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ABSTRACT

A. SERGIPE:

The silicification of sandstones in the Barreiras series was studied at some places.
The sandstone is cemented by either secondary quartz overgrown in I~ontinuity with the
detritic one, or chalcedony. The first case was found a few kilometers from the coast,
where the silicified layers are thin, from a few decimeters to one meter in thickness,
occurring few meters below the surface. The second case occurs far from the coast,
associated with Cretaceous limestones. The size of these occurrences is much larger
than the ones mentioned above. They form hillocks of roughly circular shape, about
40 meteres high and one kilometer in diameter.

In order to verify the source of the silica active on the silicification, it was studied
the solubility in hot sulphuric acid of the clay fraction (less than 4 microns) of two
sandstones, one just above and the other about one kilometer removed from the silicified
zone. This study showed considerable differences. There are more clay minerals in the
sandstone associated with the silicified sandstone than in the same bed at some distance,
where there is more insoluble residue. This suggests that the fine-grained qnartz (which
occurs together with the clay minerals) is leached, due to the larger contact snrface of
the fine grains.

Since the Cretaceous limestones associated with the silicified sandstones do not
show silicification (except at one place, where a small outcrop of porcelanite occurs near
the large silicified sandstone bodies) it can be stated that the silica must have been
deposited by descending water, due parhaps to special climatic conditions or by topogra
phic features which favored the solution of silica. We think, according to our field and
laboratory observations, that the concentrations of the cementing siliceous solutions had
a bearing on the type of cement. that is, secondary quartz (less concentrated solutions)
or chalcedony (more concentrated solutions).

B. VARNHAGEN. STATE OF SAO PAULO.

Only a few centimeters of the surficial zone of Permo-Carboniferous sandstones
and arkoses of Varnhagen, Morro de Aracoiaba are silicified. The silicified zone occurs
on horizontal surfaces of outcrops as well as on the steep or vertical faces of large
sandstone cliffs. Thin sections show the detritic quartz grains highly corroded, showing
sutured texture, due to the local precipitation of the quartz houndering the previously
corroded detrit ic grains. The silicification is probably related to some climatic causes,
and it is not related to the alkaline intrusions of the area, which caused the silicification
of other kinds of rocks.
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RESUMO

A. S ER G I P E -

Foi estud ada a silicific acao de aren itos em algumas localidades da sene Barreiras de
Ser gip e. 0 cimenro ora con stitui-se de quartzo acrescido em continu idad e ao grjio detri
tico, or a de calce donea. 0 primeiro caso ocorre a poucos quil fimet ros do litoral, onde as
.oaruad as silic if icadas sao finas, variando de pou cos dec imetros a pouco mai s de urn
metro de espess ur a e nfio se locali zam Ii supe rficie, mas im, a alguns metros de profun
di rlade. 0 seg undo caso foi observado em local s mai s distanciados do litoral , em aflora
mentos assoc iados com calcarios cre tacicos. Tais afloramentos sa o consi dera velmc nte
ma iores qu e os primeiros, formando ele vacoes de cerca de 40 metros de altura, com
form a aproximadamente c ircula r, tend o ern me dia um quildmetro de diiim etro.

A fi III de ver ificarmos a pro ven lencia da sil ica responsavel pela silic ificac iio estuda
mos a solub ilidade da fra<;ao arg ilosa (inferior a 4 microns) em duas amostras : uma
delas, logo acima do arenito silicificado e a segunda a cerca de um quilometro, no mesmo
hori zont e, As diferencas foram significativas quanto as proporcfies entre argilas sohiveis
e resi duo quartzose insohivel. Os minerais argilosos sao mais abundantes no arenite
asso ciado ao silicificado, enquanto qu e a mcsma camada distanciada da zona silicificada
apresenta maior quantidade de residuos insohiveis, Este fato su ger e a dissolucfio do
quartzo da fracao fina, gracas a mai or superficie de contacto dos grao s mai s finos.

Desd e qu e os calcarios cretacicos associ ados aos arenitos sili cif icados n fio mostram
a silic ific acfio (ex ceto numa localidade obse rvada, onde ocorre urn pequeno afloramento
de porcelanito nas proximidades de urn dos grandes corpos de ar enito silicificado) ,
concl ui-se que a silica foi depo sitada por aguas descendentes, gracas a condicfies cl imaticas
especiais, pod endo ter havido tambem influencia das condico es topogr afi cas. Em ba se
da s nossas obser vacoes de ioampo e gabinete, aventamos a hipotese de qu e a concentrac fio
da s solucoes silic osas cimentantes tcnham influido no tipo de cimento, 011 se ja, quartzo
sec undario (solu<;oes men os concen trad as) , ou calccdonca (solucces mai s concen t radas},

B. VAR NHAGEN

Nos arenitos e arcosios do P ermocarbonifer o desta localidade ocorre uma fina e
superficial zona (nfio excedendo de poucos centimetres de espes ura ) afetada pela silici
Iica cfio. Esta zona silicificada ocorre njio sornente nas superficies horizontais dos aflora
mentos, como tam bern junto as superficies verticais dos grandes e esearpa dos bloeos de
arenitos. Em sec cao delgada os graos detriticos de quartzo aeham-se altamente eorroidos,
apresentando comumente uma textura suturada, gra cas a precipitacfio local do quartzo
ao redor dos gr fios clasticos previarnente corroidos. E sta sili cificaeao muito provavelmente
seja rnotivada por ca usas de natureza cl ima tica, nfio se relaeionando as instrucdes de
magma alcal ino, que sao responsaveis pel a sil icificacfio em outros tipos de rochas.

INTRODUQKO

A - SERGIPE

Em prineipios c1e 1960 tivemos a oportunic1ac1e c1e percorrer algumas
loealidades c1e Sergipe, onc1e 0 OENAP (orgao da Petrobras destinado a
formacao c1e geologos ) desenvolve suas atividades nos arrcdores de Ita
baiana. Deixo aqui os meus agradeeimentos pela colaboraeao do Cenap,
eujo Superintendente, Dr. Antonio Seabra Moggi , nos facilitou a exeeueao
deste estudo, assim como, ao Prof . Dr. Fred Humphrey, Diretor da sec
gao de Geologia da referida instituicao, Devo ao Prof. Dr. Viktor Leinz
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acuidadosa revisao e critica sabia e construtiva, que tanto melhoraram
esta nota.

Ja tinhamos percorrido, anteriormente, parte da regino, numa rapida
viagem de coleta de amostras para estudos micropaleontologieos, ja reali
zados pelo Dr. Setembrino Petri. A fim de observarmos mais aeurada
mente a regiiio, voltamos posteriormente, tendo a oportunidads de coletar
mais pormenores sabre as ocorreneias que passaremos a descrever,

MODO DE OCORRENCIA

a arenite sili eifi cado ocorre de duas maueiras, distinta sob dois
p onto de vista: quanto it eonf igur nefi o morfol6gica do terrene e extensiio
geograf'ica da sua ocorrencia, como tambem, quanto ao tipo de eimento
silieoso. Nas zonas mais proximas do litoral ocorrem leitos delgados de
P CHlCO palmos a cerea de um metro ele espessura de arenito intensam ente
endurecidos pela sillcifieaeao. Achum -: e intercalados nos sedimento bern
earacterl st icos da r eferida formacao, ou sejam, arenites argilosos mal
selecionados e leitos de espes uras variaveis de argilas siltosas vermelhas
ou irregu larmente variegadas. A zona sili eificada e por vezes de forma
irregular, como mo tra a fig, 1.

as arenitos possuem granulaeao media a. grosseira, passando a con
glomeraticos, de seixos de quartzo de meio a urn centimetro de diametro.
Entre os seixos, pi -edominam as formas com bom arredondameuto, sendo
na maioria das vezes formados de quartzo bem limpido. A eoloraeao dos
arenites IS semp re clara com cimento ora de a. pecto leit oso ora hialino.
Nas fraturas mcstram-se ligeiramente averrnelhado pOI' hidrdxidos de
ferro de infiltraeao. Estas ocorrencias observadas loealizam-se a alguns
metros abaixo da superf'icie atual formada pelos sedimentos da serie
Barreiras, tendo por cima os mesmos arenitos e argilas mal eonsolidados,
como as demais ocorrencias desta serie. Nao observamos a ailicificaeao
na zona superficial, junto ao solo.

Nas r egioes mais distantes do litoral, em intima- assoeiacao com os
calcarios da serie Sergipe, ocorrem diversos afloramentos, por vezes de
extensao eonsideravel, de arenites intensamente silicificados. . Nos
casos observados, 0 endurecimento destes arenitos e tao intenso e tao
difundido pela superficie, que a topografia obedece ao contraste da resis
tencia a erosac formando-se nitidas elevacoes na paisagem. Nao conse
guimos observar 0 contacto direto destas grandes massas de arenito silici
ficado com as rochas eretacicas, motivo pelo qual, torna-se dificil 0 co
nhecimento da sua posieso estratigraf'ica, mormente pelo fato da silici
fica<;ao tel' sido tao .intensa a ponto das rochas perderem par completo a
sua estrutura original. Examinando os arredores da parte inferior de
uma destas elevacfies (defronte a Usina Sao Jose do Pinheiro, situada a
6 Km a sudoeste de Riachuelo), tivemos 0 ensejo de observar argilas va-
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Fig. 1 - Aflorarnento da serie Barreira s na e s trada Araea ju-Maroirn . Os bloeos re ssal
tados no co rte da e strada co nstituem-se de ar en ito silicifica do, dispos tos nu m Ie ito irreg u lar.
Como a roche nno silicificada e muito incoerent e e passive] q ue esla irreguLaridade saja pro 
du zida palo af un damento posterior a s fliciflcocdo. Am bo s a s a lternatives sao v kr vers .

E w
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Fig. 2 - Pe rfil geologico da elevac;ao d e a renito s illclficado de Rlcrch u elo, Junto a Usl n a
Sao Jose d o Pinhe iro . I: cclcdrto Riachuel o, que se inclina para est" com urn cingulo do cer·
ea de 10°, exagerado no p erfil pela sobre lsvccco. 2: arglla varleg a da d epositada e m d e
pressoes de natureza cdraticcr no calcaria c re tcrcico . Sua forma len ticular represe ntada e uma
suposicco, podando ser irrecrl. 3: arenito Barreiras s UicHicado, cu ja e spessura to mbem nco
conhecemos, nem m asmo a sua continuidade no s up e rHcie.
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r-iegadus ver melh us, ea ructeristie a: da ser ie Bm-reiras, Si tuaiu-se logo
abaixo da: massas silicificadas, e to pogruf' icamente abai xo dos cale/lrio.
.retacieos da f0 1'1ll a~iio Ria chuelo. ind icando a deposieao do Barreiras em
anti ga topogra fia clll's tiea das r ochas calc a r- ias (fig , 2 ) . 0 mesm o Upo
de cout acto, em meno r e. cal a, acha-: e exposto em belos cortes da n ova
r odovia nas proximidades do 10 .al da f ig, J .

o asp ecto ma croscop ic d es nreuitos sili eif'iead os <ll's tas <'levat;oes difer e
duqueles antcriormcnte deseritos. Predominam os a ren it es de g'I'llIlIlla(;ao
fi na, de a par en cia maciea e homogen ea ( p rovavelmente a silieif icaqiio
oblite ro u os ca racteros da <,st l'at ificac;ao) . de coloraeiio leito: a a einza clara.
Algumas amostrns ap i-esen ta m ua superf iuie l'C'ecm Jrut urn da Yl'sthrios da
estra t if icaeiio, eausada pela nmda nea ua granulat;ao P coloraeao da massa
prineipal eiment ada ora de aspeeto leitoso ora mais hial iu a. Espalham -:e
eaotiea mente POI" est a massa fi na e h omogen ea, graos lie quartzo de meio
II um milimet ro de d ifunen-o, ocor ren do I'I1I'OS seixos de men os tie 5 rum .
Medram eomumente por sobre a super ficie dest as r ochas um a forma
cur iosa de liquen , de cor ligeiramente esverdeada, com desenhos em forma
de mosaicos de contornos suturados, cr escendo. em linhas sinuosas bern
pretas, dando as ro chas um aspe cto pitoreseo. 'I'rata-se de urn Aseolichen
da ordem das Graphidineae (nome compa t ive l com 0 aspecto r eti cul ad o,
semelhante a nma grafia ) , fam. Leean oraeeae, seg-undo Prof. Dr. Aylthon
B. Joly, do Depto, de Botaniea da Uni versidade de Sao Paulo.

A fim de te rmos uma ideia rnais precisa quanta ao grau da eimentaqjio,
de te rmi namos a. densidades de duas amostra: de 10 .a is difc rente s. . endo
uma delas dar proximidades do lite ra l e a ou tru da citada elevaea o, n os
arredore: de R iaehuelo. Os valores foram semelhantes, tendo I\. pr imeira
2,60 e 11 segunda 2,62. Em e tratando de sedimentos altamcnte quatzo
. os pod emos avaliar uma porosidade quase nula 0 CIne mostra a alta inte n
sidad da cime n ta<;iio.

A silicificaeao de sedimentos da seri e Barreir as niio const itui n ovidade,
tendo ja sido estudada por V. L einz (1936) . Este autor desereve com
pormenores a seccao delgada de silex rla serie Barreiras da Llha de' Sto.
Amaro, Este sil ex . er ia mais provav elmente, formado pelo prccesso da
sili cifi caea o de sedimentos preexist entes, ao inve de ter-se fo r mado pela
sedimentacao da sili ca, segundo a interpretaeao do autor cit ad o.

TEXTURA

Os arenitos sili cifieados das proximidades do Iitoral mostram-se, em
seccao delgada, eonstituidos de griios bastante heter ogeneos em tamanho.
Os maiores, eaot icamente espal'gos, variam de meio a 2 mm de diametro,
misturados uuma matriz ·ollst ituida pOl' granulos de 0,1 a 0,05 mm, apro
ximadamente. Estes acham-se 'illter ligado, em textura de mosaico, sendo
intimo 0 contacto dos pequenos granulos com os maiores (f ig. 3 ). Notam-
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Fig . 3 ~ Seq;ao delgada do arenito sil ici hcado das proxlmidades d o lncrol. onde se cb
servam os con tornos suturados em alguns qrfr os , A dmenta¢o a dev ld n ex prec ip itccco de
qucrrtzo intersti cial, qu e as vezen G ccrescid o cro grao orig ina l em ison a n tc cc o oti cn , com o e
a re gra normal. Aume nto do 30 veze s. Nicois cruzodcs.

-se algumas manchas negras, quase opacas, irregularmente espareas, a
maneira de nevoas, Sob a luz refletida mostram-se Ieitosas. Acredita
mos tratar-se de infiltracfies posteriores de silica na sua fase criptocris
talina, Como tais man chas sao ocasionais, podemos afirmar qu e niio cons
ti tuem a causa primordial da eimentaeiio, que no euso presen te, 6 motivada
pela Iormaeiio de quartzo interst icial ao. grfios ehist icos, Em seceao
delgada nao nos foi possivel distinguir os clasticos clos neoformados mo
tivo p elo qual niio nos foi Iacil eonstatar- e com seguranea qual 0 f eno
meno diageuetieo. A fim de certificarmo-nos da neoformaqiio do qnartzo,
desagregamos euidndo amentc as parte menos endnree idas e observamos
os fragmen tos menores ao micro eop io. Pudernos, as im, observar alg uns
graos de quartzo pareialm ente envolvidos pelo quartzo eimentado em
cou t inuidade fi iea, reeouhceiv el como tal pela sua mai er l impidez. E :te
forma grande parte da matriz cime nt ante, eonf und indo-se, na secr;ao del
gada, com as "'raos de quar tzo elust ieo. Nfio verifieamos a formaefio de
pequenas facetas erista linas comum ente observadas em arenites prima
riamente mais poro os, onde 0 e. pa eo vazio existente p errnite 0 desenv ol
vimento de pequeuo: pri ma. e rombo dros. 0 grfio mai or es mostram
- e as veze sub-arredoudados, predominando os angu los. Esta angulosi
dade pode ser , em parte, conseqiiente da intima justaposieao do quartzo
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e undario cirnentante. NU11l11 (las umostras, a mai ori a dos griios mai ores
eertamente cia tieos, IllO tram-so in tern ameute corroido l seudo f req uentc
a dep osicao de ealcedonia nas reentrftneia. produzidas pela dissolu eao.
T udo indica ter -se f'ormado I1p65 a de posicao do qu ar tzo 'CCUUc1:lI'io, pelo
fn to d ocorre r empre de modo intersticia l. ignndo P ettijohn ( l H57,
pag. (j51) nao . ao ennhecida : as eunsas qu e det erminam a fOl'UllU;iio ora
de quartzo ora de opala, Igualmente, n50 se sabe porq ue se forma ;IS

vez so quartzo secundario e outr as vezes a eulce rld n in. seg undo info J·llla c;o ~. ·

verbais do Prof. C. W . 01'rCIl 8. 1 ' 0 presente cas u, em ba se da. ohservu
ljoes realizada s, aventa mo . COlli ressa lvas, a hip titese da .onceutr aeiio da
soluciio silicosa t el' influen eia rlo na fo nnacao clo tipo de cimento . l ' a 1,·,,
donea ou quar t zo ecundario. Supomos assi m, qu e sendo fr aca Il (' 01 11'1'11

trac;iio de sil ica dar-se-ia a sua preeipitaeao de modo mais lento, dando,
con eqtientementc, 0 ens ejo para um arranjo cr istalino mais perf'eito,
fo rmando-se desta maneira , 0 qnartzo. P oroutro Iado, numa concentra
c;ao mai er, a preeipitaeiio seria mais rapida, nao s6 determinando uma
maier er istalin idade, como tarnbem, aprisionando parte da ag-ua, que
ocorre em propcreoes variadas n as diversas formas er-iptocri stal ina s da
silica , Nos imimero s casos onde He observa 0 quartzo junto a caleedonia,
como em vesiculas de lavas basal ti eas ou mesmo em vazios de mad eir as
sili cifieadas, 0 quartzo e quase sempr e forrn ado 'por sabre a calcedon ia
ja precipitada, Esta preeipitou-se, certamente, de uma solu eao mais con
centrada no inicio e menos na fa se final, onde se forma 0 quartzo. "Mu
tatis mutandis" , fenomeno analogo passar-se-ia com as solucdes cim en tan
tes des arenites estudados. Qual seria a caus a desta mudanca de conce n
traeao, e um problema indeeifrav el. 0 fato e, qu e nas ocor rencias ern
grande eseala , das grandes ma ssas sili cifi cadas ja referidas, 0 cimento
ede natureza criptocrist alina, su gerindo maiores eonce ntracfies de solucfies
silicosas.

Julgamos nao haver relacao alguma ent r e tipo de cim ento (calcedo
nia on quartzo seeundario ) e a assoeiacao da ocorrencia com os eal carios
cr etacieos, qu e pcderiam influir, aumentando 0 PH das solueoes cimen
tantes, aumentando, assim, a conee nt r aoao do 8i02 mais soluvel em meio
alcalino. Esta suposicao baseia-se na observacao de peqnena ocorrencia
de um arenito conglomer atico altamente quartzose e intensam ente silicifi
cado, associado aos calcar ios cre tacieos de J aparatuba, onde ocorrem
grandes Amonites. Em seccao delgada nota-se 0 mesmo tipo de cimenta
gao observado nos arenites silicificados deser itos inicialmente, que ocorrem
nas proximidades do litoral, on seja, 'pelo quartzo seeundario com p e
qu enas infiltraeoes de calcedonia micro granular nos intersticios,

Na s grancles massas de arenite sil icificado do interior de Ser gipe, a
textura observada em lamina difere eons ide ravelmente dos tipos ja des
critos. Ao mi cr oscopic, sob lue rcfletida, nota-se nma massa leit osa,
homo geneamente esparsa, em nitido contraste com os graos maiores de
quartzo limpido, escuros, pelo fato de nao refletircm a lu z. Ocasi onal
mente aparecem manchas majores, isentas da massa leitosa, onde a luz



Fig. 4 - Em dma, seq;ao delgada do orenito silicificado par colcedonicr, das proxirnido
des de Riachuelo. No ceniio notcr-se uma das cHadas manchas esbrcmquiccrdos de contorno
impreciso, in terpretadas como zonas cimentadas por quartzo. Nicois pcrcrlelos.

Em baixo, a mesma fotomicrografia tirada com nieois cruzados, onde se percebe a mes
rna textura no interior da mancha, nco mais perceptivel sob nicois cruzados . Aumento de
30 vezea.
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refletida se absorve, determinando uma tonalidade escura. A lue trans
mitula, com nicois descruzcdos, a rnassa leitosa torna-se quase opaea e as
manchas citarlas mostram-se muito homogeneas, coniportando-se como se
fosse um seixo de quartzo de contorno inc1efinido. Contudo, ao cruza
rem-se os nicois, evidencia-se no interior da maucha a mesma textura
elastica vista em toda a lamina (fig. 4 ). A massa leitosa soh 11117, refletida
e quase opaea a lnz trausrnitida eeonstituida de calcedonia microcristalina.
Pela ref'lexao total provocada pelas impurezas (talvez ar, on materia1
argiloso ou hidroxidos de ferro finamente su bdivididos ), torna-se quase
opaca, com aumento medio e iluminaeao normal.

As citadas manchas observarlas na fig-. 4, no alto, sao isentas de
ealceddnia, t' correspondem a zonas onde 0 eimento const itui-se de quar
tzo secundario. Muito provavehnente esta eimentacao den-se numa fase
inicial, forrnando estas manchas em zonas preferenciais. HIlla vez cimen
tada, impermeabilizaria as solucoes seguintes, que teriam dcpositado a
ealcedonia. Esta foi identifieada apos a separaeao dos fragmeutos mais
f'inos que 0 tamanho medic dos graos clasticos menores, de cerca el l' 50
microns. Pudemos determinar 0 indiee de ref'racao destes fragmentos,
que e inferior a 1,54, sendo que 0 minimo do quartzo e de 1.544. Oeorrern
sob a forma de agregados in formes e irregnlares, no est ado micro-crista
lino. Complementando a descricao da textura destes arenites silicificados,
trataremos, brevcmente, de alguns dados sedimentologicos. com 0 fito de
dar uma descricao mais precisa do tip o de arenite estudado,

Granulometria c arredondamenio : por causa ela dif'iculdade na dis
till<)aO entre quartzo detritico e seeundario, nao se pode dar uma ideia
preeisa da diatribuicao granulometrica, salvo no estudo comparative de
duas amostras de sedimentos inccerentes, cujas eurvas acnmnlativas
encontram-se adeante. Segundo os quarteis, 01> valores aproximados da
seleeao geometrica sao 3,1 para a cnrva 1 e 2,6 pam a eurva 2. 0 exame
das seeg6es delgadas sugere uma selecao peior, pois, sao frcqiientes os
graos de 0,5 mrn espareos numa massa eouf'usa de graos de 50 a 100
microns, entre os quais e dif'icil a distineao entre clastieos e secundarios.
Cerca de 5% dos graos atingem 2 mm de d iametro, rlando a impressao de
tratar-se de um sedirnento bimodal. Como Sal' aconteeer nos sedimentos
da serie Barreiras, ocorrem eomumente os arenites conglomeraticos. Nestes,
os seixos variam de poucos milimetros ate um ou do is centimetres no
maximo. Sao quase sempre bem arredondados, predoll1inando os de quar
tzo ll1uito Illl1pido.

Quanto ao arl'edondamento dOl> graos, mereee ser m enciona(la a elife,
renc;a entre os :ediJneutos do interior e os sitnados proximos do litoraL
Os do interior possnem -cl'en de 30% dos graos com bom arredondamellto,
sendo os demais slIb-u ngu lo.'os a sub-arredoncladof;, considerando-se somen
te os graos passiveis de arredondamento pOI' desgaste aquMico, ou sejam,
os maiores de H50 microns de diametro. ,Ja as arenitos do litoI'al mostraJil
maior freqiiencia de graos com 6timo arrec1ondamento e brilho Iustroso, tl
pica de intellso gran de desgaste aquiltico. Fato interessante, que foge as.
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regra nonuais do arredondamcnto, e°segu inte . 0 mai or arnedondamen to
eobserv ado entre os "raos de 0,3 lUlll de d ifunetro, ao passe qu e os majores,
lie meio a muis de 1 111m de d ifuuetro, mostram-se meno: arredondados,
Como reg ra gera l, o. graos mai oi-cs arredondam-se muis fiwilm rntc. por er
ma ior 0 iiupacto, 0 qu e nfio se lIil lIO nosso ellSO'. Interpretamos cs t.t' fat.o
como com eqiiencia do t ran. porte eolico de g-rii0s Hl'1' ·dondados Pill praias
e redepositados e111 ambiente fluvial junto a out ros gl'iio originados pela
erosiio dos r io. qu e f'orrnavam os aren ites e conglome rados da sCI'ie
Barreiras. Esta ob. ervaeiio foi ef'et uada nos sed imeutos incoer entes du
fig', 5, As CL:l;Ol'S delgada do arenite sili eif'icado nao perrnit em II obser
Yal]ao preeisa do gran de arredondamcnto de to dot us tamanhos dos griios,
tao int ansa e a reeri stal izagao do quartzo semmcliu'ip intimamente ju xta
posto an - graos dotrItieos, f'ormando uma vcrdadeiru texturn . uturadu
que por vexes obl it era por complete II f'orma ori ~llal dos grfios mcuor es,

COlVIPOSIQA..O MTNERAL6GICA

PI' domina largamente 0 II1lUl'tZO em tollas 11, ' amostras estudadas.
Da observaedo das suas inclusoes (.'pg'll Il d n Holeman, H);,)2 ) , eonc luimos
que ccorrem griios derlvados de roehas ign eas e metarnorficus. 0 exame
1'10 residue pesado conco rds COlll e ta observaeilo, pela exist enc ia de min e
rais car aeter is t ieo. <1 &:1.es dois tipos de r ehas. 1 os sedimento: proximo.
do litoral ver-ifieamos a presence ell' ciauit a, zireonita bern arredondada
(II que indica 0 r etrabalhamento repetidc, em rochas antigas. g ralmente
lit' or izeni pnrrnnetamdrf'icn ) . e taurolita e uma variedade .u r iosa de UIn

mineral do g'mpo das elcr it us, de 001' azul . apareutemente uniaxial e
positivo. Estes mineruis eitados :ao tipieo d roehas metamorficas. Entre
us iuinerais derivados mais eomumente de 1'0Ch11S Igneas eitaremos a tur
mal ina verele, parda, rutile, apatita e titanita, :Estes minerais foram
deterrninados nos sedimentos nan silicificados e numa amostra intensa
mente silieificada do mesmo local, que necessitou ser moida. Foi nesta
qu e encontramos 0 mineral cloritico azulado, njio tendo .sido nbs ervado
lia s demais amo stras, Nos arenitos silici f ioados proximos de Riaehuelo
determinamos os seguintes minerais pesados : zirconita bem arredondada,
Ieucoxeui o, r utile , tremol ita, andalusita , cian ita e ep idoto. Niio encontra
mos It gr anad a, qu e e mn dos minerals mais comnns entre os clasticos
pesado qu e ocorrem nos calcfirio eretacicos do, arredores. E provfivel
que na epoca da deposicao do sedimentos da ser ie Barreiras as roehas
cretaeieas estiveram ap lainadas e eneobe rtas pelos sedi mentos terciarios.
Estes, muito povavelmente, ter-se-iam originado da erosao de rochas do
Preeambriano dos arredores de Itabaiana,

ARENITO NA..O SII1ICIFICADO

A fim de ser estudada a prov<lvel causa da cimentagao peia silica,
amostramos 0 material ineoerente que ,ocorre junto ao sedimento silicifi
raelo. Uma das amostras foi coletada logo acima de um banco de quase
um metro ele espessura de arenito silicificado, situado a 8 km d e Aracaju,
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rumo a Laranjeiras, pela estrada antiga. Existem nas proximidades,
diversas salinas, que se abastecem gracas a cheia do rio Sergipe nas
ocasioes das mares altas. Examinanclo a terra saida de um grande for
migueiro, nas proximidades de uma das salinas, concluimos que 0 nivel
dos baixios e formado por ealcarios eretacicos. POI' sabre estas roehas
calcariasocorrem as elevacoes tipicas da serie Barreiras, com 20 a 30
metros de altura. A amostra coletada e um arenito muito poroso com
pouca consisteneia, de aspecto terroso. Acreditamos que a porosidade
aparentemente elevada seja eonseqiiencia da lixiviacao do material fino
intersticial, como trataremos adeante. A segunda amostra foi coletada
a pouco menos de um quildmetro da primeira, prittioamente no mesmo
horizonte, onde os sedimentos sao bern caracteristicos da referida formacao,
Predominam neste afloramento as argilas avermelhadas, sendo mais raros
os arenitos. Estes sao tarnbem irregularmente avermelhados, sem estrati
ficaQao visivel, e com eontactos poueo nitidos com as argilas. E possivel
que estas argilas mais abundantes tenham impedido 0 processo da silici
ficacao, pela impermeabilidade as solueoes cimentantes.

A semelhanea da associacao dos minerais pesados em ambas as amos
tras (citada no capitulo anterior) indica tratar-se de camadas contempo
raneas, nao obrigatoriamente a mesma, por ser grande a variacao lateral
nos sedimentos da serie Barreiras. A distribuieao granulometriea em
ambas mostra-se com a mesma eonfiguracao, sendo a primeira (n." 2 da
fig. 5) um poueo mais grosseira, menos argilosa e menos selecionada que
a amostra mais distante da zona silicificada.. Coneluimos que nao houve

100 .---- - ------- - - ------ - - - ----- - - --,
90

eo

70

60

·1.50

40

30

20

'-000

Fig. 5 - Analise qrcmulometrtcc des arenites nco silicificados de regifIo litoranea. Curve
n .c 1 - arenite situado logo acima do banco silicificado. Curve n .o 2 - arenite situado a cercc
de 1 km do primeiro, no me smo horizonte. Notcr-se umvpcrcleleltsmo qUCS8 perfeito entre as
duos curvns, mostrando a n.? 2 trater-se de urn sedimento pouco mais grosseiro que 0 Dutro.
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qualquer alteracao na fracao arenosa ou siltosa pelo efeito da suposta
dissolueao destes eornponentes do arenito acima do silicificado. 0 exame
dos grjios sob a lupa binocular nan mostrou qualquer efeito da dissolucao.

Frociio a1'gilosa: embora a proporcao da fra<;ao argilosa seja quase a
mesma nas duas amostras estudadas, acreditamos que foi esta a parte
afetada pela rlissolucao, fornecendo a silica necessaria a eimentaeao. 0
teor da fragao argilosa, em si, pouco interesse tem no easo, pois, de um
modo geral, os arenitos Barreiras sao quase sempre ora mais ora menos
argilosos. A dif'erenca fundamental entre as duas amostras reside nas
proporcoes entre minerais argilosos e residuo insohivel no acido sulfu
rico. Uma vez separada a f'racao inferior a 4 microns, pelo nietodo da
decantacao, procedemos a chamada analise racional, usada r descrita por
Marysia Fontoura Leinz, num trabalho de Viktor Leinz (1941) sabre
caulim no Rio Grande do SuI. Este tipo de analise permite, com grande
facilidade e presteza, deterrninar quanto de argila sob 0 ponto de vista
mineralogico existe na argila granulornetrica, ou seja, a fragao inferior
a 40n 2 microns, dependendo da eseala ac1otada. No arenite adjacente aos
bancos silicifieados eneontramos maier teor em minerais argilosos, en
quanto que no arenite afastado deste, 0 teor em argilas c1ecresce, aumen
tando 0 residue insoluvel,

Arenites adjacentes aos
bancos silicificados

Arenite afastado da zona
silieif'icada

Minerais
argilosos

94,6%

89,5%

Residuo
insoluvel

5,4%

10,5%

Esta diferenca e significativa, podendo ser interpretada como tendo
havido a lixiviaeao das partieulas finissimas de quartzo existente abaixo
de 4 microns, mais f'acilmeute sohiveis gracas as suas dimensoes. 0 exa
me ao microscopico destes residuos mostrou algumas dif'erencas que mere
cern meneao, No arenite nao relacionado it silicificacao pudemos distin
guir alguns fragmentos de quartzo, sendo a massa principal constituida de
agregados f'inissimos de indice de refracao superior ao do balsamo. E
provavel tratar-se do proprio quartzo, apresentando um indice apareute
mente mais elevado pelo efeito da dispersao mais intensa, gracas ao estado
de extrema subdivisao. Distinguem-se tarnbem alguns cristais de musco
vita. J a no residue insohrvel do arenito adjacente ao silicificado, ,;ao
muito raros os graos de quartzo e 0 restanteconstitui-se de urn agregado
mais transparente que 0 primeiro e de indice de refracao inferior ao do
balsamo, E provavel tratar-se de silica na sua fase criptocristalina hidra
tada. Seria, neste caso, 0 resultado da precipitacao de pequena porcao
residual da silica nao transportada pelas solucoes e reprecipitada
"in loco".
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Tecnica do. «tuilise racional ,

91

Julgamos iitil a transcricao da tecnica deste tipo de analise, por nao
tel' ampla divulgacao nos livros textos e pOI' nao ser de facil aquisicao 0

trabalho citado de Leinz (1941). 'I'rata-se de uma tecniea de grande
utilidade, inclusive para a ceramica, que consiste no seguinte :

1 - Pesar 2 g da substaucia pti'wiamente seca a 120.°. Colocar
num beker de urn litre, juntar 50 mml de agua distilada com algumas
gotas de NaOH, deixando embeber durante 5 minutos, A finalidade da
soda e facilitar a desagregaqao, rem oven do alguma eventual materia
organiea. A seguir, eobre-se com um vidro de relogio e ferve-se, ajudando
a desagregaeiio mediante agitaeao com Ulll bastao de vidro,

2 - Uma vez obtida a suspensao, junta-sa 50 mml de agua mais
50 mml de H 2S04 coneentrado (com cuidado! bem devagar e misturando,
para evitar 0 super aquecimento ) mais algumas gotas de HNOa concen
trado. Ferver em chama fraca, sem ebulieiio, ate sairem vapores grosses
do H 2S04 • Neste processo, que leva algumas horas, da-se a dissolueao
dos silicates hidratados, que sao os minerais argilosos, libertando 0 SiO z
que deve ser removido na operacao seguinte.

3) Antes, eontudo, enehe-se completamente 0 becker com agua e
deixa-se em repouso por 8 hcras, no minimo, elar-ificando a solueao.
Decanta-se a solueao limpida e repete-se esta ultima operacao, a fim de
remover mais eficazmente 0 acido sulfurico e os produtos solubilizados,

4) Para remover 0 produto silicoso formado ap6s 0 ataqne com
acido sulfur-icc, ajunta-se nm volume cle 200 mml de uma solueao 6 a
7% de NaOH e aquece-se ate iniciar-se a ebuliciio, Deixa-se a solueao
em repouso por 5 horas e decanta-se, sem te-la diluido. Adiciona-se
HCI concentrado e ferve-se. Enche-se novamente eom agua, deixar 8
horas em reponso e decantar.

5) Repete-se a 4.a operaeao, usaudo-se apeuas 100 mml de NaOH,
aquecendo-se, ig'ualmentr, ate iniciar-se a ebulieao. Repete-se igualmente
o repouso de 5 horas, a decantacao, e 0 tratarnento com HCI fumegante,
para finalizar. 0 residue devera ser recolhido num filtro duple, lavado
com agua aeidulada contendo nitrate de amdnio, e a seguir, caleinado e
pesado, POI' difereuca, eonhece-se a poreentagem de minerais argilosos
que se solubilizaram. Este residue devera' compor-se des minerais insohi
veis neste tratamento, como 0 quartzo (que e 0 ma is frequente nas argilas ),
micas, feldspatos, etc. Em se tratanlo ele argilas margosas 0 carbonate
devera ser previameute retirado pelo ataque com acido eloridrico diluido
a queute.
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CArSAS PRIl\i'ARJAS PROVAVEIS DA SILICIFICAQAO

Trata-se de urn problema altamente eomplexo e que nem sempre pode
ser resolvido, como e 0 nosso caso. Eneontram-se na literatura dezenas
de casos diferentes, responsaveis 'pela silicificacao, muitos deles mostran
do as evidencias diretas ou indiretas e muitos outros onde apenas sao
aventadas hipoteses. Exemplificando 0 primeiro caso, eitaremos 0 tra
balho de M. N. Bramlette (1946), sabre a silieificacao de espessos e
extensos pacotes de sedimentos miocenieos da California, que se processa
g'ra~as a dissolueao de carapaeas de diatomaeeas. Sendo relativamente
comuns os diatomites no nosso Nordeste, investigamos cuidadosamente
tada a fl'a<}ao sitosa e argilosa dos sedimentos ineoerentes estudados, pro
curando eventuais vestigios ou restos de carapaces de diatomaceas ou espi
culas de silicisponjas. Conseguimos encontrar somente rarissimas cara
pacas minusculas, de uns 20 microns de diametro de um Silicoflagelado
que pede ocorrer em agua doce, euja forma e dimensao concordam com
as do genero Archaeomonas, segundo D. J. Jones (1956), pag, 44 fig.
4,4 11.0 1. Esta alga oeorre desde 0 Cretaceo ate 0 Recente. Em se tra
tando de um organismo de ocorrencia bastante rara, nao acreditamos que
possa ser 0 fator principal responsavel pelo fenomeno estudado na pre
sente nota, muito embora nada impeca que tenha eoutribuido, pelo menus
em parte.

Segundo Lovering (1923), muitos minerais existentes no solo podem
ser ativos na dissolueao da silica, como a caleita, epsom ita, halita e varios
outros. Estes minerais formariam bicarbonates, tornando alcalinas as
solueoes perculantes, resultando na mobilizacao do Si02 , que e transporta
do sob a forma de eoloides que se preeipitariam apos a neutralizaeao das
respectivas cargas eletrieas. Pesquisas mais recentes, contudo, tern mos
trado que a silica e transportada sob a forma de solueoes verdadeiras, e
que as solucoes aumentam bastante em concentraeiio em meio de alcalini
dade superior a 9, segundo estudos de Krauskopf (1955). Esta ideia
teria aplicaeao no nosso easo, na hipotese da serie Barreiras ter-se formado,
em parte, pela contribuicao das formagoes calcarias sabre a qual aeha-se
repousada. Embora nfio haja contribuicao direta das rochas cretacieas
na formacao da serie Barreiras, seria possivel 0 aumento do PH das
aguas circulantes gracas as rochas ealcarias, de maneira analoga aquela
que se verifica em diversos igarapes da regiao calcaria da formacao
Pirabas. Graeas aos estudos de H. Sioli (1951), foi possivel a. dolimitacao
aproximada da area calcarea mioeeniea pela determinaeao do pH das
aguas dos igarapes, feita por aquele autor, cujos dados 'prestaram-se a
delimitaeao dos calearios, 0 que foi feito por Petri (1957). Considerando
-se a possibilidade do aumento do pH das aguas formadoras do Barreiras,
em questao, ter-se-ia a dissolueao superficial c1a silica e eonseqiiente ei
mentaeao em areas favoraveis,
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P Ol' ou t r o lado , Correns (1950) advoga a importan eia da a<;ao bacte
riana no fenomeno, gracas a produeao de NH3 que alcalinizaria 0 meio,
promovendo a dissolucao da sili ca. Este fato teria lugar em ambientes
01](1e predomiuasse a degradaeao de seres ma is ri cos em substancias pro
teicas ao inv es de carbohidrat os, 0 qu e ser ia de dif'icil explicaeao no nosso
caso, pois, nos ambientes continenta is, via de r egra, predorninam os ve
g'etais rnais ric os em celulose, de euja decomposicao r esultam aeidos
lnunicos.

'Walther (1930) chi enfase as .razoes topograf'ieas, mostrando contudo,
div ersas out ras 'possibilidades para a explicaeao da sil ieifieaeao e as difi
cu lda des exegeticas do fenomeno, citando outros estudiosos, como Freiberg,
qu e HaO encontrou a devida rcsp osta para a cimentaeao de quartzites
t erciarios da Alemanha. 'I'ais citacoes tern 0 proposito de mostrar as
rea is dificuldades do problema, 0 que nos tras urn consolo, P Ol' nao terrnos,
igualmente, nenhuma ideia concreta sabre a genese dos arenites silicifi
cades em estudo, Segundo 'Walther , as condieoee topograficas que 'impli
cariam na silicificagao seriam, a nosso vel', semelhantes aqu elas requeridas
para H formacao dos depositos de bauxita, "mutatis mutandis ", exigindo
a r etengao da agua durante longo lapso de tempo, junto nos in terstieios
da roeha a ser lixiviada, pod endo, desta maneira, realizar-se a lenta
dissolueao da silica, segundo as ide ias elassicas. E importante a posieao
do nivel hidrostatico, que cleve localizar-se numa posieao tal, que permita
a H aSaO da s aguas qu e acarretam os solutos, Esta possibilidade e tam
hem eompat ivel com 0 nosso caso, pois, as zonas sili cificadas acham-se
cerca de 20 metros acima do nivel das aguas, nas ocorrencias proximas
do litoral e muitas dezenas de metros naquelas do interior do estado.
Nas ocor rencias em larga escala, a forma das elevacoes de arenito silieifi
cado e quase sempre circular, sendo compativel com a existencia de lagos
antigos onde a agua estagnada ter-se-ia tornada alcalina e eonseqiiente
mente, ativa no processo da silieificacao, segundo as ideias de Storz, autor
eitado por Walther (pag. 80 da obra citada).

.Iulgamos desnecessaria a citacao de outras hipoteses a respeito, pois,
estas ja citadas, prestam-se para mostrar a complexidadc do 'problema.
Somos de opiniao que njio e possivel, nem sensato, optar por esta ou aquela
t eoria, para os Ienomenos relacionados a cimentaeao p ela silica, de UID

modo geral e n'io para 0 nosso caso particular. Sao hipcteses baseadas
em observacoes nao somente de laboratorio como tambem com as de campo,
que sao as de maior importancia. Estas, indubitavelmente, tem mostrado
qu e, r ealmente, podem ser varias as causas da silicifieaeao, desde as cau
sas magmatieas (como 0 nosso arenito Botucatu em contacto com os
basaltos ou diabasios ) ate as eausas climat icas, como as descritas por
Bassett (1954) na Tanganica, onde rochas ultrabasicas sao decompos
tas em clima tropical, fornecendo a silica cimentante as rochas situadas
em situaeao topograf'ieamente inferior. Neste exemplo citado vemos dois
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fatorl'S agindo simultaneamente, como clima I' tipo ell' roeha favo1'C\VPI a
Iorrnaeao de silica apos a deeornposieao. E pois , perfeitamente plausivel
que, no nosso caso, mais de uma causa tenha agido na silieificacao, 0

que vem trazer maiores complieaeoes na interpretacao deste fenomeno.

VALOR ECON6MICO PROVAVEL DOS ARENITOS
S ILlCIFICADOS

Apesar da possibilidade da obteneao artificial da materia prima.
para a fabricaeao de ref'rata.rios silicoses, julgamos viavel a conjectura,
do aproveitamento economico destas rochas para aquela finalidade, tendo
-se em vista a facilidade da extraeao, a grande quantidade aparente (10

arenito silicificado I' a pequena distancia do porto de Aracaju. Muito
embora tais arenitos silicificados nao tenham sido analisados quimicaruente,
o exame ao microscopic parece revelar alto gran ell' pureza. Nao sabemos,
eontudo, se a calcedonia cimentante acha-se ou njio embebendo a matriz
argilosa, pois, de um modo geral, os arenitos da serie Barreiras sao quase
sempre argilosos, segundo observaeoes pessoais do autor, Mesmo nesta
hipotese, eprovavel um teal' acima de 90% em SiD:!, pois, junto a fra<;ao
argilosa e g'eralmente elevada a quantidade de quartzo finamente subdi
vidido, 0 segundo fator, mais importante do que 0 teor em silica, e a
textura, para a obtecao de tijolos refratarios silicosos, usados no revesti
mento de for-nos Siemens - Martin, na siderurgia. E necessaria a pre
senea de 30% de cimento silicoso de faeil transformaeao em vidro, cris
tobalita I' tridimita, A transformaeao do cimento e tanto mais facil
quanto maior for a superficie de contacto dos compouentes, ou seja,
quanto men Or a granulaeao ou grau de cristalinidade, Comparando-se
a textura des arenites silicifieados pela calcedonia, que ocorrem nas
grandes massas proximas de Riachuelo, com os Bage, Rio Grande do SuI,
estudados pOI' Leinz (1942), que pOI' sua vez e comparado com arenites
da Alemanha proprios para este uso, verificamos que a textura asserne
lha-se muito ao ela Alemanha de boa qualidade.

B - VARNHAGEN, EST. DE SAD PAULO

a) Silex

Nesta localidade, 0 fenomeno da silicificaeao e motivado por dois
Iatores, Um deles, descrito I' estudado pOI' Leinz (1940), e relacionado
ils intrusoes alcalinas responsaveis pelos depositos ele apatita I' magnetita
daquela area. Opta aquele autor pela origem primaria da silica, como
resultante do ultimo produto da difereueiaeao magmatica, sem desprezar,
contudo, a possibilidade da origem descendente, que seria relacionada 11
decomposicao superficial das rochas apatiticas que produziriam 0 acielo
fosf6rico ativo na degradaeao dos silicates. Esta suposieao, contudo, nao
encontra apoio nat; observaeoes ell' campo de uma das minas de apatita,
onde e intensa a deeornposieao ela roeha apatitiea sem nenhum indicio da
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ceor renci a de silex na s proximidad es. Al em disso, as 801u\;oe8 aeidas
formadas nao poderiam acarretar a silica, 80111\'el em meio alea lino.

Merece ser mencionada a ocorrencia de uma ro cha ainda nao des
crita na r egiao, que tudo indica tratarss de uma brecha piroclastica
r ela cionada as atividades ma gmatieas. Na o diremos de natureza vulca
niea por nao se conhecer na regijio nenhuma rocha de derrame. E mais
provavel ter-se formada em adutoras magrnatieas , pois , oeorre nas proxi
midades de um sil de shonkinito porfiro. Infelizmente nao cncontramos
a rocha "in situ", mas em blocos soltos no solo. Maeroseopicamente
possui 0 aspecto de uma rocha elastica, de graos grosseiros espar eos
uuma massa esverdeada fina . Apesar de bern compacta, apresenta em
cer tas zonas diversos paras de menos de meio milimetro de diametro.
Em seccao delgada observam-se fragmentos de formas irregulares e as
vezes ligeiramente arredondados de feldspatos, eujos tamanhos variam
de cerca de 0,05 mm a 0,5 mm , sendo mais comuns os de 0,2 mm. Os
fragmentos maiores acham-se espareos numa massa eriptocristalina de
calcedonia, Ocorrem com certa freqiiencia fragmentos de formas defini
das (geralmente com certo grau de arredondamento) de um mineral
completamen te substituido pela ealcedonia microcristalina. Nao hii ele
mentos para diagnosticar-se qual seria este mineral sub stituido. 0 ligeiro
arredondamento nao someute deste mineral, como tambem dos feldspato
poderia ser explicado pelo efeito da dissolucao parcial durante a silicifica
c;ao. Nao fora a associaeao .minenalogica dos feldspatos, poder-se-ia
pensar na silicif icaeao de uma r ocha porfiritica. Nenhuma das roehas
deseritas por Leinz possui esta associacao que alem do mais, seria de
difieil explicacao paragenetica, pelo fato de coexistirem fragmentos de
plagioclasios calcicos juntamente com sodicos, sendo eontudo, 0 feldspato
mais freqiiente 0 microclinio. Ocone 'com certa freqii encia 0 intercres
eimento pertitico. Nao observamos nenhum grao de quartzo, Este sO
apareee como produto seeundario, Encontramos tambem, em menor pro
poreao, 0 ep idoto.

A eimentaeao, como ja nos referimos, e devida a ealcedfmia micro
er istalina que preenche nao os espacos intergranulares como tambem
substituindo outros graos, Nos espaeos vazios forma-se as vezes a calce
donia fibrosa, com 0 maior indice de refraeao perpendicular as fibras.
Outras cavidades sao preenchidas internamente com quartzo sob a forma
de diminutos grfios suturados e a parede revestida por uma camada bem
delimitada onde 0 quartzo (podendo eventualmente tratar-se de quartzi
na) or ienta-se com 0 maior indiee de refraeao perpendicular as paredes
da cavidade. Dada a ocorrencia proxima da intrusao alcalina de shonki
to, julgarnos nao haver diivida quanto a origem primaria, magrnatiea,
para esta cirnentacao.
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b) Arenites Permocarboniieros

A varies quilometros das ocorrencias de intrusoes alcalinas verif'ica-se,
em diversas localidades, 0 endurecimento Intensivo da superficie dos
arenitos do Itarare, que ocorremem grande abundancia nesta area. A
espessura da zona endurecida e de eerca de 2 em, raramente atingindo
5 em. Espalha-se uniformemente 'pela superficie da rocha, sem que tives
semos 0 ensejo de observar 0 fenomeno nas diaclases ou fendas dos arenites.
Nas proximidades do Monumento de Varnhagen, situado quase no tapa
da elevaeao que forma 0 morro de Aracoiaba, os arenitos dispoem-se em
formas abruptas, formando blocos de grandes dimensoes, que djio a
paisagem um aspecto bastante pitoresco. Num destes blocos acha-se 0

monumento ao nosso historiador, constituidn de uma cruz de ferro mol
dada com 0 metal extraido das minas de magnetita da regiao, Muito
interessante e 0 fato da silieificaeao ter-se dado tarnbem nas paredes
verticals de muitos penhascos de arenito. Como nao observamos nas
fendas, como ja nos referimos, e de se supor que a cimentaeao den-se na
epoca atual, durante a exposicao da superf'icie da rocha, seja ela horizontal
seja abrupta ou mesmo vertical.

Observamos ao microscopic a secgao delgada da zona superficial
endurecida e a zona logo abaixo, sem endurecimento. Em ambas a tex-

Fig 6 - Secede delgada do arenite silicificado de Varnhagen, SP, onde a cimentocdo e
analoga cro da fig. 3. Trotcr-se de urn arenito arcosiano, rico em microclfnio e plagiocl6:
sios. Aumento de 30 vezes . Nicois cruzados .
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tura ea mesma, caracterizada pelo contacto intimo, muitas vezes suturado,
dos graos de quartzo, que foram parcialmente dissolvidos e cimentados
pelo proprio produto da sua dissolueao (Fig. 6). A unica diferenea
entre a parte cimentada e a njio cimentada consiste na nitidez dos con
tornos dos graos, Na parte nao endurecida, ao eontrario do que se devia
esperar, os graos confundem-se nus com os outros, com nicois deseruza
dos, sendo as vezesimpossivel a distineao entre eles, gracas ao efeito da
dissolueao dos graos. Cruzando-se os nicois, os graos tornam-se perfeita
mente individualizados, assim como a matriz siltosa e caulinica, VOl' causa
da decomposieao "in situ" dos feldspatos, muito abundantes neste arenito,
Na parte endurecida e que os graos sao perfeitamente individualizados
(com nicois deseruzados}, apesar da cimentaeao. Tem-se a impressiio de
que 0 cimcnto, espareo na ontra parte, torna-se mais concentrado nos
intersticios, merce, talvez, do efeito da precipitacao do quartzo intersticial,
deterrninando, assim, maior contrasts entre os graos. Muito embora nao
se perceba a diferenca entre quartzo detritico e secundario, julgamos
provavel que a cimentaeao seja semelhante ados arenitos proximos do
litoral, de Sergipe. 'I'ambem nao se distingue 0 que e clastico e 0 qne e
autigeno, Ambos confundem-se, determinando 0 intimo contacto entre
os griios, 'profundamente corroidos e muitas vezes com contactos sutura
dos. Ocorrem com freqiiencia, no cimento, diminntos eristais de sericita,
Nao so neste particular, como tambern na textura suturada e aspecto
geral da seecao delgada, este sedimento e analogo a um descrito por
Waldschmide (1941, pag. 1843), do Pensilvaniano.

Em se tratando de uma delgada e superficial zona de silicificacao,
nao temos diivida de tratar-se de um fenomeno ligado aos agentes 'intern
pericos e nao relacionado as atividades magrnaticas da regiao. Como 0

efeito da dissolueao vai abaixo da zona endurecida € impermeavel, inter
pretamos este fato da seguinte maneira : as solucfies ativas na dissolueao
pentetravam pelas fendas da rocha (que e primariamente muito porosa
e mal selecionada, rica em silte intersticial, propicio a dissolucao graeas
ao menor tamanho das partieulas), e nas epocas da estiagem, pela capi
iaridade, as solucoes agora enriqueeidas em Si02 van migrar para as
partes superf'ieiais, onde lentamente vai-se dando a precipitacao sob a
forma de quartzo, Vemos ai outro caso de precipitacao de quartzo num
processo restrito, em pequena escala, analoga aquele descrito em Sergipe.
Vern, desta maneira, corroborar a suposicao de formar-se 0 quartzo a
partir de solueoes menos concentradas em silica.

Nao temos a pretencao de dar a resposta ao complexo problema da
causa desta ailicificaeao. POI' isso, foi apresentado somente 0 aspecto
descritivo destes diferentes casos de silieifieaeao, que por sinal, sao muito
interessantes e merecedores de uma descricao pormenorizacla. Tecemos
somente algumas das muitas hipoteses a respeito, quando coadunavam
com as nossas observacfies de campo e de laboratorio,
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CONCLUSoES

1 - A causa da sil icificaeao des arenites estudados e a deposicao
intersticial da sili ca ora sob a forma de quartzo ora decalce.
dania trazida por solueoes descendentes,

2 ----.: Num dos casas, a fonte de Si02 e a fragao quartzosa da argila
ex iste nte como eimento dos aren itos sobrep ostos a zona siliei
fi cada.

3 - E possivel qu e a ecncent raeao do Si02 na solucao cimentante
tenha 'in fluencia na formacao de quartzo (concentr aeiio menor)
ou ealcedon ia (concent r acao maior ).

4 - 0 arenite silicificado por caleedonia existente em grande
qu antidade no interior do Estado de Sergipe merece cst udos
tecnologieos para fins de ref'ratarios silicosos.
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