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ABSTRACT 

The study is restricted to the ocurrence of three lines of 
beachrocks located between the Maracaipe river and Sirinhaêm river, 
southern coast of Pernambuco state. 

The mineralogy and petroarapiy, made it possible the 
characterization of three types of cements (micrite envelope, acicular 
crust and intergranular cryptocrystalline).They correspond to diagenetics 
microfacies wich are set in diferent diagenetics environment. 

X-ray analysis, as well as ::i c/ :-C e ;> 0/;'0 isotope analysis, 
show evidence of a dominantly marine precipitating fluid with a 
subordinate fresh water influence on a second cement generation. 

INTRODUÇÃO 

Os estudos dos'beach rocks'ou arenitos de praia cimentados por 
carbonato de cálcio concentram-se sempre na definição da origem do ei 
mento e do processo de cimentação. 

Os trabalhos realizados enfocam a questão da origem orgânica 
ou inorgânica do cimento destas rochas, assim como os processos que con 
trolam a sua precipitação. 

Os defensores da hipótese orgânica baseiam-se, principalmen 
te, na atividade bioquímica das algas verdes (Cloud 1952). A origem bio 
lógica, entretanto, e, ainda, bastante debatida em função da quantidade 
insuficiente de matéria orgânica encontrada na maioria das ocorrências 
destas rochas que permita um precipitado decorrente do processo bioqui 
mico. Associado a isto, técnicas modernas de microscopia eletrônica e 
análises químicas, constatam que em algur.s casos, o que parecia evidên 
cia de estruturas oriundas da participação biológica direta, é na verda 
de, um precipitado inorgânico com uma textura adquirida em função da 
rápida velocidade de precipitação. 

No que tange a origem inorgânica o problema reside na caracte 
rização do fluido precipitante e sob que condições se deu a precipita 
ção. Entre os defensores do lençol freático de água como principal agen 
te cimentante, destaca-se Russel 1962. Em sua teoria, entretanto, é ne 
cessaria a presença de formações calcárias nas proximidades, o que nem 
sempre ocorre. 

A origem por evaporação de águas marinhas intersticiais foi 
defendida por Ginsburg 1953 e Taylor & Illing 1969. 

Os trabalhos mais atualizados apresentam um mecanismo de CÍ_ 
mentação com um precipitado de mistura de água marinha com água doce 
(Schmal/ 1971, Moore 1973). 

Hanor 1978, através de experimentos em laboratório,constatou, 
porém, que a mistura de águas marinhas e doce não é suficiente para pro 
vocar a cimentação. Segundo este autor, é necessário o despreendimento 
do CO3 do sistema para que ocorra a precipitação do carbonato. 

0 objetivo deste trabalho é através dos resultados de um estu 
do petrográfico detalhado, associado a análises isotópicas de í '3 C e 
!'*0, contribuir para o entendimento do complexo mecanismo de cimenta 
ção destas rochas. ~ 

DESCRIÇAO DA AREA 

Os"beach rocksT em estudo, localizam-se no litoral Sul de 
Pernambuco, entre os rios Maracaipe e Sirinhaêm. Geotectonicamente es 
tão inseridos dentro da Bacia Costeira de Recife (Rand 1976), compondo 
com os terraços marinhos pleistocênicos e holocênicos, depósitos laguna 
res e recifesalgais, as formações quaternárias desta Eacia (Fig. 1). o 
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—friasamanto pre-caabriano da ire* é formado por gneisses da composição 
franltica • granodioritica, freqüentemente cortado* por efusivas vulcã 
•tie** do Cretáceo. m ~ 

Oa"teach rocks"apresentam-se em três linhas aproximadamente 
paralelas à costa a. sntra si, com sota quilômetros da axtansio o dois 
•atros de largura por quatro da ospassura aproximadamente. Apresentam um 
mergulho mádio da 12o, no santido do mar. Dois tipos da estruturas sio 
facilmente identificadas, a laminação plano-paralela (am maior quantida 
da) • a estratificação cruzada. ~ 

A linha mais próxima ao continente fica praticamente emersa 
na maré baixa e estende-se continente a dentro sob os terraços marinhos 
holocênicos. 

As outras duas linhas amis afastadas da costa,posisionam-se, 
respectivamente, a 900 metros e a um quilômetro, com apenas 1/3 a 2/3 
de sua porção aflorante na baixa mar. 

METODOLOGIA 

As amostras fora» coletadas ao longo de perfis perpendieuIa 
res ã linha de costa, com uma equidistãncia de aproximadamente 250 me 
tros, variando de acordo com os aspectos distintos apresentados ao lon 
go do corpo rochoso. Foram coletadas em cada perfil amostras representa 
tivas do topo e da base submersa. Estas amostras foram trituradas e puT 
verisadas para serem submetidas â análise de difratometria de Raios-X e 
isótopos de X/ 1ZC e "O/C "O. Pmzm a análise petrográf ica confeccio 
nou-se seções delgadas impregnadas sob vácuo com resina plástica colori 
da (CENPES - PETROBRAS-RJ) para melhor destaque dos poros e visualiza 
cão da morfologia do cimento. 

PETROGRAFIA 

As amostras foram estudadas através de técnicas conveneio 
nais petrográficas, sendo que para os detalhes da morfologia do cimento 
a sua relação com o arcabouço utilizou-se microscopia eletrônica de var, 
redura (MEV). 

Composição do arcabouço 

O arcabouço da rocha é formado por siliciclastos e bioclas 
tos que perfazem cerca de 70 a 80% da rocha, com 20 a 30% restante de 
cimento carbonático. A rocha é classificada segundo Tucker 198.1 como 
arenito calcário. 

Os constituintes dominantes, entre os siliciclastos,são quar 
tzo e quantidades subordinadas de feldspato. O quartzo apresenta-se sub 
anguloso a subarredondado, monocristalinos, na sua maioria, ocorrendo 
esporadicamente grãos policristalinos.Os feldspatos são também subangu 
losos, sendo a maioria microclina e em menor quantidade plagioclásio. 

Os bioclastos correspondem a aproximadamente 5% do arcabouço 
e sãocompostos de fragmentos de algas vermelhas da família Coralinácea, 
gastrópodes e pelecípodes, articulos de "Halimeda", corais e espinhos de 
equinóides. 

Os minerais acessórios são representados por anfibólios (tre 
molita e hornblenda), granada, sillimanita, moscovita, turmalina, epido 
to, zirção, rutilo e opacos (ilmenita e oxido de ferro). 

Composição do cimento 

Nas lâminas delgadas identificam-se três texturas de cimento. 
A textura dominante consiste de cristais aciculares isópacos 

de calcita magnesiana com tamanho variando de 10 a 15 micra, que se dis 
põem orientados com seu eixo normal á superfície dos grãos do arcabouce: 

Estes cristais desenham ao redor dos bioclastos ou siliciclastos uma f ran 
ja de espessura uniforme (Foto 1). Este tipo de morfologia fibro-radial 
e controlada, segundo Folk 1974, pela composição química da água in 
tersticial que deve ser rica em ion de magnésio. Folk (op. cit.)associa 
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• cristalinidade à atividade do aagnésio na solução precipxtante. O ion 
aagnésio "envenena" o livra crescimento dos cristais. induzindo um 
«ator desenvolvimento na direção do «ixo c c inibe o crescimento nas di 
reções lateriais. ~ 

A segunda textura, em abundância, ê formada por um cimento 
criptocristalino intergranular de cor marrom escura. E responsável pela 
obliteraçãoda porosidade em alguns pontos da rocha (Foto 2). Em micros 
copia eletrônica este tipo de cimento apresenta-se, as vezes, com uma 
aparência "lamelar* (Foto 4). FOLK (op. cit.) ressaltou que as formas 
romboêdricas de calcita magnesiana quando sujeitas a um crescimento rã 
pido e a uma razão baixa de Mg/Ca, adquirem um aspecto lamelar ("nica 
like book")provocado pelo efeito seletivo do ion Mg1+. 

A terceira textura caracteriza-se por uma delgada película 
sob a forma de um envelope criptocristalino ao redor dos grãos silici 
elásticos e bioclásticos. Nestes últimos chega a micritizar parcialmen 
te alguns grãos (Foto 3). 

ANALISES DE RAIOS-X E ISOTOPOS DE "c/ "c e "o/^O 

As análises por difração de Raios-X revelam a calcita magne 
siana como o mineral constituinte dos dois tipos de cimento mais doini 
nante, a franja acicular e o criptocristalino intergranul—. 0 envelope 
criptocristalino, pela dificuldade de isolamento,não foi analisado. Is 
to só poderá ser feito em análise de microssonda eletrônica. 

Os resultados acusam uma variação no teor de MgCO> nas dife 
rentes linhas de"beach rocks"(Tabela 1). A dominãncia de determiando t_i 
po de cimento dá um caráter composicional distinto às linhas mais prõxi 
mas e mais distantes do continente. 

O cimento acicular, dominante nas linhas mais próximas ao 
continente, é de calcita magnesiana com alto teor em Mg1 + . Os dados pio 
tados nos diagramas de Chave 1962 e Goldsmith el ai 19S5 estimam um va 
lor de 17 a 20 mol 1 MgCOj para este tipo de cimento. 

A presença do tipo criptocristalino intergranular causa um 
decréscimo no teor de MgCOj que, nos diagramas antes citados, apresenta 
um valor de aproximadamente 4 mol %. Este cimento ocorre preferencia^ 
mente nas linhas mais distantes da costa. 

Os fatos demonstram que há uma variação na razão Mg/Ca no ei 
mento das diferentes linhas de"beach rocks",â medida que as mais próxî  
mas ao continente apresentam uma concentração maior de MgCO» na calcita 
e as linhas mais distantes uma concentração menor (Tabela 1). 

As determinações isotópicas ( ò'C e íI80) relativas ao _pa 
drão Beleirnte PeeDee IPDB) mostram dados condizentes com as observações 
feitas em relação a morfologia do-cristal e sua variação no teor em maçj 
nésio (Tabela 2). 

As amostras com dominãncia do cimento acicular microcristal_i 
no apresentam valores mais altos de íI3C, em torno de + 3,00 ' /••• (PDB). 
Naquelas em que há uma predominância do tipo criptocristalino ir.tergra 
nular, os valores decaem para +1,00 % (PDB). O mesmo ocorre em rela 
ção aos valores de 4180 que passa de um valor médio de + 0.52 °/<x- para 
-0.10 °/oo. 

Os dados, de modo geral, demonstram que o cimento é enrique 
cido em 13C e está bem dentro dos valores reportados a cimentos carbona 
ticos marinhos. 0 alto teor de í C aponta para a contribuição de CaCOi 
inorgânico, como resultado de precipitação química diretamente da água 
do mar saturada em íons de Ca^* e CO?- A variação verificada no valor 
de í1JC e no empobrecimento de 180, nas amostras em predominância do 
cimento criptocristalino intergranular, sugere a influência de água do 
ce. 

MICROFACIES DIAGENÊTICAS 

As análises petrográficas, associadas â composição isotópica 
e dados de difratometria de raios-X, sugerem que os diferentes tipos de 
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ciawntos não foras precipitados m ambientes cosi as I M S M S condições f I 
eico-quimicas. ~ 

A disposição textural destas cimentos permite sua individual^ 
tacão a» trás microfácies diagenéticas. Estas microfácies poda* sa? 
agrupadas dantro da um modelo da seqüência da estágios diagenéticos COR 
base no sau provável ambiente detonação, conforme nostra a Pig. 2. 

Estágio 1 - Este estágio representa a primeira microfácie. 
E caracterizado pelo envelope criptocristalino ao redor dos grãos do arca 
bouço, assim como por bioclastos parcialmente micritizados (Foto 3). A 
gênese destes envelopes ainda não foi bem definida. Bathurst 1966 asso 
ciou estes filamentos criptocristalinos, que chamou de envelopes nu 
críticos, ao metabolismo de algas. Na área em estudo há uma concentra 
cão expressivade algas do gênero"Lithothamnium". A alteração destas ai 
gas, em condições normais de ambiente, ocorre muito rapidamente, o que 
torna possível que elas sejam responsáveis pelo desenvolvimento destes 
envelopes. 

Estágio 2 - A segunda microfácie diagenética é formada pe 
los cristais aciculares que se dispõem em volta dos grãos, desenhando 
uma franja isôpaca. A relação textural desta franja com os envelopes de 
primeira microfácie se dá através de uma zonação de fácies, onde se vê 
uma zona criptocristalina delgada (envelope micrítico), seguida por 
uma zona microcristalina com cristais aciculares orientados perpendicu 
larmente ã superfície destes envelopes na direção do centro do poro (Fo 
tos 3 e 5) . 

Valores na ordem de +3.00 "/o, , para a relação n C/ '• C e 
0.52 CA» para a relação 180/ u O em PDB assim como um teor de 17 a 20 
mol % MgCO», indicam que este cimento formou-se em condições marinhas. 
Longman 1980 descreve os cimentos aciculares como precipitados inorgãni 
cos típicos da zona freãtica marinha ativa. 

Estágio 3 - A terceira microfácie diagenética é formada pe 
Io cimento de calcita criptocristalina de baixo teor em magnésio (Fo 
to 6). £ um estágio caracterizado pelo preenchimento, quase completo, 
dos vazios intergranulares, reduzindo significativamente a porosidade 
da rocha (Foto 2) . 

A composição isotópica, nas amostras com predominância des 
ta microfácie sofre uma alteração nos valores de í 13 C e ílò O para 
respectivamente +1.6 u/°f e -0.1 m- em PDB. A variação textural e coir 
posicionai do cristal, mostra a provável influência de água doce. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADO? 

As evidências petrográficas e químicas mostram a exis_ência 
de mecanismos distintos de formação para cada tipo de cimento encontra 
do. Esta diferença reside na variação do quimismo da água sob diferen 
tes condições ambientais. 

As duas primeiras microfácies (envelope micrítico e franca 
acicular) foram geradas, possivelmente, em um sistema estritamente mari 
nho. 

No cimento acicular isto é evidenciado pelos dados isotópj. 
cos e pela morfologia do cristal relacionada ao alto teor de MgC0.i nc 
calcita. Longman 1980 descreve este cimento como típico de zona freáti 
ca ativa, onde há o movimento ativo de água dentro de sedimentos parei 
almente imóveis. Ê possível que a imobilidade parcial dos grãos do ares. 
bouço deva-se a uma cimentação inicial gerada pelo envelope micrítico 
que serve de substrato para a franja acicular isòpaca. 

Sob o ponto de vista paleogeográfico, a formação destas nu 
crofácies, provavelmente, ocorreu sob condições submarinas na zona iri 
termará inferior ou inframar superior. 

A presença do cimento criptocristalino intergranular denota 
um outro sistema em que a água marinha do poro sofre influência de água 
doce. Isto é reportado na morfologia dos cristais, em que a diminuição 
no teor em magnésio elimina o efeito de inibição provocado pela grande 
quantidade deste íon na água do mar e pela queda apresentada nos valo 
res isotópicos de í 1}C e í,h0 para, respectivamente, +1.61 '.'o.. e 
-0.10 "/..v (Tabela 2) . 
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O influxo d* água doe* no sistema frncwintt marinho deve 
tor sido provocado, provavelmente, por U M descida no nível do mar. O 
abaixamnto do nível marinho gerou, pela diferença de potencial hidrãu 
lico, um influxo de água freática doce. Este influxo ê responsável pê 
Ia dispersão fluida na interface água doce/água marinha e conseqüente 
precipitação de um ciaento Marinho ceai influência de água doce. (Pig. 3). 

Paleogeograficaaente, esta terceira microfácie pode ter si 
do gerada na zona intentará coei perda de CO, a exemplo do modelo ideal! 
xado por Manor 197B antes citado. 

CONCLUSÃO 

Verificou-se através do estudo petrogrãfico que não existe 
apenas uma única geração de cimento nos"beach rocks"e que o precipita 
do está intrinsicamente associado á composição química da água do poro. 
Esta, por sua vez, depende das condições hidrodinãmicas e do ambiente 
em que se formou a rocha. 

o modelo proposto para justificar a geração das diferentes 
microfácies é coerente com as observações petrográficas, dados de di 
fratometria de raios-X e análises isotópicas, que convergem para um sò 
ponto. 

Os result, ios apresentam um precipitado de origem inorgârú 
ca para a segunda e terceira microfácie. Não chegou-se a uma conclusão 
definitiva quanto a origem da primeira microfácie, pela dificuldade de 
isolamento do material para análise. Entretanto, a origem orgânica de 
tendida na literatura para estes envelopes micriticos, não entra err. 
choque com o modelo apresentado neste trabalho. 

Recomenda-se um estudo mais aprofundado do aqüífero coste_i 
ro da área em que se encontra as linhas de'beach rocks", para uma inter 
ferência mais precisa do posicionamento da interface água doce/água me 
rinha. 

Os eventos de transgressão e regressão que ocorrem no Qua 
ternário, provavelmente, influenciaram no processo de cimentação àes 
tas rochas. Isto implica na necessidade de datações de :"C para o posi 
cionamento no tempo e no espaço das diferentes linhas de "beach rocks m~-

Em relação ã composição química dos três tipos de cimento, 
sugere-se o uso de microssonda eletiônica, onde através de uma análise 
pontual poderia-se quantificar o teor em magnésio nas diferentes micro 
fácies separadamente 
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Foto 1 - Fotomicrografia mostrando a fran 
ja isópaca de cristais acicula -
res de caleita magnesiana (b) ao 
redor dos grãos de quartzo (q) 
que crescem para o interior do 
poro (p). N//. 

Foto 2 - Fotomicrografia mostrando c ei -
mento eriptocristalino intergra-
nular (c). N/7. 

Foto 3 - Destaque- do cimento criptocristçj 
lino (a) sot. a forma dp envelope 
micrítico err volta dos grãoí- de 
quartzci (q), com utr fóssil par -
cialmente micritizado (íi. N/7. 



TO Ibto 4 - Detalhe do cimento criptocristalino inter-
granular (C), salientando a sua form 

• L aparência lamelar (mica like book). MEV; 
. |^ ^Wf aumento 3000x. 
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Foto 5 - Fotomicrografia mostrando as 
três microfácies a partir do 
grão de quartzo (q). Envelo
pe micrítico (a), cristais 
aciculares (b) e cimento 
criptocristalino intergranu 
lar (b). MEV; Aumento 2000x. 

Foto 6 Disposição dos cimentos acicular (b) e 
cripotocristalino intergranular (c) a 
partir dos grãos de quartzo (q). MEV; au. 
mento 1900x. 
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