. O método químico
Th-U-PbT em microssonda eletrônica: vantagens, desvantagens e aplicabilidade. 2. Ocorrência, mineralogia e

petrologia dos principais minerais portadores de Th e U em rochas, com destaque para monazita, allanita, zircão,

xenotima, torita, uraninita. Amostragem e preparação de amostras para estudo. Microscopia petrográfica e

catodoluminescência. 3. Estratégias analíticas em microssonda eletrônica. Análises qualitativas XEDS, XWDS,

imagens BSE-Compo e de raios X: tipos de informação obtidos. Análises quantitativas XWDS: condições analítico-

instrumentais, linhas espectrais, interferências e correções. Limites de detecção e de quantificação. Erros

estatísticos e instrumentais. Padrões e materiais de referência. Estratégias para a otimização de rotinas analíticas e
limites de quantificação. 4. Tratamento de dados analíticos pontuais e de imagens. Fundamentos estatísticos,

propagação de erros, método de Monte Carlo. Cálculos de idades pontuais e de idades modelo para populações

homogêneas: médias ponderadas e métodos isocrônicos. Métodos de abordagem para populações n-modais.

Mapas composicionais e de distribuição de idades. 5. Exemplos de aplicação para a solução de problemas, com

ênfase em casos envolvendo rochas de natureza poligenética. Ambientes magmáticos, metamórficos e hidrotermais.

Proveniência de minerais pesados em sedimentos e rochas (meta-) sedimentares psamíticas. 6. Atividades práticas:

análises de seções delgadas e montagens de grãos ao microscópio petrográfico, análises qualitativas e

quantitativas em microssonda, tratamento de dados e avaliação dos resultados obtidos para casos selecionados.
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