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RESUMO: Bandas de deformação (BDs) são estruturas tectônicas formadas em condições 
rúpteis a rúpteis-dúcteis nas rochas arenosas e carbonáticas com porosidades acima de 10%. 
Estas estruturas são, em geral, subsísmicas e constituem barreiras permoporosas para a 
transmissibilidade de fluidos nas rochas reservatórios hospedeiras. Em escala de bacia, as BDs 
constituem zonas de falhas que permitem descrever a evolução tectônica regional. A geometria 
e os mecanismos diagenéticos-estruturais de evolução das BDs mostram-se também 
controlados pelos ambientes deposicionais destas bacias. As bacias do Tucano e do 
Recôncavo apresentam BDs em zonas de falhas regionais que apresentam estruturação tipo 
Riedel, caracterizando zonas de transferência NW-SE, bem como, nas de geometria normal, 
paralelas as falhas de borda de cada rifte. As BDs ocorrem nos arenitos de origem flúvio-eólica 
do Grupo Massacará, na primeira, e nos de origem turbidítica, lacustre, nas formações 
Candeias e Maracangalha da segunda. Suas geometrias são, em geral, em aglomerados, cuja 
freqüência é diretamente relacionada aos rejeitos das falhas associadas. Nos arenitos flúvio-
eólicos, as BDs mostram um aumento da coesão e rigidez da rocha hospedeira e estão 
relacionadas à deformação por endurecimento. Ao microscópio, estas BDs exibem, 
internamente, grãos de quartzo-feldspato fraturados, cominuídos, rotacionados e alinhados 
com os minerais de argila, caracterizando origem por fluxo cataclástico e compactação. Já nos 
arenitos turbiditicos, o maior conteúdo de argila no ambiente controla geometrias de 
espalhamento de argila (Clay smear) formando as bandas filossilicáticas, ao longo dos planos 
de falha e de fraturas cisalhantes. O aumento da coesão e rigidez do arenito poroso ocorre por 
cimentação carbonática que também forma veios e vênulas em bandas dilatacionais, 
subverticais. Ao microscópio, observa-se que as BDs filossilicáticas exibem geometrias 
lenticulares com espalhamentos de argilas variadas, esmectita, ilita e clorita, sendo que o 
volume de grãos quartzo-feldspáticos, de granulometria muito fina a silte, indica um mecanismo 
híbrido de fluxo cataclástico e de espalhamento de argila. Outro dado importante se refere ao 
conteúdo de carapaças e de aloclastos carbonáticos transportados pelas correntes de turbidez 
que controla o volume de calcita e dolomita que formam texturas diversas desde mosaicos de 
microcristais até em cristais blocosos ou poiquilotópicos. Os grãos carbonáticos cimentam os 
poros e substituem todo tipo de argila e de grãos quartzo-feldspáticos, indicando que 
mecanismos de dissolução e cimentação por aporte de fluidos carbonáticos foram bastante 
operativos durante a evolução diagenética estrutural dos turbiditos. Estas bacias mostram, 
assim, que em ambientes deposicionais subaéreos, com baixo conteúdo de argila, as BDs 
evoluem principalmente por mecanismos de fluxo cataclástico desde a eo até a 
mesodiagênese, sin a pós-litificação. Por outro lado, em arenitos de ambientes subaquosos, 
associados a laminações de folhelhos e/ ou lama, as BDs evoluem como bandas filossilicáticas 
por mecanismos de espalhamento de argila em condições sin a pós-litificação. Mecanismo 
adicional, favorecido pelo aporte de fluidos, ocorre por dissolução e cimentação, nucleado por 
alo e bioclastos de carbonatos. Um dado a mais, fornecido pela substituição de ilita e clorita por 
microcristais de dolomita, indica que a evolução estrutural foi polifásica, desde a eodiagênese 
até a telodiagênese. 
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