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RESUMO: O trabalho em questão traz os dados preliminares da dissertação de mestrado 
homônima que está sendo desenvolvida na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. A 
mineração esmeraldífera na região central do estado é relativamente recente, tendo 
sido descoberta ao acaso em 2005, embora alguns vestígios indiquem que tenha 
ocorrido desde o século 17, em pequena escala. Essas ocorrências estão incluídas em 
rochas máficas-ultramáficas que até então não tinham sido mapeadas nessa região como 
parte do Complexo Caicó. A fim de adquirir mais dados a respeito desses litotipos, o 
trabalho em questão estudou uma área situada a NW da cidade de São Tomé - RN, com 
dimensão de aproximadamente 500 km2 que possui, entre outras atividades, mineração de 
esmeraldas, scheelita e ouro. Para o desenvolvimento deste estudo, o projeto supracitado 
fez um trabalho de detalhe na área utilizando etapas de campo com mais de 400 pontos de 
afloramentos visitados, coleta e descrição de amostras de mão, confecção e análise de 45 
lâminas petrográficas, análise química multielementar de 47 amostras, além de 
geocronologia pelo método U-Pb. A área é composta dominantemente por rochas 
pertencentes ao embasamento gnáissico-migmatítico, correlato ao Complexo Caicó, 
contendo rochas (meta) máficas-ultramáficas (Serpentinitos, Anfibolitos e Tremolita-actinolita 
Xistos) e ferruginosas bandadas, além de rochas metasupracrustais associadas ao Grupo 
Seridó (especialmente Biotita Xistos da Formação Seridó), porém este trabalho terá o 
enfoque nas rochas ultramáficas-máficas metamorfisadas atribuídas ao Complexo Caicó. Os 
Serpentinitos ocorrem como corpos estirados na parte centro-norte da área em uma 
exposição relativamente pequena e em contato com os Tremolita-actinolita Xistos e os 
Biotita Gnaisses do embasamento. Os mesmos mostram uma composição predominante do 
mineral Serpentina (75-99%), que se apresenta xenoblástica e ocorre substituindo os 
minerais ferromagnesianos primários da rocha protólito (olivina e piroxênio?). Os Tremolita-
actinolita Xistos e Anfibolitos ocorrem ao longo de toda a área e possuem coloração 
esbranquiçada (Tremolita), acinzentada (Talco), ou mesmo esverdeada (Actinolita), 
dependendo do mineral dominante. A composição química das rochas, com altos teores de 
MgO, Ni, Cr2O3, e teores muito baixos de TiO2, Na2O e Ba, mostra uma forte afinidade com a 
composição dos komatiitos do Arqueano encontrados em todo o mundo. O alto teor de MgO 
indica um forte controle mineral como, por exemplo, por olivina. Nos komatiitos, durante 
alteração por eventos hidrotermais e/ou metamorfismo regional, como também por 
intemperismo recente, o Ni torna-se relativamente imóvel. O elevado conteúdo de Ni nos 
anfibólio-xistos, suportado por alto teor de MgO e Cr2O3, sugere uma forte ligação entre os 
xistos e as ultramáficas. Os resultados da geoquímica isotópica assinalaram que os zircões 
analisados são de origem magmática e a idade no intercepto superior do diagrama concórdia é 
Paleoarqueana.  
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