
  

CONTROLE DAS TRANSFORMAÇÕES NOS PADRÕES DE EGP PELO ESTUDO DA
GEOQUÍMICA DA CROMITA

MARCOS TADEU DE FREITAS SUITA* & LÉO AFRANEO HARTMANN*

ABSTRACT CONSTRAINTS OF THE TRANSFORMATIONS IN THE PGE-PATTERNS BY CHROMITE
GEOCHEMISTRY STUDIES Studies of platinum-group elements (PGE) in mafïc-ultramafïc complexes (MUC) of
different nature show that non deformed and non metamorphosed bodies are rich in the Pd-group elements (PPGE)
in stratiform-types and in the Ir-group elements (IPGE) in the ophiolitic/alpine-type. Different types of modified MUC
with varied deformation, metamorphism and/or hydrothermalism, show anomalous patterns: stratiform massifs have
IPGE-normalized patterns similar to ophiolitic-type; and, ophiolitic bodies may display PPGE-rich patterns, similar
to stratiform-type. The composition of chromite cores from massive chromitites, more refractory during post-magmatic
modifications, is less modified arid indicates the extension of changes in MUC of any nature. The most common
conditions during low-grade metamorphism of mafic-ultramafic rocks, specially if CO2-rich fluids are present,
indicates ideal conditions under which may occur preferential Rh, Pt, Pd, and Au mobilization and depletion. Under
such conditions, stratiform chromitiferous rocks may develop PPGE-poor and IPGE-rich patterns of ophiolitic-type,
and ophiolitic chromitites may develop PPGE-rich patterns, similar to those from stratiform complexes. To interpret
PGE+Au patterns from modified MUC it is necessary understand the geochemical-petrological evolution of the
associated chromitites.

Keywords: metamorphic-hydrothermal alterations, chromitite geochemistry, PGE+Au patterns, mafic-ultramafic
complexes

RESUMO O estudo de elementos do grupo da platina (EGP) em complexos máfico-ultramáficos (CMU) de
natureza variada, mostra que corpos não deformados e não metamorfizados são ricos em elementos do grupo do Pd
(PEGP) nos tipos estratiformes e no grupo do irídio (IEGP) nos ofïolíticos. Diferentes tipos de CMU modificados
(com deformação, metamorfïsmo e/ou hidrotermalismo variados) mostram padrões anômalos: maciços estratiformes
podem possuir padrões normalizados de IEGP do tipo ofïolítico e corpos ofïolíticos padrões ricos em PEGP, do tipo
estratiforme. A composição do núcleo da cromita de cromititos maciços, mais refratária durante modificações
pós-magmáticas, tende a ser menos modificada e indica a extensão das mudanças em CMU de qualquer natureza. As
condições comuns de metamorfisrno de fácies xistos verdes de rochas máfico-ultramáficas, em especial se existem
fluidos ricos em CO2, indicam as condições ideais sob as quais pode ocorrer a mobilização e lixiviação preferencial
de Rh, Pt, Pd e Au destas rochas. Sob estas condições, rochas cromitíferas estratiformes severamente deformadas,
metamorfizadas e/ou hidrotermalizadas podem desenvolver padrões pobres em PEGP e ricos em IEGP, do tipo
ofïolítico, e cromititos ofiolíticos podem ter padrões ricos em PEGP, similares aos dos corpos estratiformes. Para
interpretar padrões de EGP+Au em CMU modificados é necessário conhecer a evolução geoquímico-petrológica dos
cromititos associados.

Palavras-chaves: transformações, geoquímica de cromititos, padrões de EGP+Au, complexos máfico-ultramáficos.
INTRODUÇÃO Os complexos máfico-ultramáficos
(CMU) estratiformes não deformados e não metamorfizados,
como Bushveld e Stillwater (Barnes et al. 1985,1988, Naldrett
1989), são descritos como possuidores de padrões clássicos
com forte enriquecimento nos elementos do grupo do paládio
(PEGP: Rh, Pt, Pd e Au) e em S nas sequências de rochas
acamadadas, nos cromititos estratiformes e, em especial, em
horizontes sulfetados do tipo Merenski. Nos corpos ofiolíticos
e em seus cromititos é descrito, geralmente, um enri-
quecimento nos elementos do grupo do irídio (IEGP: Os, Ru,
Ir) e severo empobrecimento nos PEGP. Os IEGP em típicas
rochas ofiolíticas e do tipo Alaska, quando normalizados ao
condrito Cl, sem recalculo a 100% sulfetos, têm padrões de
0,01 a 1,0 vezes o condrito Cl e os PEGP, tipicamente ricos
em complexos intrusivos acamadados, têm padrões de 0,1 a
mais de 10,0 vezes o condrito Cl (Naldrett & Duke 1980,
Barnes et al 1985, Prichard et al. 1986, Naldrett 1989,
Naldrett & Von Gruenewaldt 1989, Figs. l e 2). Os valores
dos PEGP em corpos estratiformes variam de 0,001 a
100.000,00 vezes o padrão do manto e existe um maior teor
absoluto dos PEGP relativamente aos IEGP (Barnes et al.
1988; Fig. 3).

Em diferentes tipos de CMU, deformados, metamorfizados
e/ou hidrotermalizados, no entanto, observa-se uma diversi-
dade muito grande nos teores absolutos, nos padrões normali-
zados de EGP+Au (ao condrito Cl ou ao manto) e são variados
os processos, magmáticos e pós-magmáticos. Vários CMU

estudados no Brasil e no mundo, compreendendo corpos
deformados, metamorfizados (de fácies xistos verdes a
granulito) e/ou hidrotermalizados, ou não, com filiação es-
tratiforme komatiítica, picrítica e toleiítica intrusiva, ou
ofiolítica, incluindo materiais residuais do manto, apresentam
padrões e teores de metais nobres que muitas vezes inde-
pendem do tipo de CMU aos quais se associam (Suita 1996).
Estes aspectos observados podem diferir acentuadamente dos
padrões acima citados, considerados clássicos para corpos
estratiformes ou ofiolíticos.

A redistribuição causada por fluídos reativos atuantes du-
rante processos tardimagmáticos e/ou hidrotermais de alta
temperatura na concentração ou dispersão dos EGP têm sido
discutida por poucos autores (Stumpfl & Rucklidge 1982,
Stumpfl & Balhaus 1986, Nyman et al 1990, Boudreau 1995).
Pouca atenção, também, tem sido posta sobre ocorrências ou
depósitos, metamórficos e/ou hidrotermais, de EGP (Mihalik
et al 1974, McCallum et al 1976, Rowell & Edgar 1986,
Marchetto et al 1993).

A comparação de CMU metamorfizados e/ou hidrotermali-
zados e deformados com complexos estratiformes do tipo
Bushveld e Stillwater, ou com os corpos ofiolíticos do tipo
Troodos, com pouca ou nenhuma deformação e/ou metamor-
fismo é feita diretamente, "per si". Não tem sido posta a devida
atenção aos padrões normalizados de EGP+Au de rochas
silicatadas ou cromitíferas que sofreram severos processos
pós-magmáticos, como deformação, metamorfïsmo e/ou
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Figura 1 - Padrões de EGP+Au, normalizados ao condrito
Cl, de rochas máfico-ultramáficas não associadas a
complexos estratiformes (Barnes et al. 1985): (1) complexos
alpinos; (2) cromititos de ofiólitos; (3) ofiólitos, A e D=
dunitos, B e E= piroxenitos, C e F= gabros, G e H= basaltos;
(4) fundo oceânico, A e B= limite inferior e superior dos
MORB's, respectivamente, C= estimativa dos MORB's. D=
ilhas oceânicas.
Figure l - EGP+Au normalized to Cl chondrite, of mafic-ultramafic rocks
non related to stratiform complexes (Barnes et al. 1985): (1) alpine
complexes; (2) ophiolite chromitites; (3) ophiolites, A e D= dunite, B e E=
pyroxenite, C e F= gabbro, G e H= basalt; (4) ocean floor, A e B= lower and
upper limit of MORB, respectively, C=MORB's estimate. D= oceanic
islands.

Figura 2 - Padrões de EGP+Au, normalizados ao condrito
Cl, de rochas máfico-ultramáficas de complexos estratifor-
mes não metamorfizados e deformados (Barnes et al. 1985):
1-Complexo Bushveld: A. rocha marginal da zona inferior;
B. rochas marginais das zonas crítica e principal; C. hori-
zonte UG-2; D. horizonte Merensky; 2- Complexo Stillwater:
A. zona basal; B. cromititos; C. horizonte JM.
Figure 2 - EGP+Au, normalized to Cl chondrite, of unmetamorphized and
undeformed rocks of mafíc-ultramafic stratiform complexes (Barnes et al.
1985): 1-Bushveld Complex: A. margin rocks of the lower zone; B.margin
rocks of the criticai and main zones; C. UG-2 horizon;; D.Merensky reef; 2-
Stillwater Complex: A. basal zone; B. chromitites; C. JM horizon.

hidrotermalismo. Estes padrões têm sido considerados como
frutos quase que exclusivos de processos magmáticos (p.ex.:
Barnes 1988, Naldrett 1989, Ferreira Filho et al 1995).

UMA DISCUSSÃO DA GEOQUÍMICA ÍGNEA E
METAMÓRFICA E DOS PADRÕES DOS EGP+Au E
DA CROMITA EM CMU E CROMITITOS ASSO-
CIADOS Padrões anômalos de EGP+AU em
cromititos estratiformes e ofiolíticos Como visto
anteriormente, o enriquecimento em IEGP é típico de corpos
ofiolíticos e em PEGP de cromititos e depósitos de sulfetos de
complexos acamadados e existe um maior teor absoluto dos
PEGP relativamente aos IEGP ( Naldrett & Duke 1980,
Prichard et al. 1986, Barnes et al. 1985,1988, Naldrett & Von
Gruenewaldt 1989; Figs l, 2 e 3). No entanto, os padrões de
EGP+Au dos cromititos deformados e metamorfizados  ̂ dos
complexos estratiformes de Campo Formoso, Serro e
Niquelândia (Uhlein et al. 1983, De Deus et al. 1991, Lord et
ai. 1993a, b, Ferreira Filho et al 1995, Suita 1996, Suita &
Hartmann 1991 1996, Suita & Strieder 1996a, b), são ricos
nos IEGP e pobres em PEGP (Figs. 4, 5, 6) e têm sido
comparados a padrões assemelhados aos de corpos ofiolíticos
(Barnes et al. 1988, De Deus et al. 1991, Bonavia et al. 1993,
Ferreira Filho et al. 1995).

Os CMU brasileiros acima citados têm filiação magmática
e idades diversas. Estes CMU podem ser comparáveis quanto
a aspectos de ambiente intracratônico, metamorfismo de baixo
grau, milonitização, empobrecimento variado nos PEGP, pá-
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Figura 3 - Padrões de Ni+EGP+Au+Cu, normalizados ao
manto "primitivo" ("manto" ;Barnes et al. 1988), de diversos
tipos de rochas, incluindo os tipos médios (figura 3. h) de
cromititos estratiformes e podiform.es (com as cromitas ricas
em Pt da localidade Cliff, -C-, do Ofiólito Unst).
Figure 3 - Ni+EGP+Au+Cu, normalized to primitive mantle ("mantle";
Barnes et al 1988), of several rock types, including average chromitites
(figura 3.h) of stratiform and podiform deposits (with Pt-rich of the locality
of Cliff, -C-, of the Unst ophiolite).

drões normalizados de EGP+Au e geoquímica de núcleos de
cromita estratiforme metamorfizada, nos cromititos maciços,
aos cromititos estratiformes dos complexos de Sukinda e
Nausahi, índia (Figs. 7 e 8; Chakraborty & Chakraborty 1984,
dados de EGP de Page et al. 1985).

Também existem corpos ofíolíticos ricos em PEGP, como
o Complexo Leska e os corpos de Morro Feio e da região de
Abadiânia (Figs. 9 e 10), de Hockgrossen e Kraubath (Fig.
11), Acoje (Fig. 12) e Shetland que possuem padrões de
EGP+Au similares aos de cromititos estratiformes continen-
tais. Estes padrões ricos em PEGP são atribuídos a seções de
ofiólitos anormalmente ricos em horizontes de EGP (Neary et
al. 1984, Prichard et al. 1993, Pedersen et al. 1993) ou a
processos metamórficos e/ou hidrotermais (Bacuta et al. 1988,
Orberger et al. 1988, Talhammer et al. 1990, Suita et al,.
1993a).

• UG2- Horizonte cromitífero UG2 do Complexo de Bushveld
° S-     Horizonte cromitífero do Complexo de Stillwater
m CMF- Horizonte cromitífero do Complexo Estratiforme de Campo Formoso

Figura 4 - Dados de EGP (adaptados de Bonavia et al 1993),
normalizados a média do condrito C1, para cromititos
estratiformes, metamorfizados e deformados, do Complexo de
Campo Formoso, Bahia (Nilson 1984, Lord et al. 1993, Suita
& Strieder 1996b) comparados aos cromititos do Complexo
de Bushveld (UG2) e de Stillwater (S). Observar severo
empobrecimento nos PEGP nos cromititos do Complexo de
Campo Formoso.
Figure 4 - PGE data (adapted from Bonavia et al. 1993), normalized to Cl
chondrite, of metamorphosed and deformed stratiform chromitites of the
Campo Formoso Complex, Bahia (Nilson 1984, Lord et al 1993, Suita &
Strieder 1996b) compared to the Bushveld (UG2) and Stillwater(S)
complexes chromitites. Observe the severe depletion of PEGP of the Campo
Formoso Complex chromitites.

Geoquímica magmática e metamórfica dos IEGP
E PEGP Durante a cristalização e diferenciação magmáti-
cas de CMU, devido as características geoquímicas e petro-
gráficas dos EGP e seus minerais, estes elementos tendem a
separar-se nos IEGP e nos PEGP. Os IEGP cristalizam de
início, "envelopados" na estrutura da cromita ou em fases
minerais silicáticas cúmulus precoces de alta temperatura,
como minerais "discretos" inclusos ou em solução sólida. Os
PEGP tendem a permanecer no "líquido" residual e a cristali-
zar tardiamente, entre os grãos e/ou no contato de silicatos e
de cromitas precoces, na matriz silicática (Razin et al. 1965,
Razin 1976, Grimaldi & Schnepfe 1969, Naldrett & Cabri
1976, Crocket 1979, Page et al. 1982, Talkington & Lipin
1986, Prichard et al. 1986, Naldrett & Von Gruenewaldt 1989,
Kieser 1993).
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Em processos magmáticos e pós-magmáticos (metamor-
fismo e/ou hidrotermalismo), os PEGP são elementos geo-
quimicamente muito móveis, facilmente reativos e trans-
portáveis (Barnes ei a/. 1985,Jaireth 1992, Woodeía/. 1992).
Os IEGP por estarem mais protegidos ("envelopados") do
contato e ataque de soluções pós-magmáticas e por serem
menos reativos geoquimicamente que os PEGP tendem a
permanecer "in situ" ou serem pouco mobilizáveis, podendo
serem concentrados e enriquecidos residualmente (Kieser
1993). Em processos de interação de fluidos reativos com
rochas máfico-ultramáficas possuidoras de EGP e com
lixiviação dos PEGP, os IEGP, poderiam, desta forma, ser
enriquecidos, de modo residual, pela passagem de fluidos
reativos com composições adequadas.

Aspectos geoquímicos e petrológicos dos cr-
espinélios (S.L.) em cromititos A cromita (35%
Cr2O3) e os Cr-espinélios (#% Cr32O3; s.s., Irvine 1965,1967)
são considerados comumente como minerais menos reativos
a transformações pós-magmáticas que os demais silicates
magnesianos de alta temperatura comumente associados e são
minerais usuais como indicadores petrogenéticos e geotec-
tônicos (Irvine 1965, 1967, Dick & Büllen 1984, Sack &
Ghiorso 1991). Núcleos de cromita, em cromititos maciços
em CMU, tendem a preservar uma composição mais próxima
da original, mesmo dentro de zonas de cisalhamento e sob

condições de alto grau de metamorfismo, onde existe forte
reequilíbrio e tendência final de formação de Mg-Al-
espinélios, do tipo picotita (Chadwick & Crewe 1986, Suita
& Strieder 1996b). A discussão das mudanças, causadas por
efeitos de metamorfismo e/ou hidrotermalismo, de facies xis-
tos verdes a granulito, nas composições de Cr-espinélios e
cromitas e suas evoluções geoquímicas-petrogenéticas foge
ao escopo deste trabalho e é referida a Suita & Strieder (1996b)
e referências contidas.

Devido a composição da cromita em cromititos maciços
tender a ser menos modificada no metamorfismo e/ou hidro-
termalismo, este mineral pode ser utilizado como marcador da
evolução petrológica, ígnea, metamórfica e/ou hidrotermal, de
CMU's desde que seja cuidadosamente avaliada a evolução
do Cr-espinélio (Suita & Strieder 1996b). A associação entre
o tipo original de cromitito e seu respectivo provável conteúdo
magmático de EGP sugere que determinar a extensão de
modificação metamórfico-hidrotermal da cromita pode indi-
car o grau de modificação pós-magmática que afetou um
CMU e seu conteúdo de EGP (Suita 1996).

Interação de fluidos metamórfico-hidrotermais
com OS EGP em CMU As condições mais comuns de
metamorfismo de baixo grau que atuam sobre CMU formam
rochas a serpentinas, cloritas, Fe-cromitas, Cr-magnetitas,
Al-cromitas, hematita, rutilo, talco e carbonates, subordinada-
mente anfibólios, mais raro quartzo e outros minerais menos
comuns. Estas assembléias minerais indicam, em geral, fortes
condições oxidantes com pH alcalino a levemente ácido
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Figura 7 - Padrões de EGP+Au+Ni+Cu, normalizados ao
"manto" (Barnes et al. 1988), de vários cromititos maciços
deformados, metamorfizados em baixo grau e hidrotermali-
zados do Complexo Nausahi, índia (adaptado de Page et al.
1985).
Figure 7 - PGE+Au+Ni+Cu, normalized to "mantle" (Barnes et al 1988)
patterns of several massive chromitites deformed and metamorfosed under
low grade and hydrothermalized of the Nausahi Complex, índia (adapted
from Page et al. 1985).

Figura 8 - Padrões de EGP+Au+Ni+Cu, normalizados ao
"manto" (Barnes et al. 1988), de vários cromititos maciços,
deformados e metamorfizados em baixo grau e hidroterma-
lizados do Complexo Sukinda, índia (adaptado de Page et al.
1985).
Figure 8 - PGE+Au+Ni+Cu, normalized to "mantle" (Barnes et al. 1988),
patterns of several massive chromitites deformed and metamorfosed under
low grade and hydrothermalized of the Sukinda Complex, India (adapted
from Page et al. 1985).

(4pH), em presença de fluidos abundantes, em geral H2O e
CO2 (Barnes et al. 1985, Jaireth 1992).

Soluções com caráter altamente oxidante, pH levemente
ácido a moderadamente alcalino e, em especial, se ricas em
CO2, são as condições ideais de transporte hidrotermal com
dissolução, extração e transporte dos PEGP em solução, a
partir de uma rocha original rica ou pobre em EGP.

CMU e cromititos associados, variadamente deformados,
metamorfizados e/ou hidrotermalizados, podem sofrer modi-
ficações no seus conteúdos originais de EGP, devido princi-
palmente a passagem de fluidos reativos, razão fluido/rocha,
intensidade de tectonização, condições de pH/Eh, tipo e quan-
tidade de minerais anidros originais de alta temperatura.

Estes fluidos reativos ricos em CO2, podem enriquecer
relativamente os IEGP, de modo residual, e empobrecer os
PEGP, por sua lixiviação preferencial, em CMU metamorfi-
zados e/ou hidrotermalizados. O processo de enriquecimento
ou de empobrecimento depende das condições físico-quími-
cas, do(s) tipo(s) de fluido(s) e se o sítio é de descarga ou de
lixiviação de metais, o que pode causar enriquecimento ou
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Figura 10 - Padrões de EGP+Au+Ni+Cu, normalizados ao
"manto" (Barnes et al. 1988), de diferentes cromititos
maciços deformados, metamorfizados em baixo grau e
hidrotermalizados dos corpos da região de Abadiânia, Goiás
(Suita et al. 1993a). Símbolos: (↓) teores de elementos abaixo
dos limites de detecção.
Figure 10 - PGE+Au+Ni+Cu, normalized to "mantle" (Barnes et al 1988),
patterns of several massive chromitites deformed and metamorfosed under
low grade and hydrothermalized of the Abadiânia bodies, Goiás (Suita et al.
1993a). Símbols: (↓) elements contents below detection limit.

maior empobrecimento em PEGP em rochas originalmente já
pobres em EGP e S. Estes fluidos reativos em contato e reação
com rochas de CMU podem lixiviar os PEGP ali presentes,
transportá-los de seu sítio de deposição magmática e depositá-
los em sítios estruturais, metamórficos ou hidrotermais fa-
voráveis (p.ex.: Barnes et al. 1985, Talhammer et al. 1990,
Jaireth 1992, Wood et al. 1992, Suita et al. 1993). Os proces-
sos de enriquecimento em rochas originalmente pobres em
PEGP+S podem ser causados pela mudança nas condições
físico-químicas das soluções portadoras dos metais em
solução. Estes fenômenos podem gerar enriquecimentos e
empobrecimentos localizados dentro do próprio CMU ou nas
rochas adjacentes, como no caso do Complexo Serro, onde
são encontrados depósitos de Pt, Pd e/ou Au em unidades
metassedimentares circundantes ao corpo acamadado (Suita
& Hartmann 1996). Estes fenômenos de circulação de fluidos
metamórfico e/ou hidrotermais podem também ocasionar en-
riquecimento relativo e formação de resíduos ricos em ele-
mentos menos solúveis e mais protegidos do ataque de fluidos
reativos, como os IEGP. Basicamente, o que deve ser consid-
erado nos processos de alteração dos prováveis padrões origi-
nais de EGP+Au em cromititos é o tipo de fluido percolante,
o meio circundante (rocha encaixante) e as condições físico-
químicas, se são favoráveis a precipitação ou a dissolução.

Nestes processos pós-magmáticos a passagem de fluidos
reativos especializados por rochas máfico-ultramáfícas, em

Figura 11 - Padrões de EGP+Au+Ni+Cu, normalizados ao
"manto" (Barnes et al. 1988), de cromititos maciços,
deformados e metamorfizados em baixo grau, dos Ofiólitos
de Hockgrossen e Kraubath, Áustria (Talhammer et al. 1990).
Figure 11 - PGE+Au+Ni+Cu, normalized to "mantle" (Barnes et al. 1988),
patterns of several massive chromitites deformed and metamorfosed under
low grade of the Hocksgrossen and Kraubath ophiolites, Austria (Talhammer
et al. 1990).

especial em cromititos do tipo acamadado intrusive, poderia
alterar padrões estratiformes de EGP em direção aos dos tipos
ofiolíticos e CMU ofiolíticos poderiam desenvolver padrões
similares aos de corpos estratiformes (Suita et al. 1993a, b).

Este fenômeno de inversão de padrões dos EGP+Au em
cromititos pode ocorrer pelas características geoquímicas e
petrográficas das cromitas, de suas rochas hospedeiras ou
associadas e dos EGP+Au. Estes processos, ao final, podem
desenvolver caracteres contrastantes ofiolíticos e estratifor-
mes em um mesmo corpo deformado, metamorfoseado e/ou
hidrotermalizado. Estes fenômenos de padrões contrastantes,
cromita versus EGP, são mais efetivos em CMU relacionados
e/ou posicionados próximos ou dentro de grandes zonas de
falhas dúcteis (Suita 1996), as quais criam condições de
permeabilidade secundária, gerando espaços e canais por onde
podem percolar e interagir os fluidos em reação com as fases
minerais presentes, dissolvendo e precipitando ou lixiviando
os PEGP.

A interpretação acima é feita para os cromititos estratifor-
mes de Campo Formoso, Vale do Rio Jacurici, Serro,
Niquelândia, Sukinda e Nausahi, e os cromititos ofiolíticos de
Morro Feio, região de Abadiânia, Shetland, Maciços de
Hochgrössen e Kraubath e Bloco Acoje (Suita et al. 1993a, b,
Suita & Hartmann 1996, Suita 1996).

Para interpretar padrões normalizados dos EGP+Au em
rocha, de CMU deformados e metamorfizados e/ou hidroter-
malizados e atribuir gênese e características estratiformes ou
ofiolíticas, com regimes tectônicos implícitos em cada caso,
sugere-se que devem ser estabelecidas a gênese da rocha
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Figura 12 - Padrões de EGP+Au+Ni+Cu, normalizados ao
"manto " (Barnes et al. 1988), de cromititos maciços, defor-
mados e metamorfizados em baixo grau do Bloco Acoje,
Ofiolito Zambales, Filipinas (Bacuta et al. 1988, Orberger et
al. 1988).
Figure 12 - PGE+Au+Ni+Cu, normalized to "mantle" (Barnes et al 1988),
patterns of several massive chromitites deformed and metamorfosed under
low grade of the Acoje Block, Zambales Ophiolite, Philippines (Bacuta et al.
1988, Orberger et al. 1988).

original, as condições físico-químicas vigentes e o(s) proc-
esso(s) ocorrido(s) durante o(s) metamorfismo(s), de baixo a
alto grau.

CONCLUSÕES A simples análise dos teores e padrões
de EGP+Au em rocha total em CMU deformados e metamor-
fizados e/ou hidrotermalizados pode ser totalmente enganosa.
É impossível determinar-se o protólito magmático (se estrati-
forme ou ofiolítico) e seu ambiente tectônico sem completa
avaliação dos processos petrológicos ígneos e metamórficos
envolvidos.

Os perfis normalizados de EGP+Au assemelhados aos
ofiolíticos nos corpos de cromititos estratiformes, dos com-

plexos acamadados de Niquelândia, Campo Formoso, Vale do
Rio Jacurici, Serro, Nausahi e Sukinda, podem não ser devidos
a suas naturezas transicionais entre corpos ofiolíticos e estrati-
formes ou gênese (proto)ofiolítica. Os padrões de EGP+Au
são interpretados como padrões residuais devidos a lixiviação
preferencial dos PEGP e alteração da litogeoquímica global
em processos pós-magmáticos, pela ocorrência de defor-
mações, metamorfismo e/ou hidrotermalismo (Suita 1996).

Enriquecimentos em IEGP são interpretados ou como o
produto final da pobreza da rocha original em PEGP+S em
rochas alpinas ou ofiolíticas, ou como empobrecimento
causado por lixiviação preferencial dos PEGP, no caso de
CMU estratiformes intensamente deformados e metamorfi-
zados. A intensidade de enriquecimento em IEGP, em CMU
muito deformados e metamorfizados/hidrotermalizados pode
refletir, além de seu caráter de riqueza em IEGP, o grau de
residualidade das rochas e minerais hospedeiros.

A cromita e os Cr-espinélios devem ser usados como
indicadores primários das modificações sofridas por CMU e
como critérios sugestivos da metalogênese de EGP. Os
núcleos de cromitas em cromititos maciços, em especial,
mesmo sob intensa deformação e metamorfismo de fácies
granulito a anfibolito, servem como indicadores da gênese
magmática, evolução petrológica e posicionamento tectônico
dos CMU. Não é possível interpretar perfis e padrões de
EGP+Au em rochas máfico-ultramáficas sem um con-
hecimento da geoquímica da cromita (s.l.) ou do Cr-espinélio
nestas rochas dado seu caráter de mineral mais refratário a
transformações pós-magmáticas do que os EGP e MGP.

A maioria dos CMU brasileiros é de idade pré-cambriana
e está variavelmente deformada e metamorfizada-hidroter-
malizada. Assim, a maior parte das ocorrências e depósitos
brasileiros de EGP deve ter sido afetada, total a parcialmente,
por processos pós-magmáticos. Podem, também, ter ocorrido
modificações nos teores e padrões primários dos metais no-
bres, bem como remobilizações de maior ou menor vulto, e
pode, sob forte metamorfismo-hidrotermalismo e/ou defor-
mação, ter ocorrido perda preferencial dos PEGP+Au do sítio
original de deposição magmática.
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