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RESUMO: Com a descoberta dos reservatórios do pré-sal, as rochas carbonáticas ganharam 
atenção especial no segmento de petróleo de gás no Brasil. Carbonatos são caracterizados por 
conterem aproximadamente metade das reservas de hidrocarbonetos conhecidas no mundo, e 
por sua vez podem atuar como reservatório, geradoras ou selantes. O presente trabalho 
objetiva o estudo de rochas carbonáticas pertencentes à Formação Salitre (Neoproterozóico da 
Bacia de Irecê, BA) na região dos distritos de Brejões e Vermelho, município de Morro do 
Chapéu, região central da Bahia. Foram realizadas descrições macroscópica e microscópica, 
análises em Microscópio Eletrônico de Varredura, Fluorescência de Raios-X e de Isótopos 
Estáveis em três perfis na gruta de Brejões, além de análises em um veio mineralizado, na 
região de Vermelho que geomorfologicamente corresponde a parte superior da caverna de 
Brejões. Foi dado foco na descrição detalhada das camadas existentes, bem como nas 
relações observadas entre as litologias, com a finalidade de obter-se as condições 
paleoambientais e processos diagenéticos associados. A partir da análise das seções delgadas 
pode-se agrupar as rochas existentes em 3 fácies sedimentares reconhecidas, são elas: 
mudstone finamente laminado (laminito microbial) (Mfl), de ocorrência em ambas as áreas, 
mudstone maciço (Mm), que ocorre tipicamente na gruta,e grainstone silicificado (Gs), de 
ocorrência no garimpo em Vermelho. As rochas, em geral, não apresentam macroporos, 
ficando apenas restrito a uma microporosidade no controle de fraturas. Além da determinação 
de fácies sedimentares, esta etapa identificou também alguns eventos diagenéticos 
relacionados as rochas carbonáticas, dentre eles  dolomitização,  piritização, silicificação e 
processos de carstificação. Com o MEV detectou-se a microporosidade intercristalina e nas 
fraturas existentes na rocha e acoplado a Eletroscopia de Energia Dispersiva pode-se verificar 
a presença de calcita, dolomita, dolomita ferrosa (anquerita) e quartzo, bem como diferenciar  a 
presença de fase até então classificadas como semelhantes na microscopia. Com auxílio do 
FRX, na localidade de Vermelho, detectou-se a presença de fases minerais tipicamente 
hidrotermais como a barita (BaSO4) e alguns sulfetos que  ocorrem de forma disseminada no 
veio mineralizado, onde estas são extraídas por meio de garimpagem. Tais minerais são 
importantes ao entendimento da evolução da gruta, visto que apesar de o processo de 
formação da mesma ser reconhecidamente epigênico, mostra evidências de algum processo 
hipogênico. Com relação à diagênese das rochas carbonátias e do processo hipogênico 
envolvido, deu-se maior atenção à silicificação, visto sua relevância nas feições existentes, já 
que o mesmo gera nas rochas uma maior resistência à dissolução, gerando no perfil geológico, 
zonas/camadas de selo de fluídos de dissolução, causando assim um controle litológico na 
formação da caverna em analise. 
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