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RESUMO: Reservatórios carbonáticos naturalmente fraturados e de baixa permeabilidade têm 
sido alvo de diversos estudos devido sua frequente ocorrência e importância econômica. Por 
este motivo, estudos de afloramentos análogos deste tipo de reservatório são de grande 
relevância, principalmente na predição do comportamento mecânico e consequentemente no 
estilo deformacional impresso quando a mesma é submetida a tensões. Então, foi realizado um 
estudo nos calcários laminados da Formação Crato da Bacia do Araripe. A rocha analisada é 
caracterizada pela intercalação rítmica de lâminas milimétricas claras, escuras e filmes de 
matéria orgânica, sendo constituída predominantemente de calcita microcristalina com 
porosidade intergranular. Sabe-se que fatores geológicos como composição, microestruturas, 
textura primária e processos diagenéticos têm influência direta no comportamento mecânico de 
uma rocha. O objetivo foi aplicar técnicas analíticas para caracterização de microfácies com o 
intuito de compreender como as variações microfaciológicas podem justificar os dados e 
parâmetros mecânicos obtidos nos ensaios nos quais as amostras foram submetidas. A 
metodologia pode ser dividida em duas partes: 1) Petrografia; 2) Geomecânica, no qual foram 
utilizadas amostras de plug coletadas de afloramento. A primeira consiste na caracterização 
petrográfica com descrição das lâminas e aplicação de alizarina para identificar a distribuição 
de calcita e dolomita. Em seguida foi realizada análise das diferenças composicionais da rocha 
com a técnica de catodoluminescência óptica. Por fim, a partir da união das informações 
obtidas nas etapas anteriores, foram feitas as seleções das áreas importantes para aquisição 
de dados de EDS e backscattered (BSE) utilizando o MEV. Na segunda parte, foram feitas 
análises de parâmetros mecânicos e petrofísicos. Iniciando com análises de petrografia básica, 
obtendo-se parâmetros de porosidade (PHIE). Em seguida, os plugs, passaram pela aquisição 
de dados de dureza utilizando o equipamento Equotip 3, que consiste em obter parâmetros de 
resistência a compressão sem confinamento (UCS). E, por último, foi realizado o ensaio 
brasileiro de tração, onde obtém-se a resistência à tração (TS). Outro dado extraído do ensaio 
brasileiro é o cálculo de strain de fraturas. A análise petrográfica mostrou que as amostras 
analisadas podem ser diferenciadas em duas microfácies, rítmica e planar. A microfácies 
rítmica apresentou valores médios de TS entre 6 e 9 MPa, PHIE variou entre 14 e 12% e o 
strain de fraturas médio foi de 8,3%. A microfácies planar apresentou valores médios de TS 
entre 8 e 12 MPa, PHIE variou entre 6 e 11% e strain de fraturas médio foi de 4,5%. A partir 
desses dados, pode-se dizer que, comparativamente, a microfácies planar é mais resistente 
que a microfácies rítmica, pois esta última possui maior porosidade primária preservada 
enquanto que a planar tem um grau de cimentação maior, aumentando assim sua resistência 
mecânica. O fraturamento observado pós ensaio mecânico na microfácies planar apresenta 
maior densidade de fraturas com valores de abertura menores que em relação a fácies rítmica, 
que ocorre exatamente o oposto. Logo, através dos resultados obtidos, foi possível mostrar que 
características como grau de cimentação, porosidade e composição possuem relação direta 
com os parâmetros mecânicos obtidos nos ensaios das amostras analisadas. 
 

  
 
PALAVRAS-CHAVE: CALCÁRIO LAMINADO, MICROFÁCIES, GEOMECÂNICA 
 
 


