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RESUMO: O estudo da contribuição das fraturas sobre a eficiência dos reservatórios 
carbonáticos se torna complexo em função da natureza reativa dessas rochas aos fluidos 
circulantes e a alta tendência à formação de carste. As fraturas atuam como agentes 
focalizadores da percolação de fluidos e exercem controle estrutural sobre a formação do 
carste. Este estudo investiga como as fraturas (falhas e juntas), sob o ponto de vista 
geomecânico, submetidas ao campo de tensão atual, se comportam e como seu 
comportamento pode estar associado à geração de carste e, consequentemente, ao aumento 
da porosidade secundária em carbonatos. A Formação Jandaíra foi selecionada como 
geomaterial análogo a reservatórios carbonáticos fraturados. A metodologia adotada para esse 
estudo incluiu: (1) a utilização de imagens VANT; (2) caracterização estrutural do análogo; e (3) 
modelagem numérica do efeito da tensão atual sobre as estruturas do análogo com a utilização 
do software TECTOS da Petrobras, desenvolvido em convênio entre a Petrobras e a PUC-Rio. 
Com base na imagem VANT foram identificados quatro sets de falhas: EW (80º a 90º), ENE 
(~60º), NS (390 º à 10 º) e NW (~330º). A partir dessas informações foi possível delimitar três 
domínios estruturais: porção leste com fraturas preferenciais NW, porção central com fraturas 
preferenciais NS e a porção oeste com fraturas preferenciais EW.   As fraturas com direção 
ENE aparecem em toda a porção do lajedo. Os sets de falhas com direção EW e ENE são os 
mais antigos. Estes sets apresentam espaçamento regular, esta característica sugere que 
estes sets foram gerados como juntas e reativado como falhas. O set de falhas NS é o mais 
penetrativo e compreende as falhas com mais de 300 metros de comprimento. Estas falhas 
cortam as falhas EW e ENE. O set de falhas NW é o mais novo e aparece principalmente nas 
bordas leste e oeste do lajedo. Sendo mais frequente na porção leste. Os quatro sets 
apresentam evidências de reativação quaternária. Com base nas imagens VANT foi possível 
identificar que a dissolução ocorre preferencialmente no centro, no término e na interconexão 
das fraturas, além de ocorrer em feições step-over e en echelon. O carste apresenta feições 
morfológicas como dolinas e uvalas, além de, padrão de dissolução dentríticos. A partir da 
modelagem numérica verificou-se que as maiores tensões de rompimento/reativação estão 
concentradas em zonas estruturais preferenciais (encontro e terminação das farturas), que são 
locais ideais para a geração de dissolução nos carbonatos fraturados. Comparados os 
resultados dos modelos numéricos ao mapeamento realizado na imagem, identificamos que os 
maiores valores de dilatância coincidiram com regiões locais no terreno onde ocorreram a 
concentração de dissolução e formação das cavernas. Assim, evidenciamos que o processo de 
dilatância é responsável pela ocorrência de dissolução preferencial controlada por fraturas em 
rochas carbonáticas. 
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