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ABSTRACT

Iron concretions are encountered in the Picos Member of the Lower Devonian
Pimenteira Formation, Piaui State. They have usually a nucleous of trilobite
or plant fossil. Their ocurrence, form , composition, other textural and structural

features point to syngenetic origin. Some of the flat concretions may have been
enlarged by diagenetic processes . Th erefore it is concluded that the concretions
are of Lower Devonian age, and not formed du e to laterization which prevailed
later in this area .

INTRODU~AO

No chamado "Membro Picos", conjunto de sedimentos meso e
microclasticos, pertencentes aFormacao Pimenteira do Devoniano In
ferior da bacia do Parnaiba no Estado de Piaui (Kegel, 1953), ocor
rem concrecoes tipicas constituidas predominantemente de materia
ferruginosa. Elas ocorrem em abundancia na regiao da cidade de
Picos (fig. 1), sendo que a sua caracterfstica rnais notavel e a de in
cluirem muitas vezes restos f6sseis de trilobites e plantas. Num estu
do feito na regiao da ocorrencia das mesmas sabre os sedimentos fer
ruginosos e lateriticos (Mabesoone, 1965) surgiram alguns proble
mas sabre a genese e a origem destas concrecoes, mereccndo desta
maneira urn estudo especial . Os resultados desta investigacao sao tra
tados no presente trabalho.

A ocorrencia em si das chamadas concrecoes IS 0 primeiro fato
caracteristico . Elas nao sao observadas dentro das camadas do Mem-
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Fig. 1 - Localidade de ocorrencia das ccnc recfies no Estado de Piaui ,

bro Picos da Formacao Pimenteira, mas sornente sobre a superffcie
das escarpas pouco inclinadas por ela formadas. Urn outro fato, sig
nificativo e que os restos f6sseis dos trilobites ate agora foram en
contrados apenas dentro das concrecoes, e nunea dentro das pr6prias
camadas.

DESCRI<;AO E ANALISES

Descriciio megasc6pica.

Das amostras estudadas foram escolhidas as quatro mais repre
sentativas com a seguinte descricao; (fig. 2):
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2A - arnostra C 2: Morro Ouebra-Cabeca, Picos (Pi). Con
crecao de urn sedirnento fino e rnuito ferruginoso, de forma urn pou
co irregular.

Composiciio . Principalmente 6xidos de ferro (hematita ou goe
tita); .quartzo, minerais de argila, mica. Fina camada superficial de
6xidos de ferro.

Forma. Amostra achatada, composta de gl6bulos pequenos.

o

Fig. 2 - Quatro amcstras rcpresentativas de ccncrecfies ferruginosas.

Estrutura interna, Homogenea .

Cor. 10 R 3/3 (escala de Munsell) - vermelha escura ,

2B - amostra C 4; vale do rio Guaribas, 3 km SW de Picos
(Pi). Concrecao de urn sedimento fino ferruginoso, de forma es
pecial.

Composiciio . Oxides de ferro, quartzo, minerais de argila, mica.

Forma. Coloforme, com gl6bulos.

Estrutura interna, Concentrica para a amostra como tambem
para os gl6bulos pequenos.
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Cor. 5 YR 3/2 - castanha avermelhada escura.

2C - amostra C 9; arredores de Picos (Pi). Concrecao ferru
ginosa de forma irregular; granulacao fina.

Composiciio . Oxides de ferro, quartzo, minerais de argila, mica.
Fina camada superficial de 6xidos de ferro.

Forma. Conjunto irregular de concrecoes globulares, com uma
parte laminar.

Estrutura interna . Gl6bulos concentricos, resto laminar.

Cor. 2.5 YR 3.5/2 - castanha avermelhada escura.

2D - amostra C 10; arredores de Picos (Pi). Conjunto esfe
rico de concrecoes de ferro; granulacao muito fina.

Composiciio . Principalmente 6xidos de ferro; quartzo, minerais
de argila, pouca mica. Em alguns lugares uma camada fina de 6xi
dos de ferro.

Forma. Vma esfera composta de pequenas concrecoes globula
res; plano basal mais ou menos horizontal.

Estrutura interna, Gl6bulos concentricos .

Cor. 10 R 3/3 - vermelha escura.

Descriciio microscopica .

A observacao de algumas seccoes delgadas propiciou 0 conheci
mento mais acurado da textura das concrecoes, 0 que nao seria pos
sivel somente com 0 exame macrosc6pico. A Fig. 3 apresenta uma
parte bern tipica de uma das amostras.

3 - amostra C 2.

Componentes detriticos primdrios . Pequenos graos de quartzo,
materia microclastica ,

Componentes detriticos secundarios . Mica, alguns graos de 6xi
do de ferro.

Matti: e cimento . Oxidos de ferro (hematita ou goetita?). Os
graos de quartzo sao muito pequenos e apresentam-se espalhados
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Fig. 3 - Aspecto petr ografico microscopico de uma concrecao, 120 x.(Branco :
quartzo ; pontilhado : oxide de ferro cristalizado ; hachuriado : oxido de
ferro coloida l e materia argilosa) .

Duma massa de oxide de ferro misturado com materia argilosa. 0
oxido de ferro tern urn aspecto amorfo, como precipitado de urn
gel. as graos de quartzo foram arredondados, porem 0 cimento ata
cou-os produzindo infiltracoes nos mesmos . Alguns graos de oxide
de ferro sao visiveis, mas os seus limites nao sao nitidos devido a
natureza ferruginosa do cimento .

. Outras andlises .

Para confirm ar os dados obtidos pelas observacoes macro e mi
croscopicas efetuaram-se algumas outras analises ,

Em primeiro lugar, a composicao quimica deu 0 resultado me
dio seguinte: 60.8% Fe20g, 31.8% Si02, 1.7% AI20g, 1.3% umi
dade (lIOOC) , 2.4 % perda ao rubro 1) .

Em segundo lugar, os raios X revelaram que 0 principal mine
rai 'de ferro nao e hematita, mas sim goetita. Tambem notou-se a
p:resenl;a de minerais de argila, possivelmente caulinita.

(1) - Analise : Srt a. Vanilda Bar ros, Lab. de Gecq uimica da SUDENE .
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CONTEODO DE F6SSEIS

Os nodules sao ricos em restos animais, contendo mais raramen
te plantas; isto e valido sobretudo para a regiao de Picos. Tanto pa
ra 0 norte como para 0 suI, os restos fosseis e as proprias concre
coes vao desaparecendo.

Dos restos de animais encontram-se quase unicamente trilobites.
A fig. 4 mostra urn trilobite do tipo Homalonotus, dentro de uma
concrecao 2) .

I em

Fig. 4 - Resto do trilobite Homalonotus, como nucleo de uma concrecao fer
. ruginosa.

Dos restos vegetais foram determinadas as seguintes especies:

Protolepidodendron kegeli e Archeosigillaria picosensis (Krausel
& Dolianiti, 1957). A maioria dos restos das plantas fosseis sao mal
conservados dificultando a sua determinacao .

ORIGEM DAS CONCRE<;OES

Ao redor de urn micleo que muitas vezes e urn fragmento de
urn fossil, formou-se uma concrecao de oxide de ferro (goetita). Es
ta caracterfstica pode ser tipica para uma concrecao tanto de ori-

(2) - Amostra pertencente a colecao da Escola de Geologia de Pernambuco da
Universidade do Recife.
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gem singenetica como diagenetica (Ruchin, 1958, pag. 251). Na
regiao estudada nao existe nenhum indicio de que 0 oxide de ferro
seja 0 resultado de eventual substituicao de carbonatos.

Dada a sua ocorrencia, principalmente sabre as escarpas do
Membro Picos da Formacao Pimenteira, e possivelmente dentro das
proprias camadas do referido membro em pequenas quantidades,
pode-se tambem pensar numa origem de pseudo-concrecoes, isto e,
formada pelos processos de intemperismo. Nao obstante, as carac
teristicas de tais concrecoes sao tao diferentes que e necessario ex
cluir aquela possibilidade.

Tarnbem nota-se 0 seguinte. as restos fosseis, ocorrendo co
mo nucleos das concrecoes, nunca foram encontrados nas proprias
camadas do Membro Picos, embora as fosseis sejam de idade De
voniano Inferior. Isto pode somente indicar que os animais mor
tos, sedimentados para tornarem-se fosseis, foram imediatamente en
volvidos numa massa de oxide de ferro. A conseqiiencia e que as
concrecoes sao singeneticas ou formadas ao mesmo tempo que a
deposicao da camada. a fato de nem todas conterem fosseis, indi
ca que qualquer nucleo serviu para 0 comeco da formacao da con
crecao . 0 ambiente para isto devia ter sido muito apropriado por
ocorrerem as concrecoes em grande numero ,

Segundo 0 carater microscopico, especialmente a estrutura, ve
rifica-se que as concrecoes se formaram de solucoes coloidais e gels.
Depois da precipitacao a forma de concrecao assumiu os carateres
tipicos deste processo, ficando assim com estruturas coloformes e
globulares. Tudo isto ocorreu num ambiente de sedimentos silticos
e argilosos. Depois da primeira formacao ao redor de urn micleo
qualquer, as concrecoes cresceram diageneticarnente, cimentando as
sim com seus oxidos de ferro 0 sedimento circundante. Dai 0 cara
ter microscopico tipico de graos detriticos de areia disseminados
numa matriz e num cimento composto de minerais de argila e oxi
dos de ferro.

Tarnbern a forma das concrecoes confirma uma tal origem. A
concrecao singenetica e scmpre globular, enquanto a diagenetica e
achatada. Uma concrecao de origem primaria singenetica comeca
com uma forma esferica, a qual muda-se posteriormente para uma
forma achatada durante a diagenese. Assim pode-se concluir que a
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amostra C 2 (fig. 2A) e de origem principalmente diagenetica, C 4
(fig. 2B singenetica, assim como C 10 (fig. 2D), e finalmente a
amostra C 9 (fig. 2C) representa urn conjunto de gl6bulos singene
ticos concrescidos e ampliados diageneticamente .

AMBlENTE PALEOGEOGRAFICO

Muitas vezes as concrecoes singeneticas sao de origem mari
nha. Tambem as concrecoes do Membra Picas nao constituem uma
excecao . Os trilobites sao animais marinhos que viviam num fun
do de lama.

G. Beurlen ( 1964 ), nUID estudo realizado recentemente, fez
uma descricao dos f6sseis encontrados ate aquele momenta no Mem
bra Picas, verificando que as restos f6sseis ocorrem sornent- nos
bancos de arenitos e nas concrecoes ferruginosas. Lamellibranchiata
e Brachiopoda sao as f6sseis encontrados nos diversos bancos are
niticos; as trilobites, nas concrecoes , Nos siltitos desta unidade sao
encontrados, as vezes, rastros. 0 conteudo total de f6sseis indica
uma idade Devoniano Inferior, embora nenhum dos generos descri
tos seja caracteristico para aquele periodo , 0 carater geral da fau
na indica urn imenso mar epicontinental.

As concrecoes recentes encontradas no Mar Negro (Samoilow,
citado por Ruchin, 1958, pag, 681) ocorrem tambem num fundo
de vasa, particularmente na vasa de faseolinas encontrada em pro
fundidades ate 200 m fora da zona de acumulacao da materia gros
seira terrigena .

Todos estes dados levam a conclusao de que a Membra Picos
representa urn ambiente marinho epicontinental, com profundidades
moderadas. As camadas areniticas depositaram-se mais perto da
costa do que as camadas siltiticas e argiliticas. Os f6sseis encontra
dos nos arenitos sao de ambientes litoraneos e meta-litoraneos . Os
trilobites viveram a maiores distancias da costa em profundidades
maiores, onde se sedimentou silte e argila. As plantas f6sseis foram
levadas a estes lugares por serem mais leves e mais facilmente trans
portadas . 0 ambiente foi tal que podiam se formar concrecoes fer
ruginosas ao redor dos nucleos presentes, havendo tambem bastan
te materia calcaria. Posteriormente esta materia foi dissolvida no
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ambiente de oxidacao, onde se encontravam os oxides de ferro. De
pois muitas concrecoes continuaram a crescer diageneticamente ,

As concrecoes sendo rnais duras do que as camadas finas, con
centraram-se nas escarpas de desnudacao , A escassez de concrecoes
nas camadas frescas levou a conclusao de que as camadas do Mem
bro Picos estenderam-se muito mais para E do que atualmente .
Existe tarnbem a possibiIidade de que as concrecoes sejam vestigios
de uma camada desaparecida na qual as mesmas encontravam-se con
centradas.

Resumindo, pode-se dizer que estas concrecoes nao sao de ori
gem laterftica, como muitos autores sup6em. Ao contrario, elas sao
singeneticas a deposicao Par isso, a idade das concrecoes e Devo
niano Inferior. Durante a diagenese muitas continuaram a crescer,
assumindo assim formas achatadas . Sornente a pelicula escura de
oxides de ferro pode ter sido dcpositada posteriormente nos perio
dos de lateritizacao no Cenozoico .
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