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RESUMO: O complexo básico/ultrabásico de Campo Formoso encerra as mais importantes 
mineralizações de cromo conhecidas no Brasil, as quais vêm sendo lavradas desde as 
primeiras décadas do século passado. É formado por rochas máfico/ultramáficas, 
estratificadas, constituído por superposição de estratos de espessuras variáveis, que ocorrem 
em superfície como uma faixa alongada de direção geral NE-SW, com cerca de 40 km de 
extensão e larguras entre 100 e 1100 metros. Encontra-se alojado em rochas paleoarqueanas 
de alto grau metamórfico do embasamento do Complexo Mairi e sotoposto às sequências 
metassedimentares do Grupo Jacobina, através do sistema de falhas Jacobina. Suas relações 
de contato com o embasamento e com o batólito granítico de Campo Formoso não são 
claramente observadas devido ao espesso manto de intemperismo e a presença de coberturas 
aluviais e coluviais. A espessura original do complexo foi estimada entre três e quatro mil 
metros, tendo sido erodidas suas porções superior e média. A sequência litológica, da base 
para o topo, é composta por actinolita gnaisse, tremolita-actinolita serpentinito, serpentina-
clorita-carbonato-talco e olivina-orto piroxenito serpentinizado, admitidos como derivados de 
peridotitos, harzburgitos e piroxenitos. A cromita ocorre constituindo camadas (lump) e 
disseminada em rochas serpentinizadas, cujo pacote mineralizado pode alcançar até 12m de 
espessura. Diques de diabásio de idade mesoproterozoica cortam esse conjunto de rochas 
ultramáficas. A idade precisa deste complexo é controversa e ao longo dos anos ele vem 
sendo correlacionado ao Paleoproterozoico. Entretanto, chama-se atenção para o fato de que 
este complexo sempre foi considerado mais antigo que a Bacia Jacobina, isso é relatado no 
Projeto Cromo de Campo Formoso (1972) e aceito até os dias atuais. Nesse projeto, os 
autores descrevem a ocorrência de afloramentos na região da Mina de Coitezeiro de quartzito 
do Grupo Jacobina intercalados com níveis de cromita detrítica, provenientes da câmara de 
Campo Formoso. Amostras remanescentes cedidas pela empresa FERBASA comprovam a 
existência pretérita dos citados afloramentos. Dados geocronológicos recentes permitiram 
posicionar a Bacia Jacobina no Arqueano e consequentemente o Complexo ultramáfico de 
Campo Formoso, não pode mais ser considerado Paleoproterozoico. Aliado ao exposto, 
análises U-Pb (LA-ICPMS) em cristais de zircão do saprólito de piroxenito do Filão de 
Cascabulho (área mineira pertencente à empresa FERBASA) apontam para o intercepto 
superior de 3296±19 Ma, interpretada como uma boa estimativa para a idade do corpo. 
Igualmente, idades modelo Sm-Nd (TDM) obtidas em amostras dos piroxenitos da mina de 
Coitezeiro (Mina Pertencente a empresa FERBASA) variam entre 3,43 Ga e 3,34 Ga. Estes 
resultados são coerentes, visto  que, para rochas ultramáficas, é esperado que a idade modelo 
seja muito próxima ou igual à idade de cristalização. Todas estas evidências indicam que o 
Complexo Campo Formoso se consolidou no Paleoarqueano e que as suas rochas foram a 
fonte da cromita depositada na Bacia Jacobina. 
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