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Os terrenos cársticos instalados em rochas carbonáticas e situados no Estado da Bahia estão 
inseridos, majoritariamente, nos grupos neo-proterozóicos Bambuí, Una, Rio Pardo, Canudos e 
Vaza Barris, além de outras ocorrências menores do paleo e meso-Proterozóico. Grande parte 
destas litologias apresentam alta favorabilidade à carstificação, dentre outras coisas, por terem 
sido alvo de tectonismo, gerando descontinuidades, tais como falhas e fraturas, e possibilitando 
a evolução da porosidade terciária na forma de condutos, que é característica dos terrenos de 
natureza cárstica. Estes terrenos foram alvo de uma revisão sistemática de bibliografia, 
enfocando-se as temáticas: hidrogeologia; estratigrafia; geologia estrutural / tectônica; 
mapeamento geológico e prospecção mineral, paleontologia, geomorfologia, paleoclima / 
paleoambientes, microlclima e espeleoclima; licenciamento / avaliação de impactos ambientais 
– AIA / legislação e geoespeleologia. Dentre os resultados obtidos, constatou-se a necessidade 
de subcategorização de algumas províncias, por vezes considerando aspectos para além das 
divisões estratigráficas. Este fato se deu, dentre outros aspectos, pela ocorrência de um Grupo 
aflorando em diferentes bacias hidrográficas e com distintos estágios de carstificação, 
manifestada tanto através da presença de cavidades subterrâneas conhecidas, como aspectos 
do exocarste e do epicarste. Na perspectiva de aliar a caracterização dos sistemas cársticos, 
nas províncias definidas para o Estado da Bahia, a uma revisão sistemática da bibliografia, o 
presente trabalho analisa ainda a distribuição espacial e temática de publicações, apontando 
uma concentração dos estudos nas províncias Bambuí e Una. Por outro lado, foi observada a 
carência de estudos na área de ocorrência da formação Caatinga e dos Grupos Rio Pardo e 
Canudos. Ressalta-se, neste último, o baixo número de cavidades naturais subterrâneas 
registradas no Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas - CANIE. Esta análise das 
informações contidas na base de dados, apontou também as potencialidades, carências, 
tendências ou, eventualmente, a saturação de estudos em cada uma das províncias. Deste 
modo, a cienciometria permitiu a definição de um panorama geral dos terrenos cársticos para a 
Bahia, constituindo-se uma ferramenta que auxilia no planejamento de novas pesquisas. Por 
último, em alguns locais, o estudo viabilizou a identificação de províncias com maior 
sensibilidade frente aos diferentes usos do solo, além de locais de maior apelo para o 
espeleoturismo e terrenos que poderão contribuir para uma futura análise evolutiva dos 
sistemas cársticos na Bahia, podendo ainda servir como subsídio para o zoneamento e o 
planejamento territorial. 
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