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Definição



Bandas de Deformação
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Definição
• Falhas (zonas tabulares) de rejeito centimétrico a

milimétrico (Aydin, 1978)

• Rochas porosas (>>15%) (arenitos)

• Mecanismos de deformação – rotação e translação de
grãos; deslizamento friccional ao longo das bordas dos
grãos.

• Ocorrem em várias escalas: níveis crustais rasos.

• Característica geomecânicamaior resistência.
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Importância

• Arenitos porosos  excelentes reservatórios.

• Relação permoporosas das bandas de deformação:
• Menor permeabilidade

• Maior permeabilidade

• Zonas de dano  proximidade do núcleo de falha

Araujo Netto (2011)



Geração das bandas de deformação

• Ambientes tectônicos: A) Soerguimento tectôncio, B) rifteamento, C)
falhas de empurrão, D) Halocinese, E) Lutocinese, e F) Colapso.

Araujo Netto (2011)



Classificação

1. Hierárquica

2. Cinemática

3. Mecanismos de deformação

@Fossen



Hierárquica

Individuais
• Corredor de fraturas

Fossen et al. (2007)
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Cinemática

• Dilatacional

• Cisalhamento

• Compactação

• Híbrida

Fossen et al (2007)
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Mecanismo de deformação

Fossen et al. (2007)

• Desagregração fluxo 
granular  deslocamento 
entre as camadas.

• Filossilicáticas (argila > 10 a 
15%)  Espalhamento de 
argila (clay smearing)

• Cataclásticas fragmentação 
do grão  primeiras bandas 
descritas por Aydin (1978).

• Dissolução compactação 
química.



Mecanismo de deformação

Fossen, 2010

• Desagregração fluxo 
granular  deslocamento 
entre as camadas.

• Filossilicáticas (conteúdo de 
argila > 10 a 15%) 
Espalhamento de argila (clay
smearing)

• Cataclásticas fragmentação 
do grão  primeiras bandas 
descritas por Aydin (1978).

• Dissolução compactação 
química.
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Exercício

1. Ler e comentar o artigo: Fossen et al 2017 A review of deformation
bands in reservoir sandstones: geometries, mechanisms and 
distribution


