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RESUMO: A substituição de Ca por U na estrutura da fluorapatita possibilita sua utilização 
como um geocronômetro pelo sistema isotópico U-Th-Pb. Além disso, apatitas também 
possuem concentrações consideráveis de Sr e/ou Nd que, combinados com sua composição 
química, podem fornecer informações importantes sobre a petrogênese das rochas 
hospedeiras. Na última década, desenvolvimentos das técnicas de LA-ICP-MS tornaram 
possível determinar rapidamente composições isotópicas. Nestas técnicas é necessário a 
utilização de materiais de referência (MR) para calibração e monitoramento dos resultados 
durante as análises. Como técnicas de alta resolução espacial, como o LA-ICP-MS, são 
destrutivas, faz-se necessário um constante número de minerais naturais de composição 
química semelhante as amostras (efeito matriz) e relativamente homogêneos para serem 
utilizados como MR. O conteúdo baixo de U, elevado de Pbc (chumbo comum) e pouca 
abundância do material, constituem-se o maiores desafios no desenvolvimento de MR para 
apatitas. O objetivo foi desenvolver material de referência, primário e/ou secundário, para 
aplicação em geocronologia U-Th-Pb e/ou traçador isotópico Sm/Nd para técnica LA-ICP-MS, a 
partir de dois lotes de apatita (100g), oriundas das regiões de Ipirá-BA e Sumé-PB. Alguns 
cristais dos lotes foram selecionados em lupa e imageados por elétrons retroespalhados 
acoplado ao microscópio eletrônico na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), indicando 
ótima homogeneidade química dos cristais e ausência de inclusões. Outras apatitas propostas 
como MR´s (Durango, Madagascar e MaclurenMountain) também foram analisadas para 
comparação de todos resultados. Os cristais selecionados de Ipirá e Sumé analisados em 
microssonda eletrônica, indicaram ótima homegeneidade química e permitiu caracterizar 
ambos lotes de apatitas como da espécie fluorapatita.  Na análise química por LA-ICP-MS 
(UFOP), a apatita de Ipirá apresentou concentrações de elementos terra rara total (ETR) 
<2000ppm e concentração de U=58 ppm(n=12) enquanto a apatita de Sumé obteve valores 
próximos a 6.000ppm para ETR e concentração de U=72 ppm(n=6). Resultados normalizados 
dos ETR de ambas apatitas, indicaram anomalias negativas de Eu*, sendo mais acentuada 
para Sumé. As análises pela técnica TIMS, considerada método de referência na datação 
U/Pb, foram realizadas na Universidade de Toronto e as idades obtidas para apatita de Ipirá 
foram iguais a 2077±3.8 (2s; n=6, 3 cristais) e para Sumé iguais a 577±0.6 (2s; n=2, 1 cristal). 
Na datação U-Pb por LA-ICP-MS (UFOP) foram utilizadas as apatitas de Ipirá e Sumé como 
MR primário e outras apatitas como desconhecidas, as idades obtidas, com ou sem correção 
de Pbc, concordaram com o método de referência e valores publicados. Ainda por LA-ICP-MS 
obteve-se para Ipirá εNd2077= -7.6±1.3 (2SE; n=19) e para Sumé εNd577=-28.1±0.7 (2SE; n=23). 
Concluiu-se que os cristais de apatita de Ipirá e Sumé são homogêneas química e 
isotopicamente, portanto podem ser utilizadas como MR em analises U/Pb por LA-ICP-MS. 
Destaca-se a apatita de Ipirá pelo baixo conteúdo de Pbc(0~5ppm) e idades concordantes, raro 
em apatitas, já Sumé pela maior homogeneidade dos valores de εNd.  
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