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RESUMO: Com as recentes descobertas dos reservatórios de hidrocarbonetos do Pré-sal, o 
reconhecimento de feições cársticas tem se tornado cada vez mais comum. No entanto, a 
maioria dessas feições é pequena demais para serem reconhecidas em escala sísmica ou 
maiores do que esperado para serem observadas em escala de poço. Desta forma, o estudo 
de análogos em cavernas tem sido utilizado para a predição destes sistemas em subsuperfície. 
A porosidade e permeabilidade secundária em reservatórios carbonáticos fraturados e 
carstificados têm relação com zonas de fratura, fácies e estruturas sedimentares primárias, por 
onde percolam fluidos capazes de alterar as propriedades petrofísicas dos sistemas 
carbonáticos. Este trabalho apresenta, principalmente, a análise estrutural de um análogo de 
reservatório carbonático fraturado, em um sistema cárstico hipogênico, localizado no norte do 
Cráton do São Francisco, Bacia de Campo Formoso, Bahia. Este sistema cárstico inclui as 
Tocas da Boa Vista (TBV) com cerca de 107 km de condutos e Barriguda (TBR) com 36 km de 
condutos. Estas cavernas ocorrem em rochas carbonáticas neoproterozóicas da Formação 
Salitre, Grupo Una, depositadas em um ambiente de mar epicontinental. O processo de  
formação deste sistema se deu por ascensão de fluidos, principalmente, ao longo de falhas e 
fraturas ao longo de eixos de anticlinais de direção N-S e ENE-WSW a E-W que são 
distribuídos em cinco unidades estratigráficas sendo, da base para o topo: (1) grainstone 
oolítico com estratificação cruzada, (2) grainstone fino com nódulos de chert, (3) carbonatos 
microbiais, (4) siliciclásticos finos e margas, (5) carbonato cristalino intercalado com camadas 
de chert. A próxima etapa da pesquisa será relacionada ao entendimento da origem deste 
sistema cárstico e do comportamento do fluido associado à dissolução dos carbonatos da 
Formação Salitre. Serão investigados o caminho preferencial do fluido (estrutural e/ou 
intraestratal), o gradiente de mineralização e sua origem (embasamento ou da própria rocha 
carbonática). A metodologia que será utilizada incluirá, além da análise regional de dados 
estruturais e estratigráficos, estudos  petrográficos e de geoquímica isotópica. Os resultados 
serão importantes para a compreensão dos processos responsáveis pelas alterações 
diagenéticas e estruturais predição de heterogeneidades em reservatórios carbonáticos 
fraturados e carstificados. 
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