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RESUMO 

Localizado a 266 km da cidade de Natal-RN, o complexo recifal de Rocas representa 

o único atol do Atlântico Sul. Duas expedições científicas ao Atol das Rocas foram 

realizadas com intuito de elaborar um mapa geomorfológico, um breve estudo 

morfodinâmico da Ilha do Farol e uma caracterização do corpo sedimentar do 

complexo recifal de Rocas. Com dimensões de 3,35 x 2,49 km, perímetro estimado 

de 11 km e área interna de aproximadamente 6,56 km², Rocas é considerado como 

um dos menores atóis do mundo. No seu complexo recifal podem ser constatadas 

as seguintes feições: FRENTE RECIFAL; CRISTA ALGÁLICA; PLATÔ RECIFAL; 

DEPÓSITO SEDIMENTAR; PISCINAS NATURAIS; LAGUNA E ILHAS ARENOSAS. 

Através de mapeamentos pretéritos realizados em Rocas, percebeu-se que a Ilha do 

Farol cresceu aproximadamente 47.000 m² nos últimos 50 anos. A mesma pode ser 

dividida em três setores: o setor Oeste representou a porção de maior energia; o 

setor Norte foi caracterizado por sofrer grande influência da corrente litorânea (0,3 

m/s); e o setor Leste foi caracterizado por sua baixa declividade e frações de areia 

média, evidenciando baixa energia. No ambiente sedimentar predominou a textura 

areia com algumas porções de cascalho, cascalho arenoso e areia cascalhosa, 

diâmetro médio variou de -1,23 até 2,34ø, com média geral de 0,69ø (areia grossa), 

que em uma perspectiva geológica representa um ambiente de alta energia, 

entretanto os valores de diâmetro médio variaram nos diferentes compartimentos 

geomorfológicos. O desvio padrão variou de muito bem selecionada a pobremente 

selecionada, com média aritmética 0,97ø (moderadamente selecionado). O 

parâmetro assimetria variou de muito negativa a muito positiva, onde valores 

positivos foram associados a ambientes de deposição. O parâmetro curtose mostrou 

pouca relevância no presente estudo. As partículas sedimentares analisadas são 

formadas exclusivamente por bioclásticos. No total, onze grandes táxon foram 

descritos, sendo as algas coralíneas a mais notável. 

 

Palavra chave: Geomorfologia, Complexo recifal, Sedimentologia 

 

 

 



ABSTRACT 

Located 266 km from Natal-RN, the reef complex of Rocas is the only atoll in the 

South Atlantic. Two scientific expeditions to the Rocas atoll were aiming to develop a 

geomorphological map, a brief study of the morphodynamic of Farol Island and a 

sedimentary study on the reef complex of Rocas. With dimensions of 3.35 x 2.49 km, 

11 km estimated perimeter and internal area of approximately 6.56 km ², Rocas is 

considered one of the smaller atolls in the world. In its reef complex can be observed 

the following features: FRONT REEF; ALGAL CREST; PROPER REEF; 

SEDIMENTARY DEPOSIT; TIDEPOOLS, LAGOON AND SANDY ISLANDS. 

Through former mappings done in Rocas, it was noted that the Farol Island grew 

approximately 47,000 m² in the last 50 years. This island could be divided into three 

sectors: the Western sector represented the portion of highest energy, the sector 

Northern was characterized by a strong coastal current (0.3 m/s) and the Eastern 

sector was characterized by its low slope and medium sand fractions, indicating low 

energy. In the sedimentary environment, sand texture dominated, and another 

texture as of gravel, sandy gravel and gravelly sand, was still observed. Mean size 

ranged from -1.23 to 2.34ø, with average of 0.69ø (sand), which in a geological 

perspective represents a high-energy environment, however the values of mean size 

varied in the different geomorphologic compartments. Sorting ranged from very well 

sorted to poorly sorted, with mean value of 0.97ø (moderately sorted). Skewness 

parameter ranged from very negative to very positive, where positive values were 

associated with environments of deposition. kurtosis parameter showed little 

relevance in this study. The sedimentary particles analyzed are composed 

exclusively by bioclasts. In total, eleven major taxa were described, where coralline 

algae is the most remarkable.   

 

Keyword: Geomorphology, Reef Complex, Sedimentology 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1. Introdução 

A complexa correlação entre os processos físicos, químicos e biológicos 

fazem dos ambientes recifais especialmente interessantes (Tucker & Wright, 1990). 

Esses ambientes estão entre os mais evidentes cenários da relação entre a biologia 

e a geologia. Tais formações correspondem a estruturas carbonáticas formadas por 

diversos organismos sendo os mais notáveis os corais, algas coralíneas, briozoários 

e vermes do grupo serpulídeos. 

A definição de um recife tem se mostrado bastante complexa, desde que 

muitas vezes se avaliavam apenas os aspectos ecológicos ou suas características 

morfológicas, uma definição implícita a ambos os caracteres ecológicos e 

morfológicos seria bastante conveniente (Kukal, 1971). Assim, a definição de 

Lowenstam (1950), consentida por diversos autores, parece melhor se aplicar a 

essas condições: um recife biogênico é um corpo sedimentar construído por 

organismos que cresce de forma intercalada e erguem estruturas carbonáticas 

consolidadas, as quais são resistentes a ação das ondas. 

Recifes carbonáticos, resultantes das atividades de vegetais e animais, 

existem desde o período Pré-Cambriano (> 570 x 106 anos AP), embora os 

organismos responsáveis por essas edificações tenham mudado, gradual e 

significativamente, durante o tempo geológico. Os recifes do Pré-Cambriano foram 

formados por agregações de estromatólitos, construído sazonalmente camada por 

camada, pelo crescimento de tapetes de cianofíceas e acréscimo de silte. Recifes do 

Paleozóico começaram a ter algumas semelhanças aos recifes modernos devido ao 

fato de os organismos adquirirem a capacidade de produzir partes dura de 

esqueleto. Os primeiros corais apareceram no Ordoviciano, mas foi só no Mesozóico 

que os modernos escleractíneos apareceram e os recifes começaram a ter uma 

aparência moderna (Longhurst & Pauly, 2007). 

Tucker & Wright (1990) dizem que atualmente os ambientes recifais são 

classificados com base principalmente na sua morfologia, tamanho e sua relação 

com a proximidade da costa, sendo consideradas as seguintes categorias: a) 

Franjas: são recifes próximos da linha de costa; b) Faro: são recifes em forma 
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circular próximos da costa; c) Patch: são recifes tabulares isolados típicos de 

plataformas; d) Barreiras: são recifes afastados da costa, separados por uma laguna 

extensa; e) Knoll (termo não mais utilizado): são recifes isolados situados em águas 

profundas (> 50 m), comuns em taludes e sopés continentais; f) Atol: São recifes em 

forma de anel que apresentam uma laguna central rasa. Atóis geralmente crescem 

no topo de montes submarinos; g) Tabular: compreende aos recifes achatados 

situados em montes vulcânicos cujo topo está próximo a superfície do mar, porém, 

não apresentam uma laguna central como ocorrem em atóis (Fig. 01). 

 
Figura 01 – Classificação de ambientes recifais. Adaptado de Tuker and Wright (1990). 

Durante a exploração dos oceanos ficou claro que, dentre essas formas 

morfológicas de recifes, existem três tipos principais: recifes de franjas; recifes em 

barreiras e atóis (Guilcher, 1988). 

A teoria mais famosa sobre o desenvolvimento de ilhas recifais foi concebida 

a bordo do Her Majesty’s Ship Beagle em 1836 por Charles Darwin que abordou os 

mecanismos que dariam origem às ilhas recifais, mais conhecidas como atóis 

(Darwin, 1842). 

Em seu diário de viagem, Darwin menciona as possíveis causas da formação 

de um atol a partir de observações dos recifes da Ilha de Moorea (Polinésia 

Francesa) que o levaram a concluir que os organismos recifais que habitavam a 

costa de ilhas vulcânicas construíam um arcabouço no entorno dessas ilhas que, 

posteriormente, com a subsidência gradual do embasamento vulcânico, seja por um 

aumento do nível do mar ou por subsidência tectônica, essas formações recifais 

continuariam a crescer ao mesmo tempo em que todo o embasamento cristalino se 
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direcionaria para baixo do nível do mar, ficando um arcabouço recifal com forma 

circular com uma laguna central, denominado de atol (Fig. 2). 

 
Figura 02 – Teoria de Darwin para formações ilhas recifais em forma de atóis. Adaptado de 

Thurman & Weber (1984). 

A teoria de Darwin foi confirmada em 1951 com a constatação de rochas 

vulcânicas encontradas a profundidades de 1267m e 1405m no Atol Enewetak (Ladd 

et al.1970). 

Atualmente no contexto geológico dos oceanos são constatados 425 atóis, 

dentre os quais 27 estão inseridos no Oceano Atlântico, onde 26 estão localizados 

no Mar do Caribe e um único atol do Atlântico Sul, o Atol das Rocas (Kikuchi, 1994). 

A maioria dos complexos recifais podem ser encontrados em águas rasas de 

mares tropicais. Eles são, em grande parte, restritos a águas quentes com 
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temperaturas superiores a 18° C, geralmente entre os Trópicos de Câncer e 

Capricórnio (Fig. 03). Entretanto, as fronteiras exatas para o desenvolvimento de 

recifes dependem de diversos fatores, tais como corrente oceânicas, que 

transportam águas aquecidas para latitudes mais elevadas, propiciando o 

desenvolvimento de ambientes recifais, em contraposição, águas frias podem ser 

introduzidas em mares tropicais, inibindo o desenvolvimento de organismos 

formadores de recifes. Outros fatores também influenciam o desenvolvimento de 

complexos recifais, como a alta salinidade e transparência da água (Thurman & 

Weber, 1984). 

 
Figura 03 - Distribuição dos recifes de corais. Fonte: Thurman & Weber (1984). 

 Oceanos cobrem 70% da superfície do planeta, formando o mais largo habitat 

da Terra. Regiões costeiras e águas rasas contem alguns dos ecossistemas mais 

diversos e produtivos, como os estuários, mares de sargaço e recifes. Os ambientes 

recifais, referidos como as florestas tropicais dos oceanos, são estimados em prover 

aproximadamente 30 bilhões de dólares anuais para a humanidade, resultado de 

exploração turísticas, pesca, materiais para construção e proteção costeira. Embora 

os recifes cubram apenas 0,2% dos oceanos, eles abrigam aproximadamente 25% 

das espécies marinhas e é reconhecida pela sua grande biodiversidade e alta 

produtividade (WMO, 2010). 
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1.1.1. Geomorfologia de ambientes recifais 

A morfologia dos ambientes recifais é bastante complexa, apresentando um 

grande numero de feições específicas a cada ambiente recifal. O grau de exposição 

e a intensidade da ação das ondas são de grande importância na determinação da 

estrutura e morfologia recifal. 

Nos ambientes recifais é possível encontrar diferentes feições morfológicas, 

que são resultado de uma complexa interação das particularidades oceanográficas 

locais com a diversidade de organismos que habitam o recife. Dentre essas feições 

podemos citar o platô recifal, crista algálica, frente recifal, depósito de talus, 

microatóis, canal recifal, laguna, ilhas sedimentares e beachrocks (Guilcher, 1988). 

Todavia, as mais notáveis dessas feições são o platô recifal, a crista algálica 

e a frente recifal, que podem ser encontradas nas três formas mais usuais de 

ambientes recifais, os recifes de franja, de barreira e atóis (Thurman & Weber, 

1984). 

1.1.2. Sedimentologia de ambientes recifais 

Complexos recifais representam um ambiente sedimentar particular que tem 

sido objeto de extensivos estudos (Kukal, 1971). A complexidade da geração de 

partícula nos recifes se deve a uma serie de fatores químicos, físicos e biológicos 

que acabam na geração de partículas biogênicos e não biogênicos nesses 

ambientes. 

Em complexos recifais, os organismos que parecem mais contribuir na 

geração de particulados biogênicos são as Halimedas, corais, moluscos, 

foraminíferos e algas coralíneas (Weber et al. 1972). 

Soares et al. (2009) afirmam que recifes em forma de atol, o ambiente não 

somente gera particulados biogênicos, proveniente de diferentes grupos de 

organismo, como o acumula, e que esses complexos são influenciado pelas 

variações eustáticas e pela subsidência. 

Sedimentos depositados no interior de atóis consistem quase que 

inteiramente de esqueletos carbonáticos gerados por organismos recifais, e o 
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desenvolvimento de fácies no interior do atol é governado pela interação entre o 

fornecimento e as propriedades físicas da fonte geradora e os diversos processos os 

quais redistribuem e estabilizam os sedimentos (Maxwell et al. 1964, Milliman 1974). 

Assim, estudos dos parâmetros estatísticos como diâmetro médio, desvio 

padrão, assimetria e curtose em corpos sedimentares carbonáticos de origem 

biogênica, têm se mostrado uma ferramenta útil na compreensão dos principais 

agentes que atuam no local e interferem na dinâmica sedimentar de um ambiente 

recifal. 

1.2. Localização da área 

O atol das Rocas está situado na porção oeste do Atlântico Sul, entre as 

coordenadas UTM, zona 25M, com latitudes 9571500N – 9574500N e longitudes 

408500E – 412500E, a 266 km da cidade de Natal-RN (Fig. 04). Rocas cresce sobre 

um topo aplainado de um monte submarino o qual está inserido na margem 

continental brasileira, especificamente no sopé continental (Palma, 1984). 
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O embasamento cristalino cresce a partir de profundidades próximas a 4000 

m. Esse monte vulcânico, cuja morfologia o caracteriza como um guyot, integra a 

cadeia de montanhas submarinas de Fernando de Noronha, a qual se localiza nas 

Zona fraturada de Fernando de Noronha. 

A Reserva Biológica do Atol das Rocas constitui a primeira reserva marinha 

criada no Brasil (Lei n° 83 549 de 5 de junho de 1979) e inclui o Atol e as águas que 

o circundam até a isóbata de 1.000 metros, abrangendo uma área de 360 Km². 

Apesar de haver sido criada em finais da década de 70, a sua proteção efetiva, 

assim como o desenvolvimento de trabalhos científicos, iniciou-se somente em 

1991, quando uma estação de pesquisa foi estabelecida no local. Desde a sua 

criação que atividades de pesca e turismo são proibidas na área da reserva, sendo 

permitidas somente atividades científicas e educacionais (Pinheiro, 2006). 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo geral:  

O objetivo geral dessa dissertação foi realizar um mapeamento 

geomorfológico do complexo recifal do Atol das Rocas, compreender as 

características morfodinâmicas da Ilha do farol e abordar os principais aspectos 

sedimentológicos do ambiente recifal, correlacionando os parâmetros estatísticos 

como diâmetro médio, desvio padrão, assimetria e curtose na caracterização e 

diagnóstico de ambientes sedimentares carbonáticos específicos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Confeccionar um mapa geomorfológico do Atol das Rocas; 

 Realizar um estudo preliminar sobre a morfodinâmica na Ilha do Farol; 

 Interpretar os parâmetros sedimentológicos de diâmetro médio, desvio 

padrão, assimetria e curtose no ambiente sedimentar de Rocas; 

 Confeccionar mapas textural, de diâmetro médio, de desvio padrão, de 

assimetria e de curtose a partir das analises sedimentológicas; 

 Descrever a composição biogênica dos sedimentos de Rocas. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA 

2.1. Introdução 

As informações apresentadas na presente dissertação foram obtidas segundo 

uma série de procedimentos que conduziram a pesquisa. Tais procedimentos 

seguiram diversas etapas, as quais serão discutidas detalhadamente a seguir. 

2.2. Expedições científicas  

Os dados apresentados são provenientes de amostras obtidas em duas 

campanhas de campo realizadas na Reserva Biológica do Atol das Rocas em 

Janeiro e Junho de 2009. 

2.3. Mapeamento geomorfológico 

O mapeamento (Fig. 05) foi efetuado através de Global Positioning System 

(GPS) sendo seus dados posteriormente processado no software TrackMaker 

versão # 13.6. 

  
Figura 05 – Mapeamento do complexo recifal do Atol das Rocas. 

Para detalhamento do mapa foram utilizadas imagens de satélite, com a 

finalidade de ilustrar o Atol e suas principais feições morfológicas. Os mapeamentos 

realizados por Kikuchi & Leão (1997) e Andrade (1959) também foram utilizados no 

auxílio da preparação do mapa. Para a ilustração gráfica foi utilizado Softwares 

específicos. 
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2.4. Perfil Praial 

Os perfis foram traçados segundo a metodologia descrita em Garcia & 

Piedade (1987) e utilizada por Ferreira (1999), onde as diferenças de nível entre os 

pontos do terreno eram medidas através de leituras em visadas horizontais com um 

nível topográfico e uma régua de alumínio (Fig. 06). 

  
Figura 06 – Realização de perfil de praia na Ilha do Farol. 

Foram determinados 3 Referenciais de Nível (RN) na ilha do Farol para 

realização dos perfis, nas porções Oeste, Norte e Leste da ilha. Os perfis foram 

realizados no dia 21/06/09 e repetidos no dia 26/06/09, após o Atol ter sido atingido 

por uma forte tempestade, visando assim averiguar o efeito desta tempestade sobre 

a morfodinâmica na Ilha do Farol. Em cada perfil foram coletadas duas amostras de 

sedimentos, uma na pós-praia (backshore) e outra na antepraia (foreshore), para 

posterior análise sedimentológica. 

Para o cálculo dos volumes remanejados entre os diferentes levantamentos, 

foram realizadas simulações utilizando um software específico, com os resultados 

expressos em metro cúbico por metro linear (m³/m). 

2.5. Deriva Litorânea 

Com o intuito de conhecer o padrão hidrodinâmico que influencia a Ilha do 

Farol, foram coletadas informações sobre a velocidade e direção da deriva litorânea, 

durante a preamar, na região onde foram realizados os perfis de praia. Para tal, um 

derivador adaptado (objeto cilíndrico) foi lançado na água, a uma distância de 5 

metros da linha da maré, e medido o tempo em que o derivador percorreu 10 m 

paralelos a linha da costa (Fig. 07). 
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Figura 07 – Estudo da deriva litorânea na Ilha do Farol. a) trena medindo a distância de 10 

m paralela a linha da costa; b) objeto em deriva no local de investigação. 

2.6. Sedimentologia 

Visando realizar um estudo sedimentológico, 41 amostras com cerca de 300g 

de sedimento foram obtidas nas regiões das ilhas sedimentares, do depósito 

sedimentar e nas piscinas naturais do Atol (Fig. 08). 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) b) 
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2.6.1.  Coleta de sedimentos 

As amostras foram coletadas na maré baixa durante as expedições científicas 

realizadas à reserva biológica. As coletas realizadas nas piscinas naturais foram 

obtidas através de mergulho livre utilizando máscaras de mergulho, snorkel e 

nadadeiras. 

As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e devidamente 

identificadas, sendo posteriormente levadas ao Laboratório de Geologia e Geofísica 

Marinha – LGGM, da Universidade Federal de Pernambuco, para tratamento 

laboratorial. 

2.6.2. Procedimentos laboratoriais 

 

O estudo granulométrico compreendeu a análise mecânica dos sedimentos 

segundo a escala de Wentworth em intervalos inteiros de phi. Uma sub-amostra de 

200g foi colocada em Becker e levada à estufa com temperatura de 60° C por 48 

horas, para remoção de toda umidade (Suguio, 2003).  

Após secagem, 100g de sedimento foi pesado em balança de precisão, marca 

Bel Engineering, passando posteriormente por dois procedimentos: o primeiro 

consiste no peneirador úmido, no qual a amostra foi lavada em água corrente em 

peneiradas com malhas de 2,00 mm e 0,062 mm, separando as frações cascalho, 

areia e retirando a fração lama (silte e argila). O cascalho e a areia retido nas 

peneiras foram pesados e com a diferença dos valores antes e depois do 

peneiramento úmido pode-se inferir o valor da fração silte e argila. A fração areia foi 

direcionado para o peneiramento mecânico sendo utilizado um agitador de peneiras, 

marca Produtest, por 10 minutos, onde foram separadas as frações inteiras de phi: 

1,0 mm, 0,50 mm, 0,250 mm, 0,125 mm, 0,062 mm, correspondendo 

respectivamente à areia muito grossa, areia grossa, areia média, areia fina, areia 

muito fina (Fig. 09). 
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Figura 09 – Equipamento para analise sedimentológica: a) estufa; b) Balança de precisão; c) 

Agitador de peneiras. 

2.6.3. Tratamento estatístico 

Os resultados obtidos na analise granulométrica foram processados no 

software Sysgran 3.0, no qual foram inferidos os parâmetros estatísticos utilizados 

por Folk & Ward (1957) sendo considerados os valores de diâmetro médio, desvio 

padrão, assimetria e curtose. 

2.6.3.1. Diâmetro Médio 

Geologicamente, o Diâmetro Médio reflete a média geral de tamanho dos 

sedimentos, sendo afetada pela fonte de suprimento do material, pelo processo 

deposicional e pala velocidade da corrente. 

Para cálculo do diâmetro médio, Folk and Ward (1957) propuseram a seguinte 

fórmula:  

3

845016  
  

2.6.3.2. Desvio Padrão 

As medidas de dispersão correspondem ao desvio padrão, ou ao 

espalhamento dos dados em torno da tendência central, ou seja, o desvio padrão, 

que pode ser aferida pela equação, segundo Folk and Ward (1957): 

6,64

5951684  



  

A descrição dos graus de seleção dos sedimentos obedece a uma escala 

qualitativa, que é dada por: 
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I < 0,35  Muito bem selecionado 

0,35 – 0,50  Bem selecionado 

0,50 – 0,71  Moderadamente bem selecionado 

0,71 – 1,00  Moderadamente selecionado 

1,00 – 2,00  Pobremente selecionado 

2,00 – 4,00  Muito pobremente selecionado 

I > 4,00  Extremamente mal selecionado 

 

A seleção de um sedimento é determinada por vários fatores. Sedimentos mal 

selecionados geralmente estão relacionados com baixo grau de trabalho, ou seja, as 

condições ambientais de energia não são suficientes para promover uma boa 

seleção dos grãos. Por outro lado, a seleção dos sedimentos muitas vezes é uma 

função da própria granulometria, isto é, reflete a separação das partículas em 

tamanhos uniformes em detrimento de energia atuante: 

 Ambientes de alta energia (praia e dunas), predominam sedimentos bem 

selecionados; 

 Ambientes mistos (estuários, áreas transacionais costeiras), apresentam 

sedimentos com grãos bem e mal selecionados; 

 Ambiente de baixa energia (lagoas e baias), apresentam grãos 

pobremente selecionados. 

O índice de seleção representa uma das feições mais importantes fornecidas 

pela análise estatística, para caracterizar regimes deposicionais, pois ele reflete o 

resultado da interação de dois fatores: tipo de material e dinâmica da água que o 

recobre. 

2.6.3.3. Assimetria 

As medidas dos graus de assimetria dizem respeito às medidas da tendência 

dos dados da distribuição, que se dispersam para os lados da média; como esta 

dispersão pode ocorrer à esquerda ou à direita da média, os valores podem ser 

negativos (quando à esquerda) ou positivos (quando à direita). Em uma distribuição 

simétrica, o diâmetro médio e a mediana são coincidentes, não existindo assimetria. 
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O grau de assimetria também reflete processos deposicionais. Areias de 

praias tendem a ter assimetria negativa, pois os componentes finos são removidos 

pela ação das ondas. Areias de rios têm assimetria positiva, pois os finos não são 

removidos por correntes. 

Para determinação dos valores de assimetria, Folk and Ward (1957) 

formularam a equação: 

   595

50595

1684

501684

2

2

2

2

















kS  

Os valores obtidos da equação acima obedecem a um escala qualitativa, 

dada pela seguinte classificação: 

-1,00 a –0,30  Assimetria muito negativa 

-0,30 a –0,10  Assimetria negativa 

-0,10 a +0,10  Aproximadamente simétrica 

+0,10 a +0,30  Assimetria positiva 

+0,30 a + 1,00  Assimetria muito positiva 

 

2.6.3.4. Curtose 

As medidas de curtose estão relacionadas ao grau de achatamento ou 

agudez dos tipos de curvas granulométricas, sendo obtidas pela equação de Folk 

and Ward (1957): 

 2575

585

44,2 






GK  

Esses valores seguem uma escala de classificação qualitativa dada por: 

KG < 0,67  Muito platicúrtica 

0,67 – 0,90  Platicúrtica 

0,90 – 1,11  Mesocúrtica 

1,11 – 1,50  Leptocúrtica 

1,50 – 3,00  Muito leptocúrtica 

KG> 3,00  Extremamente leptocúrtica 
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As curvas leptocúrticas têm picos agudos e representam sedimentos bem 

selecionados na parte central da distribuição. Nas curvas platicúrticas, ocorre o 

inverso, pois a classificação é melhor nos terminais do que na parte central da curva. 

As curvas de distribuição mesocúrticas possuem idêntica seleção, tanto nas partes 

centrais como nos terminais da curva. 

2.6.4. Confecção de mapas 

Os valores obtidos dos parâmetros estatísticos foram utilizados para 

confecção de mapas de textura, de diâmetro médio, de desvio padrão, de assimetria 

e de curtose, utilizando Softwares específicos. 
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS GERAIS DA ÁREA 

3.1. Condições climáticas 

O clima é equatorial, com ventos alísios vindo do Sudeste, podendo variar 

entre S e E (Kikuchi, 1994). O clima é tropical do tipo Aw’ segundo o sistema de 

classificação de Köppen, marcado pelo domínio oceânico. A temperatura média de 

26 ºC, sendo agosto o mês mais quente, outubro o mais seco e a época das chuvas 

de março a julho. 

A direção e velocidade do vento no atol das Rocas variam sazonalmente com 

freqüências de 50% vindo de SE e 35% vindo de E durante o verão. No inverno 

ocorre uma intensificação dos ventos de SE, aumentando sua freqüência para 70% 

e os ventos de E diminuem para 25%. A velocidade máxima do vento atinge 11 ms-1 

(Hoflich, 1984). 

De acordo com os dados da Marinha do Brasil de 1957, o período de chuvas 

do Atol das Rocas é semelhante ao Arquipélago de Fernando de Noronha, 

chegando a 250 mm no mês de abril e 6 mm no mês de outubro. 

3.2. Vegetação 

O Atol das Rocas apresenta uma vegetação tipicamente herbácea, resistente 

a salinidade, excessiva luminosidade e constante ação das marés, o que as 

caracterizam como plantas halófitas (IBAMA, 1989). 

Plantas como Sesuvium portulacastrum l. (Aizoaceae)  apresentam seus 

ramos orientados para o mar e estruturas resistentes ao soterramento, tais como 

rizomas e estolões, os quais crescem continuamente, formando um emaranhado. A 

herbácea  Portulaca sp. (Portulacaceae) avança um pouco mais para o interior 

formando "ilhotas" que alternam com as espécies de Cyperaceae, Graminae e 

Amaryllidaceae (IBAMA, 1989). 

Segundo IBAMA (1989), também ocorrem os gêneros Blutaparon sp 

(Amaranthaceae), Cyperus sp (Cyperaceae) e Hymenocallis sp (Amaryllidaceae). 

Além destas ocorre também Coccus nucifera (Arecaceae) introduzidas por 

pescadores (Fig. 10). 
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Figura 10 – exemplos de vegetação do Atol das Rocas. a) Sesuvium portulacastrum 
l.; b) Portulaca sp.; c) Cyperus sp.; d) Coccus nucifera. 

3.3. Condições oceanográficas 

Correntes 

O atol das Rocas é banhado pela corrente Sul Equatorial, com direção 

constante para W (JOP’S II, 1996; Goes, 2005). Possui uma velocidade média de 30 

cm s-1, segundo Richardson & Walsh (1986) que determinaram a velocidade da 

Corrente Sul Equatorial no paralelo de 4° (a qual passa por Rocas).  

Temperatura da água do mar e salinidade 

A temperatura média mensal da água do mar varia de 26 °C em setembro a 

28,3 °C em abril (Hoflich 1984; Servain at al., 1987), podendo chegar a 42°C nas 

piscinas no interior do atol (Soares et al, 2009). A salinidade da superfície da água 

varia de 36 a 37 (Gherardi & Bosence 1999). 

Maré 

Rocas não possui tábua de maré própria, sendo adotada a tábua de maré de 

Fernando de Noronha, região mais próxima ao atol a qual os valores são 

a) b) 

c) d) 
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satisfatórios para a região. As marés do atol são classificas como mesomarés de 

regime semi-diurno, com altura máxima de 3,8 m (Gherardi & Bosence 1999).  

Ondas 

As ondas que ocorrem no atol se concentram na porção SE (Barlavento), 

entretanto a refração de ondas no embasamento do atol pode gerar grandes 

arrebentações de ondas na porção W e SW (Sotavento) de Rocas (Gherardi & 

Bosence, 2001). Para Hogben & Lumb (1967), 80% das ondas observadas na região 

de Rocas provêm de E e 15% de NE. A altura máxima das ondas que atingem 

Fernando de Noronha (110 Km de Rocas) variam de 1.1 m, de Fevereiro a Abril, a 

1.6 m, de Julho a Setembro (Hoflich, 1984).  

3.4. Geologia da área 

Rocas está situado sobre um monte vulcânico que integra a cadeia de 

montanhas submarinas, a qual se localiza nas Zona fraturada de Fernando de 

Noronha. Essa cadeia é composta de um segmento de montes submarinos com 

direção Leste-Oeste (Gorini & Bryan, 1976) que tem origem no sopé continental indo 

até a costa do Ceará (Palma, 1984). 

Alguns desses montes sofrem erosão, principalmente por abrasão marinha, 

originando Guyots, que são montes aplainados que formam extensas plataformas 

submersas. A batimetria do perfil A`-A` (Fig. 11, b) ilustra a morfologia do monte 

submarino no qual o Atol das Rocas está situado, evidenciando que o atol cresce na 

porção W de um Guyot que tem seu topo próximo da superfície do mar, o qual 

cresce a partir de profundidades próximas a 4000 m. 
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Figura 11 – Ilustração esquemática das curvas de nível (a) e perfil batimétrico (b) do Guyot 
que suporta o Atol das Rocas (Pereira et al. 2010). 

Amostras desse Guyot nunca foram obtidas, sendo sua natureza geológica 

ainda desconhecida. Por associação podemos correlacionar a natureza do 

embasamento cristalino de Rocas a outros montes submarinos que pertencem a 

Zona de fraturamento de Fernando de Noronha. 

O arquipélago de Fernando de Noronha representa a única porção da cadeia, 

na qual se tem conhecimento sobre as características de seu embasamento 

cristalino. Almeida (1955) realizou um levantamento geológico completo do 

arquipélago, reportando a existência de três Formações, a Formação Remédios 

(rochas piroclásticas, atravessada por numerosos diques e outros corpos intrusivos 

de diversas naturezas), a formação Quixaba (rochas provenientes da erosão da 

Formação Remédios que posteriormente foram recobertas por derrames de lavas 

ankaratríticas) e a Formação São José (derrames de nefelina basanito). 
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As idades determinadas para as rochas vulcânicas de Fernando de Noronha 

variaram de 1,7 m.a. até cerca de 12,3 m.a. É pressuposto que o embasamento 

cristalino de Rocas seja de natureza similar as rochas vulcânicas encontradas em 

Fernando de Noronha e de idade superior devido a sua maior distância em relação à 

cordilheira mesoceânica. 

Com o decorrer do tempo, esse Guyot, foi colonizada por recifes de corais, 

algas calcárias, moluscos e crustáceos cujas carapaças, acrescidas pela deposição 

de sedimentos, resultaram na formação de um anel elipsóide (Soares-Gomes et al., 

2001, Gherardi & Bosence, 2001), que posteriormente elevou-se, em relação ao 

nível do mar, formando um atol com uma laguna rasa e duas ilhas arenosas em seu 

interior, a Ilha do Farol e a Ilha do Cemitério, localizada na parte noroeste do atol 

(Gherardi & Bosence, 2005). 

O edifício carbonático de Rocas possui um estrato com cerca de 12 m de 

espessura e de idade holocênica com velocidade sísmica de 0,33 m x ms-1, 

composto predominantemente por algas coralinas incrustantes, além de 

incrustações de gastrópodes vermetídeos e do foraminífero Homotrema rubrum, e 

pelos corais Siderastrea stellata, Favia gravida e Montastrea cavernosa. Ele cresce 

sobre um segundo estrato, formado por rochas com velocidade sísmica de 2,46 m x 

ms-1, similar àquelas observadas em carbonatos recifais do Pleistoceno. Sotoposto a 

esse estrato ocorrem rochas com velocidade sísmica superior a 4,5 m x ms-1 

(Fig.12), ordem de grandeza correspondente às das velocidades nos basaltos 

(Kikuchi, 1999). 
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Figura 12 – Estratos identificados do Atol das Rocas por Kikuchi (1994) através de 

sísmica. 

As idades radiométricas de esqueletos de corais do estrato holocênico 

indicam que o atol se implantou há cerca de 6000 anos AP, crescendo a uma taxa 

média de 2,3 mm/ano. O seu substrato é, provavelmente, um carbonato 

pleistocênico, cárstico, com espessura de 25 a 35 m, que deve ter iniciado seu 

crescimento durante o Terciário, sobre um embasamento vulcânico (Kikuchi, 1999). 

3.4.1. Estrutura recifal 

A estrutura carbonática do atol das Rocas foi descrita por Gherardi & Bosence 

(1999). Segundo o autor Rocas é formado por uma associação de organismos 

incrustantes. Os autores identificaram os seguintes componentes nas formação 

recifal: algas coralíneas vermelhas, gastrópodes vermetídeos, Foraminíferos 

incrustantes (Homotrema rubrum); foraminíferos acervulina, moluscos, corais, tubos 

de polychaetas, perfurações de esponjas e polychaetas e sedimento cimentado. 

O principal construtor do recife de Rocas é a alga vermelha porolithon cf. 

Pachydermum que associada com mais quatro gêneros de algas coralíneas: 

lythophyllum sp.; popolithon sp.; lithoporella sp. e sporolithon sp. compõem a 

estrutura recifal primária, representando uma abundância relativa de até 70% na 

formação (Gherardi & Bosence, 2001). 

O trabalho de Gharardi & Bosence (2001) ainda sugere um grupo construtor 

de estrutura recifal secundário em Rocas, o qual foi representado por cinco 
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diferentes classes de organismos: gastrópodes vermetídeos (principalmente do 

gênero dendropoma sp.); H. rubrum (foraminífero incrustante); acervulina 

(foraminífero incrustante); tubos de polychaetas e fragmentos de pequenos corais 

não identificados. Dentre a estrutura recifal secundária, destacam-se os gastrópodes 

vermetídeos com uma abundância relativa variando de 0.8% a 20.3%. 

3.4.2. Evolução recifal 

Algumas teorias sobre a forma como o atol das Rocas evoluiu foram proposta 

por Andrade (1959) Ottman (1963) e Kikuchi (1994). 

Andrade (1959) sugere que Rocas cresceu devido à resposta dos organismos 

construtores de recife às variações do nível do mar e não por subsidência do seu 

substrato, que se acreditava estar localizado a profundezas inferiores a 50m. Ottman 

(1963) em concordância com Andrade (1959) sugere a existência de dois níveis de 

mar pretéritos, um a 5 m de profundidade e outro a 20 ou 30 metros, que seriam 

feições observadas em ecogramas (Fig. 13). 

 
Figura 13 – Esquema proposto por Ottman (1963) ilustrando os níveis de mar no Atol das 
Rocas. Imagem obtida de Kikuchi (1994). 

Kikuchi (1994) utiliza o modelo proposto por Fairbridge (1950), o qual sugere 

que os ambientes recifais que estão sujeitos a uma hidrodinâmica unidirecional 
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tende a se desenvolver a partir de colunas que posteriormente forma uma ferradura 

com abertura voltada para sotavento e finalmente evolui para a forma de um atol. 

Visto que o Atol das Rocas está sob influência de um fluxo unidirecional da 

Corrente Sul Equatorial, Kikuchi (1994) por analogia cita que a forma de ferradura 

observada no anel recifal, que vai do canal à NE (Barretão) até o canal à NW 

(Barretinha), com a ocorrência de porção mais elevadas denominada Rocas nesse 

mesmo trecho e a presença de uma crista algálica mais desenvolvida na margem 

recifal do arco à barlavento, podem ser indícios de que esta porção do atol tenha um 

desenvolvimento mais antigo que o arco à sotavento (Fig. 14). 

 
Figura 14 – Modelo de evolução apresentado por Kikuchi (1994) para o Atol das Rocas. (A) 
terraço pleistocênico inundado dá inicio ao crescimento de colunas recifais; (B) o fluxo 
unidirecional leva ao desenvolvimento inicial de um recife em forma de arco; (C) a porção a 
barlavento se desenvolve a mais de 20 m da superfície do terreno e após atingir o nível do 
mar, o qual abaixou a 5,5 ka AP, o recife coalesce; (D) após a subsidência pela 
abaixamento do nível do mar, o recife erode, preenchendo de sedimento a região da laguna, 
coalescendo o restante do ambiente recifal, formando assim a estrutura que encontramos no 
presente. 

Kikuchi (1994) evidenciou que as amostras obtidas no platô recifal do arco a 

barlavento apresentaram idades mais antigas que as do arco a sotavento. Com isso 

o autor estimou que o atol teve o inicio de seu crescimento a 6,00 Ka AP, no 

Holoceno, iniciando na porção a barlavento em forma de ferradura e posteriormente 

evoluindo para a forma de atol. 
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CAPÍTULO 4 - MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO E MORFODINÂMICA  

4.1. Introdução 

Atóis são, em geral, ecossistemas altamente produtivos, apesar de possuírem 

águas oligotróficas. Baird & Atkinson (1997) explicaram esse fato por meio dos 

processos hidrodinâmicos de pequena escala, os quais promovem a renovação de 

água no interior do atol e conseqüentemente a ciclagem de nutrientes e gases 

dissolvidos. 

O sistema de circulação interna de um atol possui, também, uma considerável 

influência na sua conformação morfológica e na distribuição dos organismos vivos 

em seu interior. 

Na classificação de Rocas como um atol houveram grandes controvérsias, 

devido ao fato de Rocas apresentar características morfológicas e genéticas que o 

difere dos atóis do Pacífico e Índico (Soares et al. 2009). Para Stoddart (1969) as 

características morfológicas que caracterizam um atol são: a) forma do recife; b) 

existência de laguna; c) presença de ilhas a sotavento e; d) desenvolvimento sobre 

montes vulcânicos submarinos. 

Gherardi & Bosence (2001) diferenciam Rocas dos demais atóis do Indo-

Pacífico através das seguintes observações: a) anel recifal composto quase que 

exclusivamente por algas vermelhas, gastrópodes vermetídeos e foraminíferos 

incrustantes; b) uma laguna restrita à nordeste do atol com profundidades inferiores 

a 5 m; c) ausência de associações entre as algas coralíneas e estruturas de corais 

em escavações realizadas no atol. 

Neste capítulo serão expostos os resultados de uma investigação sobre as 

principais feições geomorfológicas do Atol das Rocas, juntamente com um breve 

estudo sobre os processos morfodinâmico que atuam na Ilha do Farol, a principal 

ilha do Atol, onde se encontram as estações de pesquisas e o farol da Marinha do 

Brasil. 
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4.2. Geomorfologia do atol 

4.2.1. Morfometria 

Rocas representa um sítio geológico de natureza carbonática. O recife tem 

um formato elipsóide com uma laguna permanente rasa na porção nordeste do sítio. 

Com o mapeamento efetuado em Rocas pode-se aferir as dimensões do complexo 

recifal. Seu eixo maior possui 3,35 km e o menor 2,49 km, totalizando uma área de 

aproximadamente 6,56 km² com um perímetro estimado de 11 km, constatando que 

o atol das Rocas está entre os menores atóis do mundo. As dimensões de Rocas 

são consideradas ínfimas quando comparada a de outros atóis (Fig. 15), como o Atol 

Kwajalein, nas Ilhas Marshall, o maior atol do mundo, com dimensões de 120 x 32 

km e o Atol Rangiroa, no arquipélago de Tuamotu, na Polinésia Francesa que possui 

extensões de 72 x 36 km (Guilcher, 1988). 

 
Figura 15 – Comparação das dimensões do Atol das Rocas (3,35 x 2,49 km) com os 
maiores atóis do mundo, o Atol kwajalein (120 x 32 km) e o Atol Ragiroa (72 x 36 km). 

Kikuchi (1994) realizou um levantamento geomorfológico do Atol das Rocas e 

identificou três compartimentos principais: frente recifal; platô recifal e laguna, os 

quais foram divididos em feições específicas. 

O mapa aqui proposto elucida o complexo recifal de Rocas de acordo com 

suas diferentes características morfológicas. Foram descritos as seguintes feições: 

FRENTE RECIFAL; CRISTA ALGÁLICA; PLATÔ RECIFAL; DEPÓSITO DE 

SEDIMENTOS BIOCLÁSTICOS; PISCINAS NATURAIS; LAGUNA e ILHAS 

ARENOSAS e também a ocorrência de BEACHROCKS na Ilha do Cemitério (Fig. 

16). 
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Figura 16 – Mapa Geomorfológico do Atol das Rocas 
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4.2.2. Frente Recifal 

Corresponde a estrutura recifal submersa que se desenvolve a sotavento 

(leeward) do atol, que vai desde o canal da região Norte, denominado Barretão, até 

a reentrância recifal na porção sul do atol, denominado Salão dos Tubarões. A 

região mais extensa se concentra na porção Noroeste, diminuindo gradativamente 

em direção a Barlavento, onde não se torna mais perceptível através de imagens de 

Satélite. 

Descrita primeiramente por Kikuchi & Leão (1997), a frente recifal representa 

uma extensão recifal que se estende desde a borda do anel recifal até o fundo 

adjacente, a profundidades superiores a 18 m. É notavelmente mais extensa na 

porção W e NW do Atol, podendo atingir até 600 m de extensão recife afora e 

declividade aproximada de 1º15’. O autor também menciona que nas porções SE e 

NE (Barlamar) a frente recifal é extremamente limitada, e constitui uma parede com 

elevada declividade que vai da borda do anel recifal até profundidades de 10 m, 

ocorrendo então um depósito de talus até 15 m de profundidade onde se inicia um 

terraço horizontal colonizado por algas, esponjas e corais. 

Através de mergulho autônomo, foi constatada uma grande densidade de 

algas na frente recifal, as quais parecem ser o organismo que mais contribui para a 

construção dessa feição morfológica, apesar de amostras da mesma não terem sido 

obtidas. 

Uma feição típica de frentes recifais em outros atóis é a presença de um 

sistema de crescimento denominado Spur and Groove que ocorre mais comumente 

à barlavento (windward) dos atóis (Guilcher, 1988). Entretanto, Kikuchi (1994) 

descreveu essa característica, ainda que pouco desenvolvida, à sotavento (leeward) 

de Rocas. 

O sistema de Spur and Groove é denominado por Munk & Sargent (1948) 

como uma adaptação da frente recifal para a arrebentação das ondas, no qual os 

espigões (Spurs) dispersam a energia das ondas e permitem que organismos 

cresçam utilizando oxigênio e nutrientes trazidos pelo movimento constante da água. 
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4.2.3. Crista Algálica 

A crista algálica envolve grande parte do contorno do atol e ainda aparece na 

porção interna do recife, ao lado E da Ilha do Cemitério, e cria uma interface com o 

depósito sedimentar na região central do atol (Fig. 16). 

Kikuchi & Leão (1997) descrevem a crista recifal como uma estrutura situada 

na borda recifal que varia de 20 a 30 metros de largura com altura media de 0,5 m a 

qual contorna o Atol, desaparecendo apenas no arco a sotavento do anel recifal a 

NE da Ilha do Farol. 

A crista algálica (Fig. 17), que delimita a margem do atol, constitui a região de 

mais alta energia do complexo recifal, pois é onde a energia das ondas é dissipada. 

Guilcher (1988), afirma que algas do gênero Porolithon formam uma crista de 5 a 15 

m de largura no Atol Bikini e afirma que essa crista recifal sofre constante 

arrebentação e lavagem das ondas, e que esses fatores são decisivos para que o 

gênero sobreviva. 

 
Figura 17 – Feição geomorfológica da Crista Algálica: a) vista aérea da crista algálica na 
porção SE do atol; b) Crista próxima a piscina Salão dos Tubarões. Notar a arrebentação 
das ondas nessa feição, evidenciando sua alta energia 

4.2.4. Platô Recifal 

No mapeamento aqui elaborado, o platô recifal aparece como a feição 

morfológica mais extensa do complexo recifal, uma área de aproximadamente 3,73 

km². Essa poção representa a parte consolidada que fica na interface com o 

depósito sedimentar e a crista algálica. Apresenta maiores larguras nas porções SE 

e SW, sendo mais delgado na porção NE. Durante a baixamar, são formadas 

diversas piscinas naturais, as quais se apresentam em maior quantidade na porção 
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SW. Na porção NW do platô, também podem ser constatadas a presença das ilhas 

do Farol e do Cemitério (Fig. 18). 

 
Figura 18 – Feição geomorfológica do Platô Recifal: a) vista aérea da parte NW de Rocas, 
mostrando o Platô recifal durante a baixamar; b) foto do Platô recifal, evidenciando o 
pavimento de algas coralíneas. 

Kikuchi & Leão (1997) descrevem o platô recifal (reef proper) como uma 

estrutura que varia de 100 até 800 metros de extensão que é interrompido por dois 

canais na porção sotavento (leeward), os quais dividem o platô em duas partes, 

leeward arch e windward arch. 

Essa feição, tanto em recifes de barreiras, franjas e em atóis, pode variar de 

algumas centenas de metros até diversos quilômetros. Um exemplo de um extenso 

platô recifal é apresentado por Faure (1974) e Montaggioni (1974) no recife de franja 

das Ilhas Rodriguez, no Oceano Índico, que chega a atingir 2000 m de largura em 

diversos lugares. 

Gilcher (1988), afirma que, como uma regra, o platô consiste principalmente 

de um pavimento cimentado por algas calcárias e incorporado de vários elementos 

detríticos derivados da comunidade recifal. A composição da estrutura do platô de 

Rocas apresentado por Gherardi e Bosence (2001) coincide com os principais 

componentes descritos por Guilcher (1988) tais como: fragmentos de corais, algas 

calcárias e foraminíferos. 

4.2.5. Depósito De Sedimentos Bioclásticos 

As análises de sedimentos coletados no depósito sedimentar evidenciaram 

um sedimento 100% biogênico com 97,6% de fração arenosa (variando de areia fina 

a muito grossa) e 2,4% de fração grânulo.  
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Os principais componentes bióticos deste sedimento descritos por Pereira et 

al. (2008) foram: algas calcárias, tubos de polychaetas, foraminíferos, gastrópodes, 

fragmentos de conchas de bivalves, fragmentos de crustáceos, esponjas, corais, 

espículas de esponjas e espinhos de equinodermos. Kikuchi (1996) descreveu as 

partículas biogênicas de Rocas e constatou que mais de 50% das partículas são de 

fragmentos de algas coralíneas. 

Essa feição está sob forte influência das correntes de maré, sendo aqui 

referenciado como o principal agente na modelação desse ambiente. Resultado 

disso é a formação de ripples ao longo dessa feição (Fig. 19). 

 
Figura 19 – Depósito Sedimentar: a) ripples gerados durante a preamar no Depósito 
sedimentar; b) Detalhamento dos grãos de depósito sedimentar.  

4.2.6. Piscinas Naturais 

Durante a baixamar, o atol exibe em seu platô recifal mais de 40 piscinas 

naturais de variados tamanhos. As mais extensas piscinas são: Rocas (± 128.000 

m²); Cemitério (± 116.000 m²); Tartarugas (± 43.000 m²), e Cópula das Tartarugas (± 

33.000 m²). 
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Figura 20 – Piscinas Naturais do Atol das Rocas. 

4.2.7. Laguna 

Uma das principais características de uma formação do tipo atol é a presença 

de uma laguna confinada no interior do anel recifal, preferencialmente na parte 

central, essa laguna é ligada ao mar aberto por passagens que ocorrem na estrutura 

recifal. Em Rocas, entretanto, pode se constatar uma laguna permanente na porção 

interna à NE do Recife e não na porção central, que se conecta com o oceano 

através do canal denominado Barretão. A laguna em si é relativamente rasa quando 

comparada a outros atóis, chegando a profundidade máxima de 8 m (Fig. 21). 
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Figura 21 – Foto aérea da Laguna do Atol das Rocas. Fonte: Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade – ICMBio. 

4.2.8. Ilhas Sedimentares 

Na porção NW de Rocas encontram-se duas Ilhas sedimentares 

denominadas Ilha do Farol e Ilha do Cemitério. Uma terceira ilha, menos 

desenvolvida, pode ser encontrada na região SE do atol, a Ilha Zulú (Fig. 22). 

Ainda não bem definida, a ilha Zulú representa um corpo sedimentar com 

frações de areia muito grossa e grânulos, sem vegetação fixa, com eixo maior de 

288 m e menor de 144 m, com área de aproximadamente 25.000 m². Durante a 

preamar somente uma pequena porção central permanece emersa. Nos mapas de 

Kikuchi (1996) e Andrade (1959), nenhum aspecto sobre esse corpo sedimentar 

localizado na região SE do Atol das Rocas é mencionado. 

A ilha do Cemitério possui um litoral de 950 m de extensão com eixo maior de 

380 m e menor de 186 m. Sua área é de aproximada de 54.000 m². A vegetação é 

tipicamente herbácea, com espécies das famílias Amaranthaceae, Aizoaceae, 

Portulacaceae, Gramíneae e Amaryllidaceae.  
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Na Ilha do Cemitério é possível observar a ocorrência de beachrocks na 

porção N, NE e W da ilha. Essa rocha apresenta-se pouco cimentada e foi apontado 

por Andrade (1959); Gherardi & Bosence (2005); Kikuchi (1994), como indicador de 

um nível de mar mais elevado no passado. 

A Ilha do Farol apresenta 674 m em seu eixo maior e 327 m no menor com 

1.800 m de extensão litorânea e uma área de aproximadamente 156.000 m². É 

nessa ilha onde estão localizadas todas as edificações construídas na Reserva 

Biológica, que hoje representam duas bases de apoio a pesquisa, um farol da 

Marinha Brasileira, as ruínas de um antigo farol e uma casa, construída em 1881. 

Apresenta uma vegetação semelhante à da ilha do Cemitério, porém, existem ainda 

uns poucos coqueiros introduzidos antes da criação da Reserva (Fig. 22). 

 
Figura 22 – Ilhas sedimentares do Atol das Rocas: a) vista aérea das Ilhas do Farol e 
Cemitério; b) visão área da Ilha do Farol; c) beachrock localizada na Ilha do Cemitério; d) 
porção central da Ilha Zulú. 
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4.3. Morfodinâmica da Ilha do Farol 

A partir do perímetro da ilha do Farol apresentado em mapeamentos 

anteriores por Andrade (1959) e Kikuchi & Leão (1997), é possível notar um 

progressivo crescimento desse corpo sedimentar (Fig. 23), estimando-se um 

acréscimo de área de aproximadamente 47.000 m². 

 
Figura 23 – Evolução da Ilha do Farol nos últimos 50 anos. a) perímetro da Ilha do Farol 
apresentado por Andrade (1959); b) Perímetro da ilha do Farol apresentado por Kikuchi & 
Leão (1997); c) Perímetro da Ilha obtido por Pereira (2009). 

O acúmulo de sedimento nessa região pode ser uma resposta à dinâmica 

local, que durante a preamar, sofre atuação da corrente Sul Equatorial, a qual tem 

deriva constante para a direção W. 

O recife em si é uma fonte geradora de sedimentos carbonáticos, processo 

que pode ocorrer a partir da denudação da estrutura recifal devido à atuação dos 

processos físicos (ondas e correntes) e biológicos (bioerosão) e da deposição de 

esqueletos carbonáticas pelos organismos locais. Essas partículas geradas no 

complexo recifal são de baixa densidade e facilmente carreadas segundo o sentido 

do fluxo interno do atol. 
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O acréscimo sedimentar na Ilha do Farol nos últimos 50 anos pode estar 

relacionado ao aumento da hidrodinâmica local, ocasionado por fatores ainda 

desconhecidos, que conseqüentemente intensificaria o transporte sedimentar, 

sedimento esse proveniente da erosão de determinadas regiões na porção E, ou 

mesmo de outras porções do Atol, incluindo a própria estrutura recifal.  

Com uma extensão praial de 1 800 m, a Ilha do Farol pode ser dividida em 

três setores (Fig. 24). O setor Oeste possui 651 m de extensão, o maior deles; o 

setor Norte com 428 m e o setor Leste com 566 m. 

 
Figura 24 – Representação da divisão setorial da Ilha do Farol, Atol das Rocas. 

Setor Oeste 

Os perfis mensurados em Junho de 2009 (Fig. 25) apresentaram uma 

extensão máxima de 29,5 m com ondas incidindo obliquamente a costa. A altura 

máxima da praia relativa ao platô recifal foi de 3,2 m. Esse setor recebe influência 

direta de ondas oceânicas provenientes de W, embora que a maior demanda de 

ondas que atinge Rocas ocorra à Leste (windward), Gherardi & Bosence (2001) 

afirmam que a refração das ondas pode gerar grandes arrebentações de ondas a 

sotavento (leeward). O ângulo de incidência das ondas atua de maneira significativa 

no modelamento do sistema praial, uma vez que as suas variações determinam o 
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sentido da corrente de deriva litorânea e conseqüentemente o transporte sedimentar 

longitudinal (Muehe, 1996). 
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Figura 25 - Representação topográfica do perfil 01. (a) perfil do dia 21/06/09. (b) perfil do dia 
26/06/09. 

A velocidade de corrente da deriva litorânea mensurado no setor Oeste da 

Ilha do Farol foi de 0,068 m/s com direção SW. A análise das amostras de 

sedimentos coletados na pós-praia e antepraia evidenciaram, para ambos, um 

sedimento de fração de areia grossa e moderadamente selecionado com diâmetro 

médio de 0,62 (pós-praia) e 0,64 (antepraia), que juntamente com a alta declividade 

expressa um ambiente de alta energia. Os resultados quantitativos obtidos neste 

perfil, para o período considerado, mostraram uma pequena perda de sedimento de 

1,42 m³/m. 

Setor Norte 

O comprimento do perfil na região Norte teve uma extensão máxima 27,9 m, a 

menor dentre os perfis, a altura absoluta da praia nessa porção foi de 2,7 m em 

relação ao platô (Fig. 26). Neste setor da Ilha existe uma menor atuação da ação 

das ondas com relação ao setor W e ocorre uma corrente que deriva na direção NW 

com velocidade de 0,3 m/s, a mais elevada da ilha. 
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Figura 26 - Representação topográfica do perfil 02. (a) perfil do dia 21/06/09. (b) perfil do dia 
26/06/09. 

Sua pós-praia apresenta um sedimento de fração areia média, 

moderadamente selecionada com diâmetro médio de 1,37. Na antepraia o 

sedimento foi classificado como areia muito grossa, moderadamente selecionado e 

diâmetro médio de -0,29. Os resultados quantitativos obtidos neste perfil, para o 

período considerado, evidenciaram uma baixa perda de material sedimentar de 2,82 

m³/m. 

O perfil revela uma praia de baixa energia com pouca influência da 

arrebentação das ondas, ocorrendo apenas ação de pequenas ondulações 

provenientes do interior do atol que ocasiona um leve espraiamento na face da 

praia, que juntamente com a ação das correntes de maré, são os principais agentes 

modeladores da configuração da praia desse setor.    

 

Setor Leste 

O comprimento máximo do perfil desse setor foi de 29,5 m e a altura máxima 

da praia em relação ao platô recifal foi de 1,9 m (Fig. 27). Esse setor é banhado pela 

laguna e sofre ação de pequenas ondulações proveniente de SE e E que incidem 

obliquamente a costa. A velocidade de corrente verificada foi de 0,076 m/s com 

deriva na direção SW. 
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Figura 27 - Representação topográfica do perfil 03. (a) perfil do dia 21/06/09. (b) perfil do dia 
26/06/09. 

Ambas as amostras de sedimento da pós-praia e antepraia indicaram um 

sedimento de fração areia média e moderadamente selecionado, com diâmetro 

médio de 1,06 e 1,03, respectivamente. Os resultados quantitativos obtidos neste 

perfil, para o período considerado, também evidenciaram uma perda pouco 

significativa de material sedimentar de 0,94 m³/m. A morfologia do perfil revela uma 

praia de baixa declividade, que juntamente com um sedimento de fração areia média 

em sua face praial pode sugerir um ambiente de baixa hidrodinâmica. 

Com os dados revelados aqui se pode constatar que todos os setores 

sofreram uma pequena perda de material, porém não o suficiente para 

considerarmos um processo de erosão, sendo aqui consideradas praias estáveis. 

4.4. Conclusão 

A descrição geomorfológica e o mapeamento do Complexo recifal do Atol das 

Rocas evidenciaram as diversas formações do recife e sua complexa interação entre 

as variáveis biológicas, geológicas, físicas e químicas. A estrutura carbonática de 

Rocas, em seu arranjo morfológico, figura um dos menores atóis do mundo (3,35 x 

2,49 km), sítio que cresce sobre um Guyot pertencente a zona de fratura de 

Fernando de Noronha. As feições aqui descritas ilustraram e discutem os detalhes 

esses compartimentos geomorfológicos como: frente recifal, crista algálica, platô 

recifal, depósito sedimentar, piscinas naturais, laguna e Ilhas arenosas. Essas são 
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estruturas inerentes a diversos complexos recifais do tipo atol que ocorrem no 

Pacífico, Índico e no Mar do Caribe. 

Levantamentos geomorfológico dos últimos 50 anos evidenciaram um 

crescimento da área da Ilha do Farol, fator que pode estar relacionado a constante 

produção de partículas biogênicas no complexo recifal e ao aumento da 

hidrodinâmica local.  Estudos correlacionados a morfodinâmica evidenciaram uma 

pequena perda de sedimento nos perfis realizados ao longo da Ilha do Farol no 

período estudado, entretanto, o volume de sedimento perdido não foi de grande 

relevância e podemos considerar a praia como estável. Os dados aqui apresentados 

não são suficientes para que se possa descrever o padrão da hidrodinâmica e 

dinâmica sedimentar que ocorre nessa Ilha.  Contudo, sugere-se um estudo com um 

esforço amostral de dados mensal, a fim de uma compreensão mais detalhada do 

comportamento morfodinâmico da Ilha do Farol. 
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CAPÍTULO 5 – SEDIMENTOLOGIA DO AMBIENTE RECIFAL 

5.1. Introdução 

O complexo recifal do atol das Rocas possui uma cobertura sedimentar 

composta exclusivamente por partículas biogênicas, as quais são provenientes da 

própria estrutura recifal, resultado de um ininterrupto processo que conduz a 

geração de particulados, através de complexas interações físicas, químicas e 

biológicas. 

Existe uma grande diversidade de organismos marinhos que secretam 

carapaças carbonáticas durante seu ciclo biológico. Não se detendo somente a 

gama de organismos, mas também aos diferentes estágios e tamanhos que uma 

mesma espécie pode ter em seu ciclo de vida, esses organismos conseqüentemente 

podem liberar para o ambiente, partículas carbonáticas de diferentes diâmetros. 

Assim, é possível perceber como as características sedimentológicas de um 

ambiente recifal são inerentes as particularidades biológicas locais. 

Os parâmetros como diâmetro médio, desvio padrão, assimetria e curtose 

fornecem informações sobre o comportamento da distribuição das partículas no 

interior do atol e a influência de agentes geológicos local sobre o ambiente 

sedimentar.  

Neste capítulo serão elucidadas as principais relações desses parâmetros 

com os ambientes do Atol das Rocas, diagnosticando os principais agentes atuantes 

na distribuição das partículas biogênicas no complexo recifal. 

5.2. Classes texturais 

As características texturais de um ambiente sedimentar enfatizam a sua 

composição granulométrica, a qual pode ser classificada pelo diagrama de Shepard 

(1954) segundo dados dimensionais das partículas (Fig. 28). 
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Figura 28 – Distribuição das amostras no diagrama triangular de Shepard (1954) 

Apesar desta classificação ser puramente descritiva (Dias, 2004), é possível 

depreender, através de mapas texturais, dados sobre a hidrodinâmica local, a qual 

espelha o nível energético segundo a distribuição de particulados grossos e finos. 

Para Folk and Ward (1954) o nível energético de uma ambiente é regido em função 

da capacidade que o fluxo possui de mobilizar os grãos do ambiente, sendo as 

classes texturais das frações mais grossas associadas à ambientes de alta energia 

que decresce em relação diretamente proporcional ao tamanho do grão. 

A interpretação dos dados coloca em evidência a hidrodinâmica local e suas 

relações com as peculiaridades do ambiente, tais como os fatores oceanográficos e 

geomorfológicos. 

Os dados extraídos do diagrama de Shepard (1954), levando em 

consideração as proporções de areia, cascalho e lama, permitiram distinguir quatro 

classes texturais (Fig. 29) nos sedimentos do Atol das Rocas: areia (78%); areia 

cascalhosa (15%); cascalho arenoso (2%) e cascalho (5%). 
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Figura 29 – Distribuição percentual das classes texturais nos sedimentos do Atol das Rocas. 

No mapa textural do depósito sedimentar no interior de Rocas é evidente o 

domínio da classe textural areia, sendo os outros mosaicos distribuídos nas regiões 

da Ilha do Farol e Ilha Zulú e próximo a Ilha do Cemitério (Fig. 30). É provável que a 

ausência de quantidades expressivas de frações mais finas esteja relacionada à 

baixa produção de partículas finas e/ou aos processos hidrodinâmicos que ocorrem 

no interior do atol, que podem estar depositando os sedimentos finos na plataforma 

adjacente ao complexo recifal de Rocas, fato que poderia ser investigado a partir de 

amostragens do fundo adjacente a Rocas. 

Na grande maioria das províncias recifais, a porcentagem de areias 

carbonática é significativamente mais abundante do que lamas carbonáticas (Weber 

& Woodhead, 1972). Maiklem (1970) aponta valores menores do que 2% de lamas 

carbonáticas no complexo recifal de Capricórnio na Austrália, o que coincide com os 

resultados de Maxwell et al. (1961), que aponta a baixa produtividade de carbonatos 

finos nas Grandes Barreiras de Corais da Austrália, onde a lama presente no 

sistema é de origem terrígena. 

A explicação freqüentemente apontada por diversas pesquisas realizadas em 

ambientes recifais indicam a hidrodinâmica como a responsável pela remoção das 

partículas finas, que em sua grande maioria fica em suspensão e é deslocada para 

regiões profundas fora do complexo recifal (Thorp, 1936), ou mesmo depositadas 
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em determinadas porções profundas de lagunas como ocorrem no atol Kure e 

Midway (Gross, et al. 1969). 

A região do depósito sedimentar de Rocas sofre constante influência da maré, 

esse parece ser o fator mais determinante na distribuição das classes texturais 

dessa região sedimentar, onde o regime hidrodinâmico exercido pelas correntes de 

maré durante a preamar é suficiente para remover os particulados finos da porção 

central do Atol. Devido ao fato de a laguna presente em Rocas ser 

consideravelmente rasa e caracterizada por possuir grandes porções de substrato 

consolidado em sua área, é esperado que nesta região também não se encontre 

frações finas, ainda que amostras da região não foram obtidas nesse trabalho. 

Sedimentos depositados no interior de atóis consistem quase que 

inteiramente de esqueletos carbonáticos gerados por organismos recifais, e o 

desenvolvimento de fácies no interior do atol é governado pela interação entre o 

fornecimento e as propriedades físicas da fonte geradora e os diversos processos os 

quais redistribuem e estabilizam os sedimentos (Maxwell et al. 1964, Milliman 1974). 

As classes texturais de areia cascalhosa, cascalho arenoso e cascalho são 

notáveis a norte da Ilha do Farol, nas regiões próximas ao platô recifal (reef flat), e 

principalmente à barlavento do atol, na região da Ilha Zulú. Essa região pode ser 

apontada como uma área com certo potencial de acumulação de partículas recém 

geradas no complexo recifal, visto que os bioclásticos observados, em campo, 

apresentavam grandes dimensões e suas estruturas biológicas se encontravam bem 

preservadas, indicando falta de desgaste por transporte. 
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5.3. Diâmetro médio 

O diâmetro médio representa o parâmetro estatístico mais importante dos 

estudos sedimentológicos. Numa perspectiva geológica, o tamanho médio 

representa a energia cinética média do agente de deposição, embora seja também 

dependente da distribuição de tamanho de grão dos materiais disponíveis na fonte 

(Sahu, 1964).  

As análises das amostras estudadas evidenciaram cinco classificações, 

segundo o tamanho do diâmetro médio do sedimento, que foram: areia fina; areia 

média; areia grossa; areia muito grossa; e grânulo. A fração que predominou em 

Rocas foi areia grossa com 37%, seguido por areia média com 32%. A fração menos 

expressiva foi grânulo, com somente 2% do total das amostras (Fig. 31). 

 
Figura 31 – Distribuição do percentual de diâmetro médio das partículas do Atol das 

Rocas 

O diâmetro médio da cobertura sedimentar de Rocas pode ser examinado 

segundo um contexto geral, ou seja, com todas as amostragens, ou ser averiguado 

individualmente a partir de distintas regiões morfológicas, aqui referidas como 

sedimentos de face de praia das Ilhas sedimentares; sedimentos do depósito 

sedimentar e sedimentos de piscinas naturais. 

Numa visão geral, os sedimentos do atol das Rocas variaram de areia fina a 

grânulo com intervalos de phi que vão de -1.23 até 2.34ø, com valor médio de 0.69ø 

(areia grossa) dessa forma é possível inferir que os agentes geológicos atuam em 

favor a deposição de partículas de maior diâmetro, em outras palavras, a 

hidrodinâmica local é consideravelmente elevada, onde a concentração de partículas 
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mais finas ocorre em regiões vizinhas a crista algálica (parte central do atol) e no 

platô recifal na parte leste do recife (Fig. 32), as quais parecem receber menos 

interferências dos agentes hidrodinâmicos. 

Analisando separadamente os compartimentos da cobertura sedimentar de 

Rocas, percebe-se que os sedimentos de fração mais grossa estão distribuídos nas 

fácies de praias das Ilhas sedimentares: as amostras da Ilha do Farol variam de 

areia média a muito grossa (-0.96 a 1.37ø, média de 0.44ø); na Ilha do cemitério 

predomina a areia grossa (média geral de 0.70ø); a Ilha Zulú apresenta um 

sedimento variando de areia grossa a grânulo (-1.23 a 0.39ø, com média geral de 

0.31ø). 

No depósito sedimentar, na parte central do atol, predomina a fração de areia 

média, onde os valores extremos de phi foram de 2.34 e -0.29ø com média geral de 

1.16ø. As amostras provenientes de piscinas naturais variaram de areia grossa a 

muito grossa com media geral de -0,008ø. 

Os diferentes valores de diâmetro médio nas regiões do atol mostram que 

existem diferentes variáveis atuando em cada compartimento que provem diferentes 

tamanho de grãos, como é observado nas faces de praia das ilhas sedimentares, 

onde a ação das ondas e correntes de maré atuam conjuntamente para remoção de 

frações mais finas. No depósito sedimentar, na porção adjacente a crista algálica 

ocorre uma deposição de material mais fino, reflexos da baixa hidrodinâmica local, 

enquanto que na parte central existe uma concentração da fração areia grossa e 

média, evidenciando uma atuação mais intensa da hidrodinâmica local.  

Existe uma baia, que se forma durante a preamar, no interior da Ilha do Farol, 

onde se pode observar um material lamoso, possivelmente proveniente da lixiviação 

do solo da ilha e deposição de finos durante a preamar, porém aqui nesse trabalho 

não foram obtidas amostra desse material. Essa é a região de menor hidrodinâmica 

observada em todo o atol. 
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5.4. Desvio padrão 

Numa visão generalizada, o desvio padrão significa a tendência dos grãos em 

se distribuírem em torno de um determinado valor médio, ou seja, está diretamente 

relacionado com a competência dos diferentes agentes geológicos em selecionar 

com maior ou com menor eficácia um determinado tamanho do grão. Um sedimento 

bem selecionado significa um sedimento com pequena dispersão dos seus valores 

granulométricos (Toldo Jr, 1998). 

Em sedimentos carbonáticos, parâmetros como média e desvio padrão não 

são comumente utilizados, entretanto, Gerhard & Cross (2005) afirmam que a 

análise da média e desvio padrão tem se mostrado eficiente na descrição de corpos 

sedimentares carbonáticos que estão sujeitos à transporte mecânico através de 

extensivas bioturbações, regime de ondas e correntes. O autor ressalva que esses 

parâmetros não devem ser comparados a ambientes de sedimentos 

predominantemente siliciclásticos, visto que o transporte de carbonatos é 

normalmente menos importante para a rocha resultante do que em silicatos. 

A seleção (I) das amostras de Rocas (Fig. 33) variaram de muito bem 

selecionada a pobremente selecionada (0,23 a 1,72ø); 48% das amostras 

apresentaram valores entre 1,0 a 2,0ø (pobremente selecionada) e 41% entre 0,5 a 

1,0ø (moderadamente selecionado). A média aritmética do grau de selecionamento 

das amostras do atol foi de 0,97ø (moderadamente selecionadas). 
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Figura 33 – Distribuição percentual do desvio padrão nos sedimentos do Atol das Rocas. 
MBS – Muito Bem Selecionado; BS – Bem Selecionado; MS – Moderadamente Selecionado; 
PS – Pobremente Selecionado. 

O mosaico do mapa de desvio padrão do Atol das Rocas mostra claramente a 

dominância de um sedimento mal selecionado. As distribuições dos sedimentos 

melhor selecionados ocorrem na parte central e leste do atol, nas Ilhas do Farol e do 

Cemitério e nas piscinas a sotavento (Fig. 34). São diversos os fatores que 

contribuem para a seleção de um corpo sedimentar. Segundo Sahu (1964), o 

selecionamento reflete a competência de agentes geológicos em recrutar um 

determinado tamanho de grão devido a sua variação do nível energético.  

Rocas está sobre influência de um intenso regime de maré, o qual, durante a 

preamar, altera a hidrodinâmica do local através da ação de correntes de maré e 

ondas, esta última atuando principalmente nas Ilhas sedimentares, que retrabalha o 

sedimento ali depositado e conseqüentemente seleciona um determinado tamanho 

de grão. 
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Outro fator que tem grande influência no grau de dispersão do sedimento é a 

fonte geradora. O domínio de uma única fonte de partículas biogênicas favorece a 

uma menor dispersão dos valores de tendência central (diâmetro médio do grão), 

sendo a variável mais significativa no selecionamento de sedimentos carbonáticos 

biogênicos (Folk et al., 1962; Folk & Robles, 1964; Stoddart, 1964; Gerhard & Cross, 

2005). 

Pereira et al. (2008), descreveu a composição bioclástica do sedimento de 

Rocas e evidenciou 10 grupos de organismos que contribuem para a sedimentação 

do complexo recifal. 

Apesar do arcabouço de Rocas ter como organismo predominante algas 

vermelhas coralíneas (Gherard & Bosence, 2001; Kikuchi & Leão, 1997), 

principalmente pela espécie porolithom cf. Pachydermum (Gherardi & Bosence, 

1999), esse fato parece não ser suficiente para geração de partículas com relevante 

homogeneidade, visto que a maior parte dos sedimentos apresentaram mal 

selecionamento e as regiões com melhor selecionamento parecem estar ligadas a 

ação de agentes geológico como ação de correntes e ondas. 

O baixo grau de selecionamento em carbonatos é amplamente relatado em 

diversos estudos de regiões sedimentares predominantemente carbonáticas, como 

em estudos realizados no mar do Caribe e costa do México (Folk et al., 1962; Folk & 

Robles, 1964; Stoddart, 1964). Este fato deve-se principalmente a ampla diversidade 

de organismos que contribuem para o processo de sedimentação carbonática, fato 

que pode justificar o baixo grau de seleção em Rocas.  
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5.5. Diâmetro médio x desvio padrão 

Uma maneira de melhor visualizar o significado geológico do diâmetro médio 

em sedimentos carbonáticos é comparando-o com o grau de selecionamento (Folk & 

Cotera, 1971).  

Em Rocas, percebe-se que os sedimentos mais grossos apresentam um 

melhor selecionamento (diâmetro médio -1.2ø e seleção, I = 0.2). Stoddart (1964) 

em Half Moon Cay, British Honduras, descreveu uma correlação semelhante, onde 

os sedimentos mais grossos apresentaram melhor selecionamento. 

No entanto, Folk & Cotera (1971) em Alacran Reef, Yucatan, México 

depreenderam uma relação contraria, onde os sedimentos de diâmetro médio de 

2.5ø apresentaram um melhor selecionamento (I = 0.25). 

Quando são plotados todos os valores de selecionamento e tamanho médio 

(Fig. 35), percebe-se uma ligeira tendência a um melhor selecionamento com o 

aumento do tamanho do grão. Stoddart (1964) explica que o grau de selecionamento 

está intrinsecamente ligado as fontes de partículas biológicas. O autor afirma que o 

estreitamento da diversidade de organismos ocorre com o aumento do diâmetro 

médio do grão, e isso faz com que ocorra um melhor selecionamento das partículas 

mais grossas. 

 
Figura 35 – Comparação da seleção com o diâmetro médio das amostras do Atol das 

Rocas. 
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  Análises dos componentes do sedimento de Rocas mostraram que os 

fragmentos de algas coralíneas são dominantes no ambiente deposicional. As 

partículas de diâmetro acima de -1ø são compostas basicamente de fragmento de 

algas, com a presença esporádica de fragmentos de conchas de moluscos. A 

medida que o tamanho médio vai diminuindo, as fontes geradoras vão se 

diversificando, fator que parece estar influenciando no mal selecionamento dos 

sedimentos mais finos. 

Quando analisado separadamente, os diferentes compartimentos 

morfológicos apresentam características distintas. Os sedimentos das Ilhas 

sedimentares e piscinas naturais mostraram-se mais grossos e com melhor 

selecionamento, enquanto que no depósito sedimentar existe uma tendência de 

acumulação de frações mais finas e mal selecionadas. 

Essa diferença evidencia uma distinta atuação dos agentes geológicos que 

influenciam no grau de selecionamento e tamanho do grão. Pode-se dizer que os 

principais agentes aqui envolvidos são a hidrodinâmica local e a fonte de partículas. 

É possível que no depósito sedimentar central ocorra uma geração de particulados 

carbonáticos originários de uma maior diversidade de organismos, o que piora o seu 

selecionamento. Já nas ilhas sedimentares bem como nas piscinas naturais, 

hidrodinâmica mais intensa (arrebentação das ondas), faz com que ocorra a 

remoção de finos e, conseqüentemente, um melhor selecionamento desses 

compartimentos. 

Estudos em ambientes carbonáticos no Caribe (Folk and Robles, 1964 em 

Alacran e Isla Mujeres; Stoodart, 1964 em Half Moon Cay, British Honduras) 

concluíram que o diâmetro médio e o selecionamento dependem menos da energia 

da onda do que do tipo de partícula biogênica, onde, a hidrodinâmica controla o 

tamanho médio do grão, ao passo que, o tipo de organismo tem maior influência no 

selecionamento. 

 

 

 



Pereira, N. S. 2011         66 

5.6. Assimetria e curtose 

Exaustivos estudos sedimentológicos têm sido realizados em depósitos 

recentes no intuito de identificar padrões característicos que venham a distinguir os 

vários tipos de ambientes sedimentares (Folk & Ward, 1957; Mason & Folk, 1958; 

Friedman, 1961). Dentro dos parâmetros utilizados estão o grau de assimetria e 

curtose. 

O uso de dados estatísticos como assimetria e curtose têm recebido 

diferentes opiniões sobre suas aplicações na discriminação de ambientes 

sedimentares (Mason & Folk, 1958; Shepard & Young, 1961). 

Existem diversas investigações sedimentológicas que vêm empregando as 

medidas de assimetria e curtose, todavia, o significado geológico desses parâmetros 

raramente é mencionado (Martins, 1965). 

Segundo Krumbein & Pettijohn (1938), assimetria e curtose são indicadores 

da ação seletiva do agente de transporte. O uso desses dois parâmetros foi 

considerado de extrema importância por Folk & Ward (1957) para determinar a 

bimodalidade na curva de distribuição do tamanho médio do grão, mesmo quando 

modalidades não são aparentes. 

5.6.1. Assimetria 

Para Folk & Ward (1957), a assimetria de uma distribuição granulométrica 

representa a posição da mediana em relação à média aritmética, onde os valores de 

assimetria positiva indicam excesso de partículas finas, e valores negativos indicam 

excesso de partículas grossas. Esse parâmetro é controlado mais pelo processo 

deposicional do que por condições de transporte (Suguio, 1973). 

Em ambientes onde existe intensa hidrodinâmica (praias arenosas) ocorre a 

retirada de sedimentos finos, isso faz com que a curva de freqüência se mova para o 

lado das frações grossas ou lado negativo. Contrariamente, em ambientes de 

deposição de particulados finos (dunas), a curva de freqüência é levada para o lado 

das frações finas ou lado positivo (Duane, 1964). Logo, podemos concluir que o 

padrão de assimetria de uma ambiente está intimamente ligado a processos, os 

quais competem principalmente a estratégias deposicionais locais. 



Pereira, N. S. 2011         67 

O corpo sedimentar do Atol das Rocas apresentou valores de assimetria 

variando de -0.581 a 0.7642, que segundo a classificação de Folk & Ward (1957), 

corresponde à assimetria muito negativa até assimetria muito positiva. 46% das 

amostras apresentaram assimetria negativa a muito negativa, enquanto que 34% 

exibiram assimetria positiva a muito positiva, e 20% foram consideradas como 

aproximadamente simétricas. 

Percebe-se um predomínio de assimetria negativa e muito negativa ao longo 

do depósito sedimentar (Fig. 36), ocorrendo pequenos mosaicos de assimetria 

positiva, muito positiva e simétrica (Fig. 37). Os trabalhos de Folk & Robles (1964) 

mostram que os sedimentos carbonáticas da Ilha Perez no complexo recifal de 

Alacran são predominantemente negativos, sugerindo como causa, a adição de 

material de fração grossa, proveniente de organismos como corais e algas. 

 

Figura 36 – Distribuição do grau de assimetria entre o depósito sedimentar e as Ilhas 
sedimentares. 
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Os valores de assimetria positiva e muito positiva ocorrem nas Ilhas do Farol 

e Zulú, em algumas regiões localizadas nas porções próximas ao platô recifal, e uma 

única amostra que se encontra inserida na porção central do atol. Duane (1964), 

explica que a expressão da assimetria positiva também pode estar relacionada ao 

processo de adição de material sedimentar, independente de sua fração. Pereira et 

al. (2010), constatou um aumento no volume de sedimentos na Ilha do Farol e na 

Ilha Zulú, esta última até então não tinha sido referenciadas em mapeamentos 

anteriores realizados por Andrade (1959) e Kikuchi & Leão (1997). Assim, a 

assimetria das curvas granulométricas dos sedimentos de Rocas aponta para uma 

tendência a acumulação de sedimentos (deposição) quando valores positivos são 

encontrados. 

O predomínio de valores de assimetria negativa no depósito sedimentar no 

interior de Rocas pode ser explicado por: (1) intensa atuação do agente 

deposicional, aqui no Atol das Rocas representado pela alta hidrodinâmica gerada 

durante a preamar, que inunda a região do depósito durante o regime de marés, e 

possivelmente retira a fração mais fina; ou (2) pela adição de material de fração 

grossa, principalmente fragmentos de algas calcárias, corais e conchas de moluscos 

gerados no recife. 

Em Rocas, percebe-se uma ligeira tendência das frações medias e mais finas 

apresentarem assimetrias negativas, ao passo que os resultados de assimetria 

positiva foram mais freqüentes nas amostras mais grosseiras (Fig. 38). Folk & Ward 

(1957) evidenciaram no Rio Brazos, Texas, que sedimentos onde predominavam as 

partículas finas tiveram assimetria negativa, e onde predominaram as frações 

grossas, ocorreu assimetria positiva.  
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Figura 38 – Relação do tamanho médio do grão com o grau de assimetria. 

Este fato leva a outra correlação, a qual consiste em comparar a textura 

sedimentar de algumas regiões do atol com a assimetria. Percebe-se que algumas 

porções que apresentaram textura de cascalho e cascalho arenoso tiveram 

assimetria positiva. Cronan (1972) encontrou padrão semelhante em sedimentos do 

Mar Irlandês, onde a assimetria de sedimentos polimodais pode ser correlacionada 

com a variação na proporção de varias populações de tamanho de sedimentos, 

onde texturas de areia cascalhosa tiveram forte conexão com assimetria positiva, 

resultado de um processo de regime predominantemente deposicional. 

O uso da assimetria tem se mostrado sensível a variações ambientais, sendo 

decisiva na diferenciação de ambientes sedimentares como praias arenosas, dunas, 

estuários e deltas de maré (Mason & Folk, 1958; Friedman, 1961; Duane, 1964). No 

Atol das Rocas, a assimetria foi capaz de diferenciar ambientes de deposição como 

a Ilha do Farol e Ilha do Zulú que apresentaram assimetria positiva, do Depósito 

Sedimentar, o qual sofre ação direta do regime de maré, fator que parece contribuir 

para valores de assimetria negativos, retirando as frações finas, ou inserindo 

sedimentos mais grossos, como fragmentos de algas, corais e conchas de 

moluscos, proveniente da produção de carbonatos biogênicos no complexo recifal 

de Rocas. 
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5.6.2. Curtose 

Valores de curtose podem determinar o grau de mistura de diferentes 

populações dentro de um mesmo ambiente sedimentar, onde a mistura equiparada 

de duas populações de sedimentos tem distribuição platicúrtica, ao passo que a 

dominância de uma população sobre a outra tem valores leptocúrticos (Folk & Ward, 

1957). 

As medidas de curtose estão relacionadas ao grau de achatamento ou 

agudez dos picos das curvas granulométricas, fator que parece ser regido por 

diferentes processos que interfere na distribuição dessa curvas, sendo utilizada na 

diferenciação de ambientes. 

Valores leptocúrticos são considerados sedimentos unimodais, relativamente 

bem selecionados, situações que espelham um ambiente de maior energia, 

enquanto valores platicúrticos são entendidos como sedimentos bimodais ou 

polimodais, o que reflete à ambientes de baixa energia (Barros et al. 2008). 

A distribuição percentual das classificações da curtose obtidas nas amostras 

sedimentares de Rocas se mostrou heterogênea, com uma predominância sutil das 

distribuições leptocúrticas e muito leptocúrticas, com 43.89%. As distribuições 

platicúrticas e muito platicúrticas representaram 41.45% das amostras e 14.63% 

foram consideradas mesocúrticas (Fig. 38). 

 
Figura 39 – Distribuição percentual dos valores de curtose dos sedimentos 

carbonáticos biogênicos do Atol das Rocas. 
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O mapa de curtose do Atol das Rocas se mostra um tanto complicado, onde 

as feições morfológicas raramente apresentam homogeneidade em suas amostras 

(Fig. 40). Todavia, as ilhas do Farol e do Cemitério apresentaram distribuições 

leptocúrtica e muito leptocúrtica, o que significa a ocorrência da dominância de uma 

população de determinada fração e conseqüentemente um melhor selecionamento, 

fato que ocorreu nas duas ilhas. 

Os sedimentos das faces praiais dessas ilhas sofrem atuação das ondas 

durante a preamar, evento que acaba selecionando uma determinada população de 

tamanho de grão, ocorrendo o predomínio de uma fração sobre outras, sendo 

admissível que esse fator favoreça a predominância de distribuições leptocúrticas 

nas Ilhas do Farol e do Cemitério. 

Folk & Robles (1964) encontraram a predominância de valores leptocúrticos 

em sedimentos carbonáticos da Ilha Perez, no complexo recifal de Alacran, 

independentemente do ambiente, atribuindo sua principal causa a presença de uma 

população de fração grossa predominante. Com exceção das Ilhas sedimentares, o 

parâmetro de curtose parece não ter grandes significados no corpo sedimentar do 

complexo recifal do Atol das Rocas. 
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5.7. Partículas Biogênicas 

A análise da composição biogênica dos sedimentos carbonáticos de Rocas foi 

previamente estudada por Soares et al. (2009) que fez um estudo detalhado sobre a 

origem, contribuição e distribuição das partículas carbonáticas bioclásticas no Atol. 

Assim, o presente estudo não visou aprofundar neste tema, sendo somente 

averiguada a composição, ao nível de grandes grupos, nas amostras coletadas. 

No total onze táxons foram descritos nas amostras coletadas: algas 

coralíneas, foraminíferos, briozoários, esponjas, corais, bivalves, gastrópodes, 

ostracodes, crustáceos, equinodermos e vertebrados (Fig. 41 e 42). 

As algas coralíneas são as mais evidentes dentre as amostras, resultado já 

esperado visto que o complexo recifal do Atol das Rocas é predominantemente 

algálico (Kikuchi & Leão, 1997, Gherardi & Bosence, 2001). Outros grupos bastante 

notáveis nas amostras foram bivalves, gastrópodes, foraminíferos e gastrópodes. 

 
Figura 41 – Partículas biogênicas do Atol das Rocas. a) Halimeda; b) gastrópode;                

c) Ostracode; d) Vertebrado. 
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Figura 42 - Partículas biogênicas do Atol das Rocas. a) Alga calcária; b) Bivalve;                 

c) Briozoário; d) Quelícera de crustáceo; e) Espinho de equinodermo; f) Espícula de 
esponja. 

Os foraminíferos apresentaram uma comunidade bastante diversificada (Fig. 

43 e 44), porém um estudo mais aprofundado sobre as espécies que compõe os 

sedimentos de Rocas será abordado futuramente, devido à complexidade 

taxonômica do grupo. 
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Figura 43 – Diversidade de foraminíferos nos sedimentos carbonáticos do Atol das 

Rocas. Fotos aumentadas 35 x. 
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Figura 44 – Diversidade de Foraminíferos nos sedimentos carbonáticos do Atol das 

Rocas. Fotos aumentadas 35 x. 
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5.8. Conclusão 

O estudo sedimentológico no Atol das Rocas forneceu informações importantes 

para sua interpretação. O predomínio da classe textural areia e a presença de outras 

classes como areia cascalhosa, cascalho arenoso e cascalho, juntamente com a 

ausência de texturas mais finas, espelha um ambiente de elevada energia. A 

ausência de frações finas pode ser conseqüência de dois fatores, A baixa produção 

de finos e/ou ao alto potencial hidrodinâmico no interior do atol. Os valores de 

diâmetro médio variaram ao longo dos compartimentos geomorfológicos do atol, 

com predominância de frações mais grossas nas ilhas sedimentares e piscinas 

naturais, e de areia média no depósito sedimentar, presumindo que os agentes 

geológicos atuam de forma diferenciada em Rocas. O desvio padrão apresentou 

uma dominância de sedimentos mal selecionados, fato que pode ser explicado pela 

grande diversidade de organismos geradores de partículas, onde as porções 

melhores selecionadas correspondem a locais onde a atuação de ondas e correntes 

de maré se tornam mais evidentes. Os valores de diâmetro médio e de 

selecionamento são diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o diâmetro, 

melhor o selecionamento, fato que possivelmente se deve ao estreitamento da 

diversidade de organismos geradores de partículas com o crescimento do diâmetro 

médio. A assimetria positiva nas Ilhas do Farol e Zulú é resultado de uma adição de 

material, evidenciado pelo crescimento das duas Ilhas nos últimos anos. O 

parâmetro curtose foi pouco expressivo, sendo apenas notável a predominância de 

partículas leptocúrticas nas ilhas do Farol e do Cemitério, fator que parece estar 

relacionado à ação da onda nas fácies praiais dessas ilhas. A composição biogênica 

dos sedimentos carbonáticos de Rocas é formada de onze grandes táxons, sendo 

as algas coralíneas a mais notável. Os parâmetros aqui analisados se mostraram 

eficazes, em diferentes graus, no diagnóstico ambiental de sistemas carbonáticos, 

sendo estes de grande importância no estudo de depósitos carbonáticos biogênicos, 

tanto atuais quando pretéritos, sendo os resultados aqui expressos de fundamental 

valor em suas interpretações. 
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados obtidos nas expedições ao Atol das Rocas possibilitaram a 

descrição das principais feições geomorfológicos do complexo recifal do Atol das 

Rocas, os processos morfodinâmicos que ocorrem em sua principal Ilha no espaço 

de tempo estudado, e as características sedimentológicas das partículas 

carbonáticas biogênicas presentes em seus diferentes compartimentos 

geomorfológicos. 

6.1. Geomorfologia 

O complexo recifal do Atol das Rocas ilustrado no Mapa Geomorfológico 

mostra as feições do atol traduzidas em um arranjo morfológico de contexto 

extremamente reduzido, com dimensões de 3,35 x 2,49 km, considerando Rocas 

como um dos menores atóis do mundo. O arcabouço carbonático de Rocas cresce 

sobre um Guyot que integra a cadeia de montes submarinos pertencente à zona de 

fratura de Fernando de Noronha. 

Como em diversos outros atóis, Rocas apresenta feições típicas desses 

recifes oceânicos tais como: a) frente recifal – bastante desenvolvida na porção 

noroeste, composta predominantemente de algas coralíneas; b) crista algálica – 

porção de maior energia, responsável por dissipar a energia das ondas que atinge o 

atol, contorna quase todo o atol, sendo inexistente na parte norte; c) platô recifal – 

região mais extensa da estrutura carbonáticas, representa o corpo do complexo 

recifal; d) depósito sedimentar – região central do atol onde são depositado os 

sedimentos gerados no complexo; e) piscinas naturais – são formadas no platô 

recifal, encontradas nas mais diversas formas e tamanhos; f) laguna – diferentes de 

outros atóis, a laguna de Rocas é rasa e se concentra na região nordeste do atol; e 

g) Ilhas arenosas – duas ilhas ocorrem a sotavento do atol (Ilha do Farol e 

Cemitério), nessas ilhas são encontradas vegetações bem desenvolvidas e na Ilha 

do Cemitério é possível constatar beachrocks, indício de um nível de mar pretérito 

mais elevado, à barlavento, ocorre a ilha Zulú, a qual parece estar em processo de 

desenvolvimento, com predominância de sedimentos grossos e ausência de 

vegetação. Esses compartimentos se desenvolvem de acordo com diversos fatores 

naturais, sendo os principais as condições oceanográficas, biológicas e variações 

eustáticas. 
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6.2. Morfodinâmica 

A comparação do mapeamento realizado no presente estudo com 

mapeamentos realizados por Kikuchi (1996) e Andrade (1959) indicou um 

crescimento na área e volume da Ilha do Farol, evento que pode ser reflexo da 

grande produção de bioclastos no atol e/ou ao aumento da hidrodinâmica, que 

acumula sedimento a sotavento de Rocas. 

A extensão praial da Ilha do Farol pode ser dividida em três setores (Oeste, 

Norte e Leste) os quais apresentaram características mórficas diferentes. O setor 

Oeste, o maior deles, é o que mais sofre influência das ondas proveniente de W, 

apresentando sedimentos mais grossos o que o caracteriza como ambiente de alta 

energia. O setor Norte se caracteriza pela baixa atuação de ondas e pela alta 

velocidade da corrente de deriva litorânea, que foi a mais alta da Ilha, sua baixa 

declividade e a presença de sedimentos de diâmetro médio na pós-praia indica um 

ambiente menos energético do que o setor Oeste. Por fim, o setor Leste que sofre 

influência de ondulações de E e SE proveniente da Laguna, apresenta perfil com 

baixa declividade e sedimentos de fração areia média, o que espelha um ambiente 

de baixa energia. 

Perfis realizados nos três setores no dia 21/06/09 e repetidos no dia 26/06/09 

após uma tempestade ter atingido o Atol, teve como intuito averiguar se esse evento 

teve grande influência na dinâmica praial da Ilha do Farol. Os resultados 

evidenciaram uma pequena perda de material para o período, porém o volume foi 

insuficiente para considerar uma erosão, sendo as praias consideradas estáveis. 

Outra ilha também teve seu desenvolvimento registrado no presente trabalho, 

a Ilha Zulú teve seu primeiro registro em um mapa geomorfológico. Encontrada a 

barlavento do Atol, essa ilha ainda não possui vegetação fixa, apresenta sedimentos 

de fração muito grossa a grânulo e poucos desgastados, sugerindo que o sedimento 

da ilha é gerado próximo a ela e depositado nessa região conforme as 

características do padrão de circulação interna do Atol, condição que ainda não foi 

averiguada em Rocas. 
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6.3. Sedimentologia 

A muito se vem utilizando parâmetros estatísticos como diâmetro médio, 

desvio padrão, assimetria e curtose no diagnóstico de ambientes sedimentares de 

diversas naturezas. Em ambiente carbonáticos esses parâmetros foram amplamente 

questionados sobre a confiabilidade de seus resultados, entretanto, diversos autores 

confirmaram a capacidade desses parâmetros em diagnosticar e caracterizar 

ambientes sedimentares carbonáticos. 

Os sedimentos carbonáticos aqui estudados apresentaram informações 

importantes para a interpretação das características ambientais do complexo recifal 

do Atol das Rocas. Com uma predominância de textura de fração arenosa, Rocas 

carece de frações finas, reflexo de uma intensa hidrodinâmica na parte interna do 

anel recifal, que remobiliza a frações mais finas para a região externa e mais 

profundas do atol e/ou carência na produção de lamas carbonáticas. 

O diâmetro médio apresentou valores que variaram de areia fina a grânulo, 

com média geral de 0.69ø, correspondente a areia grossa. Esse parâmetro indica o 

nível de energia cinética de deposição, onde quanto maior o diâmetro do grão, maior 

a energia requerida para sua deposição. Todavia, os agentes geológicos 

responsáveis pela energia de deposição do grão parecem atuar de forma 

diferenciada nos compartimentos geomorfológicos do atol, onde as ilhas arenosas e 

piscinas naturais apresentaram predomínio de areia grossa, ao passo que, no 

Depósito Sedimentar predominou a fração de areia média, com uma grande 

concentração de areia grossa na parte central e a ocorrência de areia fina em 

regiões próximas ao platô. 

O desvio padrão apresentou sedimentos variando de mal selecionado a bem 

selecionado. Essas variações foram associadas a dois fatores: ao potencial 

hidrodinâmico responsável em selecionar um determinado tamanho de grão; e aos 

diferentes organismos geradores de partículas, que liberam partículas de diferentes 

diâmetros, afetando o selecionamento no corpo sedimentar. Em regiões onde existe 

um potencial hidrodinâmico elevado, como as fácies de praia das ilhas 

sedimentares, foi constatado um melhor selecionamento do grão. Em contrapartida, 

grande parte do Depósito Sedimentar parece ser mais influenciada pela diversidade 

de partículas proveniente de diferentes organismos do que pela hidrodinâmica local. 
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Ao comparar o grau de selecionamento com o diâmetro médio é notável a 

relação diretamente proporcional do tamanho da partícula com a seleção, 

percebendo que quanto maior o grão, melhor o selecionamento. Esse fato deve-se a 

diminuição da diversidade de organismo geradores de partículas com o crescimento 

do diâmetro médio, visto que as partículas maiores que -1ø são predominantemente 

constituídas de fragmentos de algas, e a medida que vai diminuindo o diâmetro, 

aumenta a diversidade, fato que parece estar influenciando no selecionamento dos 

sedimentos de Rocas. 

A ocorrência de valores de assimetria positiva na Ilha do Farol e na Ilha Zulú 

indicou a ocorrência de deposição nesses dois compartimentos, visto que foram as 

duas regiões do Atol onde se pode constatar um crescimento e aumento nos seus 

volumes nos últimos anos. Os valores negativos, encontrados principalmente no 

Depósito Sedimentar, estão ligados a possível retirada de frações mais finas e 

acréscimo de partículas grossas como fragmentos de algas. 

O parâmetro curtose não apresentou muita clareza em sua distribuição, sendo 

possível apenas apontar a predominância de partículas leptocúrticas e muito 

leptocúrticas nas ilhas do Farol e do Cemitério, fenômeno que pode estar 

relacionado à ação da onda nas fácies praiais dessas ilhas. Dentre os quatro 

parâmetros, a curtose se mostrou o menos expressivo no diagnóstico ambiental. 

Os sedimentos carbonáticos de Rocas são compostos exclusivamente de 

partículas biogênicas, sendo aqui descrito onze táxons que compõe as amostras 

analisadas, sendo descritos os seguintes organismos: algas coralíneas, 

foraminíferos, briozoários, esponjas, corais, bivalves, gastrópodes, ostracodes, 

crustáceos, equinodermos e vertebrados. As algas coralíneas são as mais notáveis 

partículas biogênicas, seguidas de foraminíferos, bivalves e gastrópodes.  

Estudos sedimentológicos em sedimentos carbonáticos biogênicos recentes 

são de grande utilidade na identificação de parâmetros ambientais que possam 

servir de base para extrapolação e identificação de sistemas pretéritos, 

principalmente em ambientes marinhos tropicais, os quais comportam as 

características inerentes ao Atol das Rocas. Assim os quatro parâmetros abordados 

no presente trabalho vêm a contribuir significativamente na caracterização de 
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ambientes carbonáticos tropicais, servindo como ferramenta para discernimento 

desses sítios geológicos. 
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