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ABSTRACT

In this paper, it is proved by anciet and recent studies, that the
so-called reefs of Brazil are composed of sandstones (beach rock) and
calcareous organisms, such as calcareous algae. No coral reefs have
been found in this area.

o termo "recife" foi originalmente empregado como ter
mo nautico para indicar edificacoes s6lidas perto da super
ficie do oceano, onde elas interceptam as ondas e constituem
obstaculos perigosos para a navegacao, Geologicamente, re
cifes sao definidos como "produtos de construcao ativa dos
constituintes bioticos, ligando os sedimentos, os quais por sua
resistencia contra a a~ao das ondas, possuem a capacidade de
crescer, em combinacao com seu detrito associado, ate estru
turas rigidas, resistentes contra as ondas" (SCHIEFERDECKER

1959) .

Existem muitas descricoes e consideracoes sobre este fe-
nomeno, comecando com 0 conhecido trabalho de DARWIN

(1842). Ja neste caso, 0 autor fala de recifes de coral (coral
r eefs), como se as edificacoes fossem constituidas apenas por
corais. Desde entao to do mundo falar sabre recifes de coral
para todos os tipos de edificacoes encontradas como obsta
culos para a navegacao nos mares tropicais.

Porem, com 0 desenvolvimento dos metodos de estudo mo
dernos, a melhora dos aparelhos e 0 aumento das possibilida
des de estudos geol6gicos submarinos, descobriu-se que, na
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maioria dos casos, os recifes nao sao somente constituidos de
corais, mas tambem, e muitas vezes em maior proporcao, de
outros organismos como sao algas calcarias, foraminiferos e
briozoarios, Desta maneira, surgia a preferencia de muitos
pesquisadores falar de "recifes organicos", assim melhor de
finindo estes complexos.

No Brasil tambem, fala-se muito dos recifes que ocorrem
especialmente entre as latitudes de 4"43' e 16"30' S. Os teno
menos ocorrem, seja paralelamente a costa (por exemplo: nos
estados nordestinos), seja em ilhas pequenas ou simplesmente
rochas a maior distancia (por exemplo ; Atol das Rocas, Abro
lhos). E tambem neste caso, muita gente Usa a denominacao de
"recites de coral" para estas rochas.

Como e, agora, a composicao destes "recifes" nas aguas
brasileiras? Ja DARWIN (1841) mencionou 0 recife da cida
de do Recife, chamando-o "a remarkable bar of sandstone».
Assim, este ilustre naturalista reconheceu que, pelo menos na
quele lugar, nao se trata de uma acumulacao de materia cora
ligena, mas de uma ocorrencia da arenito aflorando na costa.

Num estudo sabre 0 porto do Recife, HAWKSHAW (1879)
fez tambem uma ampla consideracao, especialmente sabre 0

recife de arenito que protege este porto, descrevendo perfura
c;6es feitas nele e assinalando uma espessura de 3-4 metros.

o maior trabalho dedicado a este fenomeno e ainda aque
le de BRANNER (1904), sendo um livro de 285 paginas com 99
estampas. Nesta obra 0 autor fez uma ampla descricao de:
(') a costa brasileira e suas relacoes com os recifes; ( ~) os re
cifes de arenito, desde Ceara ate Porto Seguro (Bahia); (")
as formas e estruturas destes recifes; ( 4) os movimentos da
costa do Nordeste brasileiro; (5) a Iitif'icacao dos recifes de
arenito; (G) a sua idade; (7) os recifes de coral. Tudo vai
acompanhado de uma ampla bibliografia desde as primeiras
descrieoes nauticas em 1500 (par Pero Vaz de Caminha, com
panheiro de Pedro Alvares Cabral) , dizendo sabre Porto Se
guro: "urn recife contendo um porto muito bom e seguro".
Assim, Branner descreveu e tentou dar a origem e idade dos
recif'es brasileiros, como sendo recifes de arenito. Po rem, de-
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dicou tambem urn capitulo aos "recifes de coral", concluindo
que tais fenomenos existem, mas sem continuidade, estreitos,
na sua maioria mortos, nao aflorando acima do nivel de mare
baixa, sendo aqueles ainda vivos, reliquias do Terciario Infe
rior.

Depois, durante muito tempo, pouco foi estudado sabre os
fenomenos dos recifes brasileiros. OLIVEIRA (1942, p. 53) acha
os recifes resultantes da consolidacao de areia quartzosa, como
dunas que uma Iiga calcaria petrificou, entre 0 nivel das mares
altas e baixas. ANDRADE (1955, p. 56), no estudo de Ilha de
Itamaraca, considerou os recifes como sendo cordoes litorais,
(offshore bars) cimentadas.

Recifes de arenito (beach rock) , praia de Piedade, Recife (Pe).

Trabalhos mais recentes foram feitos por geologos estran
geiros, que passaram durante algum tempo no Nordeste do
Brasil, e, atraidos pelo fenomeno e sua facil acessibilidade, pu
blicaram os resultados das suas observacoes e estudos. Podem
ser mencionados TRICART (1959), OTTMANN (1960, VAN AN
DEL & LABOREL (1964) e MABESOONE (1964). Embora nao sen-
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do todos autores da mesma opiniao, pode-se concluir que os
recifes de arenite sao considerados atualmente como "rocha de
praia" (beach rock), areia de praia consolidada com grande
contribuicao de organismos calcarios, Isto vale tanto para os
recifes atualmente aflorando (fig. 1), como para aqueles sub
mersos em varias linhas paralelas a costa atual.

o conhecido "recife anular" ou Atol das Rocas foi des
crito por ANDRADE (1960 e OTTMANN (1963) . Estes autores
chegaram as seguintes conclusoes, que: (1) 0 chamado "Atol"
das Rocas, nao e um atol de coral, mas sim um recife de al
gas; (2) a sua forma nao e da mesma origem dos at6is do
Pacifico, mas urn crescimento rapido de algas calcarias sobre
uma plataforma no lado batido pelo mar, deixando uma la
guna no centro; (3) Rocas e, desta maneira, um recife anular
de algas sobre um fundo oceanico elevado.

Quanto a existencia de corais na area de ocorrencia dos
recifes, isto nao pode ser negado. Muitas especies ja foram
determinadas no Instituto Oceanografico da Universidade Fe
deral de Pernambuco. Porem, estes corais cresceram e ainda
crescem no ambiente favoravel, isto e, ao lado do mar dos re
cifes de arenito. Em alguns lugares crescem mais do que em
outros, levando assim Branner a opiniao da existencia de re
cifes de coral na costa brasileira. Mas, todas estas edifica
Qaes possuem como base um arenite de praia. A parte orga
nica, na sua maioria, e constituida de algas calcarias (Litho
tamnion, Lithophyllum, Halimeda), vermetes, briozoarios, fo
raminiferos, moluscos e fragmentos destes organismos; os
corais desempenham apenas um papel subordinado. Tambem
na atual plataforma continental formam-se calcarios deste
tipo, como se tratasse de um gigante ambiente recifal (MA
BESOONE & TINOCO, no prelo).

Como conclusao pode-se agora dizer 0 seguinte:

1) os recifes costeiros do Brasil sao constituidos de are
nitos de praia (beach rock) ;

2) as edif'icacoes recifais mais distantes da costa sao re
cifes organicos, compostos de algas calcarias e outros orga
nismos;
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3) nao e provada a existencia de recifes de coral nas
aguas brasileiras.
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. .F 'Ig . 1 - Recifes d e arenito (beach rock). praia d e Piedade, Recife (Pe.) .


