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RESUMO: As propriedades hidráulicas e mecânicas de arenitos pouco consolidados podem 
ser significativamente alteradas em torno de zonas de falha. Entender como os componentes 
arquiteturais das zonas de falha controlam a distribuição dessas propriedades é de relevância 
primária para a engenharia de reservatórios. Aqui apresentamos a análise da distribuição das 
propriedades físicas e hidráulicas de arenitos porosos em um mesmo intervalo sedimentar 
contido nos blocos alto e baixo de uma falha de rejeito normal, orientada na direção ENE-WSW 
e envolvida em um sistema de gráben e horstes que secciona depósitos de arenitos 
feldspáticos, de ambiente fluvial entrelaçado, da Formação Resende, na Bacia de Volta 
Redonda, no contexto das bacias do Rift Continental do Sudeste do Brasil (RCSB). Em um 
intervalo de arenitos médios a grossos foram feitas amostragens para reconhecimento das 
texturas, porosidade e microestruturas, além de medidas sistemáticas de permeabilidade in 
situ, para identificar o padrão de mudanças destas propriedades em relação à distância do 
núcleo da falha. Os resultados apontam para uma diferença clara nas propriedades medidas no 
bloco alto e no bloco baixo da falha, sugerindo evoluções texturais e microestruturais distintas. 
No bloco baixo ocorre uma mudança na distribuição granulométrica, com tendência do arenito 
tornar-se médio e simultâneo aumento da fração argila (25%) nos pontos de amostragem mais 
próximos ao núcleo da falha. Em regiões mais afastadas da falha (até 7,0 metros do núcleo) a 
contribuição da fração argila é de apenas 15%. Variação granulométrica semelhante não é 
observada no bloco alto, cuja redução do tamanho de grãos próximo ao núcleo da falha é 
discreta. Os dados de permeabilidade foram adquiridos através de um minipermeâmetro 
portátil, em duas direções ortogonais entre si (uma paralela e outra perpendicular à falha), nos 
mesmos pontos de amostragem. As permeabilidades medidas no bloco baixo são, de maneira 
geral, menores do que no bloco alto, variando de 200-1000 mD próximo à falha e de cerca de 
2300mD no ponto mais afastado. Já no bloco alto as permeabilidades variam de 3500-5300mD 
próximo à falha e no intervalo entre 2500-5000mD na região afastada da falha. As mudanças 
texturais observadas foram provavelmente impulsionadas pelo conjunto de esforços tectônicos 
atuantes sobre os depósitos e não representam uma variação lateral de origem deposicional. 
Concluímos que as propriedades físicas e hidráulicas do arenito foram afetadas em ambos os 
lados da falha, porém com extensão lateral e magnitude mais elevadas no bloco baixo. A 
queda significativa da permeabilidade, próximo ao núcleo da falha no bloco baixo, denota 
principalmente o impacto hidráulico da concentração de argila e indica o comportamento da 
estrutura como membrana hidráulica com resultante redução da transmissibilidade de fluidos 
através da falha. Tais conclusões são relevantes para a modelagem de fluxo em reservatórios 
onde os componentes das zonas de falhas controlam variações texturais e a distribuição da 
permeabilidade. 
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