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RESUMO: O afloramento de Bom Despacho está localizado na porção sul da Bacia do 
Recôncavo, na Ilha de Itaparica. È constituído por lobos de arenitos turbidíticos, intercalados a 
folhelhos lacustres pertencentes ao Membro Caruaçu da Formação Maracangalha. O 
levantamento de sete perfis geológicos e o estudo de onze lâminas delgadas das diferentes 
litofácies destes lobos permitiram caracterizar suas macro e microestruturas, associadas aos 
processos deposicionais e diagenéticos. São definidas cinco litofácies: (i) Arenito 
conglomerático polimítico maciço ou com estratificação plana paralela; (ii) Arenito muito 
fino/médio maciço; (iii) Arenito muito fino/médio com laminação cruzada cavalgante; (iv) Arenito 
muito fino/grosso com estratificação plano paralela e (v) Ritmito. Além disto, em duas falhas 
normais do afloramento, com atitudes de N 310/ 60 e N 270/70, ocorrem arrastos das camadas 
de folhelho/lamito ao longo de seus planos de falhas. Suas composições modais os classificam 
como subarcósio (Folk, 1974). Os principais minerais da autigênese são: calcita, dolomita, 
esmectita, esmectita/ilita, pirita, quartzo, óxido e hidróxido de ferro e clorita que impactam 
sobremaneira na porosidade que atinge o máximo de 5% da contagem modal, sendo 
caracterizada como intergranular primária e secundariamente por fratura. As amostras de 
menores porosidades estão nas amostras de pior selecionamento. Os principais processos 
diagenéticos definidos são: a compactação física e química associada à cimentação silicosa e 
carbonática, esta última caracterizada por dissolução e substituição dos grãos de esmectita-ilita 
e de ilita. Ocorre também substituição de pirita por hematita. Duas das lâminas petrográficas 
mostram microestruturas de espalhamento de argila com grãos associados de tamanho silte, 
de quartzo e feldspato, sendo que as argilas estão também substituídas por microcristais de 
dolomita. Microfraturas de tração também estão presentes, parte delas preenchidas por micro 
cristais blocosos de dolomita. A cimentação carbonática é o componente autigênico de maior 
impacto na porosidade, sendo favorecida pela presença de bioclastos de ostracodes carreados 
pelas correntes de turbidez que atuaram como captadores dos fluidos carbonáticos. Outro 
controlador da cimentação carbonática se dá pela proximidade das amostras dos arenitos com 
as camadas de folhelho, pois quanto mais próximas estas amostras e quanto mais espessa a 
camada de folhelho, mais cimentados são os arenitos. Conclui-se que as litofácies atingiram 
condições de eodiagênese, até mesodiagênese rasa/ profunda, sendo que o estágio 
diagenético estrutural, caracterizado por processos de espalhamentos de argila (claysmear) 
nas fraturas cisalhantes/ falhas e por fraturas de tração, parte cimentada por dolomita, tenha 
supostamente ocorrida na telodiagênese, visto que ilita é dissolvida e substituída por dolomita. 
Quanto aos aspectos de qualidade de reservatório destes arenitos, as litofácies mais porosas 
são associadas às texturas de melhor selecionamento, refletidas nas granulometrias fina a 
média, e também na distância em relação aos contatos destas litofácies com as camadas de 
folhelho e às zonas de dano das falhas, pois quanto mais distantes, menor é o volume da 
cimentação carbonática. 
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