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RESUMO: O Maciço Granítico Serra Branca (MGSB) é caracterizado por um batólito 
anorogênico, mesoproterozoico, situado na Província Estanífera de Goiás e intrusivo em 
quartzitos do Grupo Araí. Processos tardi a pós-magmáticos reconhecidos por albitização 
precoce, greisenização e microclinização tardia são responsáveis por mineralizações 
associadas de cassiterita, topázio e berilo. O objetivo da pesquisa é determinar a assinatura 
química de cristais do grupo da monazita como indicadores da evolução hidrotermal nas 
diferentes fácies graníticas e do greisen. As rochas encontradas no MGSB compreendem 
quatro fácies petrográficas: a) sienogranito rosa a cinza, heterogranular, porfirítico, médio a 
grosso (g1a); b) sienogranito cinza rosado, heterogranular, médio a grosso (g1b); c) 
sienogranito cinza heterogranular médio a grosso (g1c); d) greisen à cassiterita +/- topázio. O 
imageamento em microscopia eletrônica mostra, em elétrons retroespalhados, cristais de 
monazita em todas as fácies graníticas e no greisen, sendo subédricos a anédricos, com cerca 
de 100µm de dimensão, formando, comumente aglomerados de cristais homogêneos, 
localmente com contato direto com zircão ou xenotímio. Análises químicas semi-quantitativas 
por MEV-EDS revelam que, de forma geral, a monazita strictu senso predomina em todas as 
amostras, é rica em elementos terras raras leves (em ordem decrescente Ce, La, Nd, Pr, Sm) e 
baixa composição nos termos huttonita e brabantita. Os cristais da fácies menos 
hidrotermalizada (g1a) são ricos ora em Th, ora em ETRL, formando solução sólida monazita-
huttonita. As composições de Ca e Th de monazita das fácies g1b, g1c e greisen apresentam 
forte correlação positiva, com proporção Th:Ca = 1:1, resultado da substituição monazita-
brabantita. Durante o processo de greisenização, a monazita magmática da fácies (g1b) e (g1c) 
foi depletada em ETRL e Th, formando nos greisens monazita hidrotermal enriquecida em 
terras raras leves e empobrecida em tório. A substituição de ítrio em cristais de zircão e 
monazita formam xenotímio no granito (g1a) e no greisen, e são possivelmente relacionados ao 
metassomatismo alcalino observado nessas fácies. Os processos hidrotermais relacionados à 
greisenização sensu lato, representados pela albitização precoce, greisenização sensu stricto e 
microclinização pervasiva tardia, são responsáveis pela variação química observada nos 
cristais de monazita dos granitos e greisens, tendo fluidos ricos em F- e CO3
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fundamental na remobilização de elementos terras raras, ítrio e tório e nas substituições 
químico-mineralógicas observadas na monazita. 
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