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RESUMO: As Zonas de Cisalhamento funcionam como importantes canais para percolação de 
fluido hidrotermal responsável pela deposição de elementos químicos formadores das 
mineralizações. A Província Borborema, no que concerne ao embasamento da Faixa Seridó, 
apresenta várias ocorrências de mineralizações ligadas a processos hidrotermais em Zonas de 
Cisalhamento. Tendo isto em vista, o presente trabalho se constitui em um mapeamento de 
uma área localizada a oeste da cidade de Caicó inserida nos municípios de Jardim de Piranhas 
e Timbaúba dos Batistas. Este apresenta como objetivo a identificação, delimitação e 
caracterização de zonas de cisalhamento com vista as mineralizações de ouro, cobre e 
tungstênio presentes na região. A área de estudo é formada predominantemente por litotipos 
ortognáissicos do Complexo Caicó e da Suíte Poço da Cruz com idade aproximada de 2,2 Ga. 
Durante evento D3 há o encurtamento crustal com a formação de megadobras e o 
desenvolvimento das Zonas de Cisalhamento. As rochas hospedeiras das mineralizações são 
os hidrotermalitos que se formaram a partir de um provável protólito orto e paraderivado. Estas 
rochas sofreram alteração pela percolação de fluidos hidrotermais advindos da reativação das 
Zonas de Cisalhamento durante a Orogênese Brasiliana.  Os fluidos hidrotermais circulantes 
nos canais formados pelas Zonas de Cisalhamento reagem com as litologias transpassadas, 
modificando-as quimicamente e precipitando os elementos químicos mineralizantes. A 
transformação das rochas orto e paraderivadas em hidrotermalitos com a mudança acentuada 
dos planos de foliação milonítica nas Zonas de Cisalhamento são os elementos marcantes na 
caracterização dessas estruturas em campo. O tratamento dos dados estruturais e 
petrográficos, devidamente georreferenciados, no software livre QGIS 2.18.4 mostrou um 
resultado médio NNE para estas Zonas de Cisalhamento encaixantes de corpos mineralizados. 
O hidrotermalito apresenta uma variação composicional que vai dos membros mais graníticos 
até aqueles quartzíticos. Localmente um desses corpos apresenta composição gabroica, com 
coloração escura a esverdeada. Sua textura é granoblástica com granulometria variada. A 
partir da análise petrográfica em microscópio de luz transmitida, a composição modal média 
dos minerais formadores deste corpo mineralizado é dada por: quartzo (1%), plagioclásio 
(15%), biotita (17%), epidoto (30%), anfibólio (3%) e opacos (35%). Além dos minérios 
hidrotermais de interesse econômico (cobre, ouro, tungstênio, entre outros) foram identificados 
ainda, associados a estes minerais, sulfetos como pirita, calcopirita, molibdenita e bornita.  
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