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RESUMO: Este trabalho foi elaborado a partir dos dados analíticos gerados no levantamento 
geoquímico vinculado ao Projeto Chorrochó-Macururé de cartografia básica geológica 
1:100.000,  realizado pelo Serviço Geológico do Brasil. A área do projeto caracteriza-se por 
grande diversidade litológica com a porção leste dominada por rochas supracrustais da 
Província Borborema e a porção oeste representada, basicamente, por rochas do Cráton do 
São Francisco. Amostras de sedimento de corrente e concentrados de peneira e bateia foram 
coletadas em toda área de estudo, numa densidade média de 1 amostra por bacias de 13km2. 
As amostras de sedimento de corrente foram peneiradas à fração <80# e analisadas por ICP-
OES/MS após extração por água-régia, com determinação de 54 elementos químicos, além de 
análise por Fire Assay para dosagem de Au, Pd e Pt, enquanto as amostras de concentrados 
de bateia tiveram suas frações magnéticas e pesadas separadas com a última seguindo para 
estudo analítico com lupa binocular e microscópio, ambas nos laboratórios da SGS Geosol. Os 
dados analíticos foram estudados através de estatística uni, bi e multivariada com os 
resultados espacializados nas bacias de drenagens amostradas, sobre o fundo geológico. O 
tratamento dos dados em toda área do projeto através da estatística multivariada, revelou 
associações multielementares interessante que levaram a separação destas porções. A região 
selecionada para este trabalho restringe-se a porção setentrional da área do projeto, norte do 
estado da Bahia, divisa com Pernambuco. No domínio da Província Borborema, a área é 
representada pelo Fragmento de Riacho Seco limitado por grandes expressivas zonas de 
cisalhamento e constituído por uma associação de rochas ortognáissicas de idade orosiriana 
com rochas supracrustais, a exemplo de biotita gnaisses aluminosos, calcissilicáticas e 
metacarbonatos, além de metamafitos anfibolitizados com algumas ocorrências de Cu 
associadas. O levantamento geoquímico por sedimento de corrente não revelou teores 
interessantes para Cu, porém mostrou teores elevados para o elemento associado ao ouro em 
amostras de rocha. Por outro lado, a distribuição espacial do Au  apontou teores de até 20 ppb 
em bacias que drenam a porção central do Fragmento Riacho Seco, área cartografada como 
ortognaisses graníticos da Unidade Lagoa Redonda, além de pintas do elemento e registro de 
barita e calcita em batéia. Chama atenção na região, uma associação de Nb-Sc-Sn em várias 
bacias de drenagem contíguas que delimitam a unidade supracitada, sugerindo a possibilidade 
da presença de corpos mais alcalinos. A interpretação destas respostas geoquímicas, 
associadas ao fundo geológico e geofísico, indica que traços estruturais circundam esta 
unidade conformando uma estrutura dômica, antiformal. Em relação à geofísica, esta área 
coincide com uma assinatura gamaespectométrica bastante distinta da porção circundante, 
com baixas contagens de tório e urânio, apontando a possibilidade da existência de rochas 
máficas e/ou ultramáficas,  além de anomalia magnética dipolar bem marcada na mesma 
região que corrobora com os demais dados apresentados. 
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