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ABSTRACT 

Several reef tines parallel to che seashore are encounte_ 
red on the beaches of north east Brazil, composing one of the most cha
racteristic morphological phenomena of the region. The textural and mi-
neralogical composition of the reefs is very similar to the sediments 
met in the submarine beach. The initial comentation seems to take place 
at a little depth in the deposits of the above-mentioned section of the 
beach. X-ray diffraction analyses showed that the cement of the first 
reel line of the intertidal zone is constituted of 60" aragonite and of 
iOZ magnesium calcite with approximately 15-18 mol.XMgCO, in the calci-
te. The cement of the second reef line in the submarine Btach is made -
up of solely calcite with only 3 mol. JSMgCO.. This proportion becomes 
even smaller in the cement in the reefs benearh the sand bank. The ce
ment of these reefs is a result of the dissoluti-n and precipitation of 
organic fragments present in the submarine beach sediments, especial Ha 
limeda. The composition of these fragments appeared to oe identical to 
Che reefs of the intertidal zone. The magnesium calcite is mainly a re
sult to the alteration of the aragonite, being the marine inorganic pre 
cipitation as a secondary process. ~ 

INTRODUÇÃO 

Um dos traços morfolágicos mais característicos do lito
ral do Nordeste é a presença de linhas de recifes paralelas a costa. Em 
bora tenham sido objeto de vírios estudos, a origem dos recifes conti
nua sendo motivo de discussão. I 

Foram descritos pela primeira vez por DARW.N (1841) corno 
sendo formados de arenitos calcíferos com fragmentos de conchas e raros 
seixo*. Para BRANSER (1904), os recifes representam praias consolidadas 
pelo carbonato de cálcio. Posteriormente ANDRADE (195S) refere-se aoi 
recifes como sendo "offshore bars" cimentadas. OTTMANN (1960)comparando 
o teor de matéria orgânica dos recifes e das praias, concluiu que os a-
tuais recifes representam antigas zonas ia praia submarina cm profundi
dade de 1 a 2 ir, posteriormente consolidadas. Segundo MABESOONE (1964), 
o caráter granulomatrico do» recifes é semelhante ao das areias da praia 
submarina, formando "beach rock" no sentido de RUSSEL (1962), OLIVEIRA 
(1978) chega a mesma conclusão, estudando as estruturas dos recifes da 
região de Natal. __ ' 

A finalidade do presente estudo é examinar a natureza do 
cimento dos recifes, visando fornecer subsídios para um melhor coni.cci-
minto de sua origem. 

/ 
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METODOLOGIA \ 

O material estudado proveio dos recifes da Praia da PÍ£ 
dade, proximo â sede do Departamento de Oceanografia. Foram coletadas a_ 
mostras da primeira linha de recifes da zona intertidal, da segunda li
nha de recifes da zona infratidal, expostos apenas na baixa-mar. Nessa 

'mesma zona foram coletadas amostras de sedimento de fundo para compara
ção. Finalmente foram aaalizadas algumas amostras de uma linha de reci
fes encontrada a 4,5 a de profundidade, sob os cordões litorâneos da 
restinga de Candeias. 

No laboratório o material foi abalizado por difratome -
tria de raios-X (método do pó) usando radiação de cobre Kct filtrada por 
monocromador de grafita: o intervalo de varredura no goniômetro foi de 
20 - 35 20 com velocidade de 1/2 por minuto no difratõmetro e do re-

) gistro de 10 mm por minuto. 
As porcentagens da calcita (com baixo ou alto teor de 

magnésio) e aragonita foram calculadas gela área dos picos e as da molé_ 
cuia MgCO- na solução solida pela redução do espaço interplanar ^,.7-,, 
usando os métodos e diagramas descritos por CHAVE (1962), GOLDSMITH e 
GRAF (1958) e GOLDSMITH et alii (1961). 

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO MINERALOGICA 

Os recifes de arenito são rochas de praia (beach rock), 
com estratifiecção sub-horizontal, dispostos em linhas aproximadamente 
paralelas ã costa. 0 número de linhas i variável, porem duas a três de
las são expostas ã baixa-mar. São enejntradas igualmente cobertas pelos 
sedimentos dos cordões litorâneos a profundidades de 3 a 5 m.Apresentam 
laminação típica de praia com alternância de camadas ricas em fragmen
tos orgânicos. Sua espessura é inferior_a 5 m e sua largura varia de 10 
a 50 m. Os recifes da zona intertidal são mais friáveis, enquanto aque
les das zonas supra e infratidal apresentam um grau diagenético mais 
forte. 

A composição mineralogies dos recifes é muito semelhan
te a dos sedimentos inconsolidados das praias, cem cerca de 20 a 80Z de 
quartzo, minerais pesados e fragmentos orgânicos diversos. Os artículos 
de Halimeda constituem cerca de 50 a 80Z dos fragmentos orgânicos,o res_ 
to è uma mistura de algas coralíneas, moluscos, corais, ouriços,etc.(oT 
TMANN.,1960 e MABES0ONE, 1964). 

As análises de raios-X revelaram que a fração carbonáti^ 
ca dos recifes da primeira linha é formada de 40 a 50Z de aragonita e 
de 60Z de calcita magnesiana com 18 mol Z de MgCO-. 

Os sedimentos de fundo são constituídos de duas associa^ 
ções carbonãticas distintas: uma representada pela Halimeda, moluscos e 
corais, cujos esqueletos são formados de aragonita e, outra,composta de 
algas coralíneas, foraminíferos e equinodermas com esqueletos ricos em 
calcita magnesiana. A composição da fração carbonática total desse mate_ 
rial é muito semelhante a dos recifes da zona intertidal, com 602 de a~ 
ragonita e cerca de 40Z de calcita com 15 a 18 mol X de MgCO.. Por ou
tro lado mostraram composição diferente os recifes da segunda linha, a-
presentando calcita^com apenas 3 mol Z de MgCO. e ausência de aragonita. 
Essa mesma composição fui encontrada nos sedimentos dos recifes abaixo 
da restinga, a uma profundidade de 4,5 m. 

£ interessante ressaltar a uniformidade da natureza do 
cimento dos recifes da zona intertidal e a composição dos sedimentos irt 
consclidados de fundo caracterizada pela presença ia calcita altamente* 
magnesiana e da aragonita. Já o cimento dos recifes das zonj infrati
dal e supratidal apresentam a mesma composição e se distingtám pela au
sência de aragonita e a pequena quantidade de calcita magnesiana. 

AMBIENTE DE FORMAÇÃO 

Segundo a maioria dos autores os recifes se formaram em 
ambiente semelhante ao das areias do início da zona infratidal, a uma 
profundidade de 1 a 2 m, e posteriormente cimentadas pelo carbonato de 
cálcio, 

Do ponto de vista granulométricô, os recifes apresentam. 
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*s mesmas características dos sedimentos da zona infratidal superior(HA 
BESOONE, 1964). Sua composição biõtica reflete igualmente a associação 
encontrada nessa tona (OTTMAXN, 1960). As estruturas sedimentares encon 
tradas nr-s recifes são também típicas dos sedimentos dessa ton* (OLIVE? 
RA, 1978). 

CIMENTAÇÃO 

Embora exista uma extensa literatura sobre a ocorrência 
de arenitos de praia em diferentes regiões ainda não se conhece perfei
tamente o processo de cimentação. Ele é atribuído ã percolação e lieifi_ 
cação em profundidade, evaporação da água salgada e aquecimento na su
perfície, mistura de água doce e salgada, atividade metabólica por ai -
gas ou bactérias. Não se sabe se um único mecanismo é responsável por 
todos os casos conhecidos; nao se conhece também o tempo exato da real 
precipitação. 0 cimento {.ode se formar pelo -rescimento lento e contí
nuo a níveis de supersaturação moderada ou crescer ocasionalmente sob 
condições favoráveis. Contudo, do ponto de vista geológico, é um proces_ 
so rápido e a litificação pode estar completa em menos de 10 a 15 anos, 
a julgar pelos objetos recentes encontrados nos recifes. 

Segundo OTTMASN (I960), os recifes do Nordeste são COUJ 
tituidos de areia de praia cimentadas pelo carbonato de cálcio biogêni-
co (algas e conchas) ou sob a forma de cimento recristalizado secundari 
amente devido a dissolução des fragmentos orgânicos especialmente, HalT 
meda*. MABES0ONE (1964) chegou a mesma conclusão: distingue uma fase ini 
ciai, na qual o cimento calcário forma apenas uma fina película em toj_ 
no dos grãos, como nos recifes expostos atualmente na praia. Nesta fase 
o cimento é de calcita e os grãos biogênicos são de aragonita. Na segun 
dd fase, os espaços são preenchidos pela calcita resultante da transfo7 
nação da aragonita dos fragmentos biogênicos, como pode ser visto nos 
recifes que ocorrem ao largo. 

_ ^ 0 resultado do presente estudo não indica: uma calcifi-
caçao metabólica direta no processo de cimentação. Entretanto, a seme -
lhança da mineralogia do cimento dos recifes da zona íntertídal e a com 
posição dos carbonato» orgânicos dos sedimentos de fundo, pode refleti? 
uma influência indireta sob a mineralogia do cimento dos recifes. 0 ci
mento de calcita magnesiana e/ou aragonita, reflete a composição dos 
fragmentos bióticos dos sedimentos. 

Experiências de laboratório mostraram que a precipita
ção do carbonato de cálcio a partir da água do mar, por métodos físico-
-químicos ou por crescimento microbíológico, produz calcita magnesiana 
con aproximadamente 14 mol % de MgCO, (ALEXANDERSON, 1972). 0 mesmo au
tor cita ainda resultados da dissolução^e reprecipitação do carbonato 
de cálcio, pela água doce do lençol freatico nos sedimentos de praia, 
produzindo uma calcita com um máximo de 7 mol Z de MgCO,. Esse valor é 
muito inferior ao encontrado para o cimento dos recifes da Praia da Pi£ 
dade. Resultados semelhantes ao da area escudada foram encontrados nos 
recifes do Golfo do México, Caribe e Honduras Britânicas (FISCHER e GAR 
RISON, 1967). Portanto, o freatico nao parece ser o agente cimentante* 
básico conforme sugere RUSSEL (1°62)^ 

0 sedimento inical e formado de uma areia reconsolíd£ 
da, cuja fase carbonãtica é uma mistura de aragonita e calcita magr.es ÍÍJ 
na, metaestável na água do mar. 

0 primeiro sinal de mudança no processo da cimentação é 
a tendência dos grãos se tornarem mais_coerentes e formarem uma massa 
porosa bem friãvel graças ã precipitação da calcita magnesiana da água 
do mar. Nesse estágio a calcita magnesiana total, isto é, cimento mais 
organismo, representa cerca de 60Z da fase carbonãtica (recifes da prí-
ceira linha). __ 2+ 

A segunda grande mudança é 2 perda de Mg (os recifes 
da segunda linha apresentam ainda 3 mol X MgCO.). Quando toda calcita 
magnesiana for estabi1izada^como calcita pobre em magnêsio, ocorrem mu
danças mineralõgicas e da fábrica,toda aragonita é dissolvida e a calcic 
ta pobre em magnêsio é precipitada seja nos poros primários seja nos p£ 
ros secundários formados pela dissolução da aragonita dos fragmentos or 
gânicos. 0 produto final é unia estrutura rígida coco nas linhas de recT 
fes mais afastados da costa. 

http://magr.es
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CALCITA MAGNESIANA NOS SEDIMENTOS RECENTES 

Durante muito tempo * calcita magnesiana encon'rada nos 
sedimentos foi considerada como sendo de origem orgânica (CHAVES, 1962). 
As experiências mostravam que os ions de Mg na solução inibiam o cresci
mento do núcleo calcita e provocavam a precipitação do carbonato de cãl̂  
cio na forma de «ragorita. 

A cilcita magnesiana_recente como cimento em 12 a 18mol 
X MgCO. tem sido encontrada em condições marinhas intertidal e suprati-
dal por vários autores (ALr.XANDERSON, 197"' . Ocorre também emforma de 
películas micríticas ou cimo preenchimento microscópico de grãos carbonã 
ticos viogênicos. 

Em presença constante de água do mar a calcita magnesia^ 
na pode se formar como produto da recristalixação da aragonita (MILLIMAN 
et alii 1969). 

A calcita magnesiana do cimento dos recifes em via de 
formação (primeira linha) apresenta valores de Mg superiores <ot encon
trados para calcitas marinhas, o que pode ser explicado pela ação de coi» 
díções diagenéticas subaéreas, acelerando o processo de cimentação. 

ORIGEM E IDADE 

A ocorrência de recifes de arenito em via de foraação 
nas praias atuais sugere que a litificação é um processo rápido e afivo. 
E muito comum a presença_de recifes em praias que estão sofrendo erosão, 
mostrando que a cimentação inicial se verifica dentro dos sedimentos e 
não na superfície da praia. 

A composição dos recifes da primeira linha ainda com fra 
co grau diagenético é semelhante a dos sedimentos inconsolidados de fun
do, A composição carbonãtica é a mesma; nota-se apenas um aumento de caĵ  
cita magnesiana, que ocorre como cimento precipitado da água do mar. Nos 
recifes mais afastados da costa, a percentagem de magnésio diminui,a ara 
gonita desaparece e o cimento é essencialmente de calcita pobre em magne_ 
sio. 

A origem dos recifes tem sido relacionada a processos 
orgânicos e inorgânicos. Atualmente a maioria dos autores prefere exami
nar o problema do ponto de vista físíco-químíco. 

Para muitos a origem dos recifes é apenas uma questão 
de aumento do nível de supersaturagão em CaCO. como resultado da evapora 
ção e perda de CO. durante exposição subaérea da praia na baixa-mar. Sa
be-se que a aragonita e a calcita magnesiana são amplamente precipitadas 
das águas tropicais e subtropiciais. DE GROOT (1969) sugere quo um baixo 
nível de CaCO. das águas permite precipitação da calcita magnesiana. 

MABESOONE (1964) ao explicar a origem dos "beach rock" 
do Nordeste, aplicou o modelo de RUSSEL (1962) segundo o qual as águas 
do freático em contato com a água salgada, dissolvem o carbonato das a-
reias e a cimentação inicial ocorre com a precipitação do carbonato de 
cálcio em forma de calcita. Como foi dito anteriormente a calcita magne
siana resultante deste processo apresenta um máximo de 7 mol Z MgCO.. Es_ 
se valor é muito inferior ao encontrado para os recifes em via de forma
ção na Praia de Piedade. 

De acordo com os daJos disponíveis parece mais provável 
que o cimento_inicial de calcita magnesiana seja precipitado da água do 
mar, percolação e litificação no interior do sedimento. A presença de um 
sedimento poroso e alta temperatura, são indicações necessárias a evapo
ração da água do nar e i cimentação. Finalmente a erosão da praia remo
vendo as areias provoca o aparecimento do recife. 
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CONCLUSÕES 

1) O ambiente de formação dos recifes é igual ao da zona infratidal sa 
perior a julgar pelos dados granulomítricôs, associações carbonáti-
cas e estruturas. 

2) A composição mineralógica dos recifes é semelhante a dos sedimentos 
de fundo inconsolidado . Fases carbonãticas de um e de outro são i-
guais. Nos recifes há ausento da calcita magnesiana devido a preci
pitação da água do mar. 

3) Diferenças entre os recifes de 1 e 2 linha: desaparecimento da a-
ragonita e do magnésio da calcita (apenas 3 mol Z). Nos recifes mas 
tistantes, talvez só calcita com baixo teor de magnésio, produziu 
grau de diagênese mais forte. 

4) 0 agente cimentante principal é a água do mar e não o freático. 
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mentation laboratory. Ed. D. J. Stanley, Dowden, Hutchinson and Ross, 
Stroudsbutg, Ptnsylvania, 203-223. 

ANDRADE, C. 0. - 1955 - Itamaracá. Contribuição pafa o estudo morfológi-
co da costa pernambucana. Recife, Tese Concurso, 84 pp. 

BRANNER, J. C. - 1904 - The stone reefs of Brazil, their geological and 
geographical relations with a chapter of the coral reefs. Mus. Comp . 
Zool. Bull., Harvard Coll., Canbridge, 44 (geoi. ser. n° 7 

CHAVE, K. G. - 1962 - Factors influencing the mineralogy of carbonate se_ 
diments. Limnol. Oceanogr., 7 : 218 - 223. 

DARWIN, CH. - 1841 - On a remarkable bar of sandstone of Pernambuco on 
the coast of Brazil. London, Edinburgh, Dublin Philos. Mag and jour. 
Sci., 19:257 - 261. 

DE GR0OT, K. - 1969 - The checistry of submarine cement formation at D£ 
hat Hussain in the Persian Gulf. Sedimentei., 12: 63 - 68. 

FISCHER, A. G. and GARRISON, R. R. - 1967 - Carbonate lithification on 
the sea-floor. Jour. Geol. 75 : 488 - 496. 

GOLDSMITH, J. R. and GRAF, D. L. - 1958 - Relation between lattice cons
tants and composition of the Ca-Mg carbonates: Amer. Mineral., Vol.43 
p. 84 - 101. 

GOLDSMITH, J. R., GRAF, D. L. and HEARD, H. C. - 1961 - Lattice constan
ts of the calciun magnesium carbonates. Amer, Mineral., Vol. 46, p«53. 
-457. , 

MABES00NE, J. M. - 1964 - Origin and age of the sandstone reef of Pernait 
buco (North-eastern Brazil). Jour. Sedim. Petrol., 34 (4): 715 - 7267 

M1LL1MAN, J. D., ROSS, D. A. and XU, T. L. - 1969 - Precipitation and li 
-; thification of deep-sea carbonates in the Red Sea. Jour. Sedim.PetroT. 

39: 724 - 736 

OLIVEIRA, M, I. M. de - 1978 - 0s "Recifes" de Nata1. Dissertação de Mef_ 
trado. Recife 76 pp. 

OTTMANN, F. - 1960 - Une h^pothèse sur 1'origine des "arrecifes" du Nor_ 
deste brésilien. Soe. Ceol. France, Compt. rend, somm., 175 - 176, 

RUSSEL, R. J. - 1962 - Origin of beach rock Zeitsch. Gcomorphologie, NF, 
6 : 1 - 16. 


