
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – CCET 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEODINÂMICA E 

GEOFÍSICA – PPGG 

 
 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MORFOLOGIA E SEDIMENTOLOGIA DOS RECIFES DA PLATAFORMA 

CONTINENTAL EXTERNA NORTE DO RN 

 
 

Autora:  

LUZIA LINIANE DO NASCIMENTO SILVA 

 
 
 

Orientador: 

MOAB PRAXEDES GOMES (DG/PPGG/UFRN) 

 
 
 
 

 
DISSERTAÇÃO Nº: 188/PPGG 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

FEVEREIRO DE 2017



 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – CCET 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEODINÂMICA E 

GEOFÍSICA – PPGG 

 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 
 
 
 

LUZIA LINIANE DO NASCIMENTO SILVA 

 
 
 
 

MORFOLOGIA E SEDIMENTOLOGIA DOS RECIFES DA PLATAFORMA 

CONTINENTAL EXTERNA NORTE DO RN 

 
 

Dissertação N°.188/PPGG apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Geodinâmica e 

Geofísica, PPGG, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como requisito à 

obtenção do título de Mestre em Geodinâmica 

e Geofísica, com área de concentração em 

Geodinâmica. 

Orientador: Dr. Moab Praxedes Gomes 

 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 

FEVEREIRO DE 2017



 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – CCET 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEODINÂMICA E 

GEOFÍSICA – PPGG 

 
 
 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 
 
 
 

LUZIA LINIANE DO NASCIMENTO SILVA 

 
 
 
 

MORFOLOGIA E SEDIMENTOLOGIA DOS RECIFES DA PLATAFORMA 

CONTINENTAL EXTERNA NORTE DO RN 

 

 

 

 
 

COMISSÃO EXAMINADORA: 

 

MOAB PRAXEDES GOMES (ORIENTADOR) 

WERNER FARKATT TABOSA (UNI-RN/UNP) 

TEREZA CRISTINA MEDEIROS DE ARAÚJO (UFPE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATAL/RN 

FEVEREIRO DE 2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial  
Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silva, Luzia Liniane do Nascimento. 
  Morfologia e sedimentologia dos recifes da  plataforma continental externa 

norte do RN / Luzia Liniane do Nascimento Silva. - Natal, 2017. 
 86f. : il.  

 
  Orientador: Dr. Moab Praxedes Gomes. 
  
  Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro 

de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e 
Geofísica. 

 
  1. Plataforma continental externa – Dissertação. 2. Recifes - Dissertação. 3. 

Sonografia – Dissertação. 4. Sedimentologia – Dissertação. 5. Morfologia - 
Dissertação. I. Gomes, Moab Praxedes.  II. Título. 
 
RN/UF/BSE-CCET                                                CDU: 551.462.32 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Deus, meu amigo incomparável, dono de 

toda a ciência, sabedoria e poder. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de 

Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu 

Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o 

que neles há, e que mantém a sua fidelidade 

para sempre! (Sl. 146:5,6). 



 

 

i 
 

Resumo 

 

A plataforma continental externa, setentrional do Rio Grande do Norte é uma zona 

de transição fisiográfica, sedimentológica e de processos oceanográficos marcada pelas 

variações eustáticas do Quaternário. Neste estudo, nós investigamos os ambientes recifais 

para entender a evolução geodinâmica da plataforma externa. Para tanto, o sonar de 

varredura lateral foi utilizado para mapear uma área de 500 km², entre os municípios de 

Macau e São Bento do Norte, paralelamente à quebra da plataforma, além de 74 amostras 

sedimentares e da integração dos dados com fotografias subaquáticas e batimetria já 

existentes para área, a fim de validar as interpretações sonográficas. Os principais 

objetivos deste trabalho são compreender como a geomorfologia antecedente da 

plataforma pode afetar o desenvolvimento dos recifes, e como os recifes se estabeleceram 

durante as variações holocências do nível do mar. Como resultados, foram identificados 

7 padrões de retroespalhamento (P1 a P7) associados a 11 fáceis sedimentares (fáceis 

bioclásticas e siliciclásticas), recifes distribuídos em montículos, por vezes, orientados na 

direção NW-SE, e o paleovale do rio Açu. A fácies areia bioclástica com grânulos é 

predominante, estando relacionada ao padrão de retroespalhamento P6. Esta fáceis é 

responsável pela elevada porcentagem dos teores de matéria orgânica e carbonato da área. 

Os recifes mapeados estão situados em águas de 35 m de profundidade, e apresentam 

extensão de dezenas a quilômetros de metros. É possível ver o alinhamento desses recifes 

em algumas regiões, o que pode ser indício de substratos antecedentes de antigas linhas 

de costa. Além disso, a fisiografia da plataforma em batentes e terraços, a pouca 

sedimentação e as rápidas variações do nível do mar no Holoceno controlaram a evolução 

dos recifes. 

 

Palavras-chave: plataforma externa, recifes, sonografia, sedimentologia, morfologia. 
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Abstract 

 

The outer continental shelf, northern Rio Grande do Norte is a zone of physiographic 

transition, sedimentological and oceanographic processes marked by eustatic variations 

of the Quaternary. In this study, we investigated the reef environments to understand the 

geodynamic evolution of the outer shelf. Therefore, the side scan sonar was used to map 

an area of 500 km², between the municipalities of Macau and São Bento do Norte, in 

parallel with the shelf break, in addition to 74 sedimentary samples and and the integration 

of the data with underwater photographs and bathymetry already existent to the area, in 

order to validate the sonographic interpretations.The main aims of this study are to 

understand how the antecedent geomorphology of the shelf can affect the development 

of the reefs, and how the reefs settled during the sea level Holocene variations. As a result, 

7 backscatter patterns (P1 to P7) were associated with 11 sedimentary faceis (bioclastic 

and siliciclastic faceis), reefs distributed in mounds, sometimes oriented in the NW-SE 

direction, and the paleovalley of the Açu river. The bioclastic sand facies with granules 

is predominant, being related to the backscatter pattern P6. This sedimentary faceis is 

responsible for the high percentage of the organic matter and carbonate contents of the 

area. The reefs mapped are located in waters of 35 m depth, and themselves extend from 

tens to kilometers of meters. It is possible to see the alignment of these reefs, mainly in 

the western region, which may be indicative of antecedent substrates of old coastlines. In 

addition, the physiography of the shelf on steps and terraces, low sedimentation and rapid 

variations in sea level in the Holocene controlled the evolution of reefs. 

 

Key words: outer shelf, reefs, sonography, sedimentology, morphology. 
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1.1 Apresentação 
 

Ambiente de sedimentação moderna com transição de siliciclásticos e 

carbonáticos ocorre em plataformas continentais tropicais, alguns exemplos são os recifes 

da Austrália (Harris et al., 1990; Brooks et al., 2003; Hopley et al. 2006), do Golfo de 

Papua (Wolansk et al., 1995; Droxler et al., 2003; Botsford et al., 2012; Droxler et al., 

2013), de Belize (Gischler & Hudson, 2004; Hubbard, 2009) e da Flórida (Walter et al., 

2002; Locker et al., 2003; Twichell et al., 2010). Acredita-se que a sedimentação mista 

dessas plataformas esteja relacionada com o Último Máximo Glacial. Durante esse 

período, os ciclos de regressão marinha permitiram a entrada de sedimentos terrígenos 

em águas profundas, enquanto que os ciclos de transgressão e mar alto, o 

desenvolvimento de carbonatos.  

Os recifes são usados para avaliar as mudanças climáticas ao longo do 

Quaternário, devido às condições específicas de temperatura, salinidade, nutrientes e 

lâmina d’água em que se estabelecem (Hovland & Mortensen, 1999; Kennedy & 

Woodroffe, 2002; Fabricius, 2005; Hopley et al., 2006; Abbey et al., 2011; Droxler et al., 

2013; Dawson et al., 2014; Woodroffe & Webster, 2014). Dessa forma, as variações do 

nível do mar modificam a morfologia dos recifes, de maneira que durante a subida do 

nível do mar, o espaço para o seu estabelecimento aumenta, já em períodos de 

desaceleração, o espaço de estabelecimento é reduzido (Leão et al., 2003). Eles 

respondem, essencialmente, de três maneiras a essas variações: catch-up, a produção 

carbonática cresce rapidamente; keep-up, a produção carbonática cresce à medida que 

acompanha o nível do mar e give-up, a diminuição da produção carbonática até a 

mortalidade dos recifes (Emery & Myers, 1996; Abbey et al., 2011; Catuneanu et al., 

2011; Hinestrosa et al., 2014).  

A estrutura dos recifes possui alta resolução radiométrica, permitindo os registros 

episódicos de variações eustáticas (Montaggioni & Braithwaite, 2009; Quinn & Tudhope, 

2000). Após a morte dos recifes, alguns métodos podem ser utilizados para a datação de 

sua estrutura inalterada, são eles: o método radiocarbono ou o método da série de 

desequilíbrio do Urânio (Gischler & Hudson, 2004; Kench et al., 2005; Yamano et al., 

2005; Perry et al., 2013; Woodroffe & Webster, 2014). Já para informações sobre o tipo 

de fundo e a geomorfologia marinha, métodos hidroacústicos vêm sendo utilizados, entre 

eles, a sonografia. O imageamento sonográfico fornece a caracterização do leito marinho 

através dos registros acústicos (retroespalhamento) associados às diferentes texturas dos 

sedimentos (Collier & Brown, 2005; Brown et al., 2011; Diesing et al., 2014; Virtasalo 
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et al., 2014; Zhi et al., 2014). Esta técnica é aplicada em mapeamentos geomorfológicos 

(eg.: vales incisos, cânions e montes submarinos) e de geohabitats do fundo marinho (eg.: 

grupos particulares de plantas, peixes e recifes). 

Durante o Quaternário, recifes e sedimentos de várias plataformas continentais 

foram expostas, onde a sedimentação siliciclástica permaneceu nas proximidades da 

plataforma interna, e os carbonatos se desenvolveram na região externa. É nesse contexto, 

que está inserida a área de estudo, a porção externa da plataforma continental do Rio 

Grande do Norte. É caracterizada por uma sedimentação mista constituída de 

siliciclásticos e bioclásticos (Vital et al., 2008), no entanto, a região externa é 

dominantemente carbonática (Gomes & Vital, 2010). Sua sedimentação e geomorfologia 

são marcadas por períodos de regressão, registrados pela incisão de vales incisos e a 

mortalidade dos recifes, e por períodos de transgressão, que proporcionaram o 

estabelecimento dos recifes existentes (Gomes et al., 2015). 

Apesar dos vários estudos realizados em plataformas mistas, pouco ainda se sabe 

sobre a interação da sedimentação em ambientes recifais. Na área de plataforma externa 

do Rio Grande do Norte, o conhecimento é limitado aos poucos dados geofísicos e 

geológicos disponíveis em torno do vale inciso do rio Açu. Assim sendo, este estudo 

contribui com uma investigação mais abrangente para essa área, tendo como os principais 

objetivos: 1) compreender como a distribuição dos recifes pode ser afetada pela 

sedimentação e feições geomorfológicas; 2) identificar a relação entre a morfologia dos 

recifes e a fisiografia da plataforma. 

 

1.2 Justificativa 

 

O Brasil possui mais de 8 mil km de zona costeira e 4,5 milhões de quilômetros 

quadrados de Zona Econômica Exclusiva (ZEE), sendo rica em manguezais e tendo os 

únicos recifes de corais do Atlântico Sul, alguns exemplos são os sistemas de Abrolhos 

(BA), Atol das Rocas (RN), Fernando de Noronha (PE) e Ilha da Trindade (ES) (Ferreira 

& Maida, 2006; Zilberberg et al., 2016).  

Os recifes são ecossistemas marinhos importantes devido à grande diversidade 

biológica que apresentam, servem como barreira física contra a ação das ondas nas 

regiões costeiras, além de movimentarem a economia através de atividades turísticas 

(Correia & Sovierzoski, 2005; Zilberberg et al., 2016).  

Para garantir que a diversidade dos recifes seja preservada, unidades de 

conservação são criadas, no entanto, apenas menos de 2% da Amazônia Azul está 



 

Silva, L.L.N.  Capítulo I – Introdução 
 

15 

 

protegida (WWF, 2016).  No Rio Grande do Norte, em 2011 foi criada para proteger o 

litoral norte do estado, uma Área de Proteção Ambiental dos Recifes de Corais (APARC) 

por meio do Decreto N° 15.475.  

Pesquisas hidroacústicas vem sendo desenvolvidas para o conhecimento 

biológico, geológico e oceanográfico. Informações sobre a geomorfologia, a textura dos 

sedimentos e detalhamento de ecossistemas marinhos podem ser fornecidas. Os recifes, 

por exemplo, quando mapeados, podem indicar a evolução de um sistema deposicional. 

Sua interpretação geológica é feita com base nas mudanças geomorfológicas e 

sedimentológicas, decorrentes dos períodos de variação do nível do mar (Mumby & 

Harborne, 1999; Ferreira & Maida, 2006; Reynolds & Greene, 2008; Harris & Baker, 

2012).  
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2.1 Contexto Regional 

 

A margem continental é a zona limítrofe entre a crosta continental e a crosta 

oceânica que corresponde a aproximadamente 28% da área dos oceanos. As margens 

continentais são classificadas em três tipos: margens divergentes, passivas ou de tipo 

atlântico, margens convergentes, ativas ou de tipo pacífico, margens transformantes, 

transcorrentes ou de tipo californiano, de acordo com sua formação e morfologia 

(Figueirôa, 2014). 

Geomorfologicamente, a margem continental está dividida em três zonas: a 

plataforma continental, o talude continental e a elevação continental. A plataforma 

corresponde a zona marginal dos continentes de suave declividade, que estende da praia 

ao início do talude continental. Seu relevo varia entre as profundidades de 130 - 200 m, 

com extensões menores que 1 km e maiores que 1,3 mil km (Figueirôa, 2014). 

Na Margem Equatorial Brasileira está inserida a Bacia Potiguar, que abrange uma 

área de aproximadamente 48.000 km2, sendo 21.500 km2 (45%) emersos e 26.500 km2 

(55%) submersos (Pessoa Neto et al., 2007). Esta Bacia foi afetada pela tectônica desde 

o Neocomiano e está dividida em três fases: rifte, transicional e deriva continental 

(Bertani et al., 1990).  

A estratigrafia dessa Bacia é composta por uma Supersequência Rifte de 

deposição flúviodeltaica e lacustres, representada pelos depósitos flúviodeltaicos e 

lacustres das Formações Pendência e Pescada (Berriasiano/EoAptiano) do Cretáceo 

Inferior; uma Supersequência Pós-rifte que registra as primeiras ingressões marinhas, 

depositadas no Andar Alagoas e uma Supersequência Drifte, caracterizada por uma 

sequência flúviomarinha transgressiva (Formações Açu, Ponta do Mel, Quebradas, 

Jandaíra e Ubarana), recoberta por uma sequência clástica e carbonática regressiva 

(Formações Ubarana, Tibau e Guamaré), foram depositadas desde o Albiano ao Recente 

(Pessoa Neto et al., 2007).  

As rochas sedimentares neogênicas da fase Drifte são sequências marinhas 

transgressivas, de idade Eoalbiano – Eocampaniano, e sequências marinhas regressivas 

de idade Neocampaniano – Holoceno (Pessoa Neto, 2003). As sequências transgressivas 

são representadas por sedimentos siliciclásticos proximais da Formação Açu, marinhos 

distais da Formação Quebradas e carbonatos marinhos rasos da Formação Ponta do Mel. 

As sequências regressivas são formadas por leques costeiros, sistemas de plataformas 

rasas com borda carbonática e sistemas de talude/bacia, representadas pelas formações 

Barreiras, Tibau, Guamaré e Ubarana (Pessoa Neto et al., 2007). 
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Um modelo deposicional para a evolução da Bacia Potiguar foi proposto por 

Pessoa Neto (2003) (Figura 1). O primeiro evento ocorreu no Mioceno Inferior/Médio, 

quando o ambiente deposicional foi dominado por plataforma carbonática em 

profundidade de 30 – 40 m (Pessoa Neto, 1999). Em sequência, no Mioceno Médio 

ocorreram as primeiras deposições terrígenas na Bacia. Esses sedimentos foram oriundos 

do retrabalhamento na plataforma interna e do transporte, durante os períodos de queda 

do nível do mar, para a plataforma externa. Os recifes se estabeleceram nas regiões mais 

distais e aos poucos foram substituídos por algas vermelhas. Por fim, no Mioceno 

Superior/Pleistoceno houve um aumento significativo de siliciclásticos na Bacia. 

 

 

Figura 1 - Cenários deposicionais do Mioceno Inferior/Médio, Mioceno Médio e 

Mioceno Superior/Pleistoceno da Bacia Potiguar (compilado de Pessoa Neto, 2003). 
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A plataforma do Rio Grande do Norte está inserida na Bacia Potiguar. Sua 

morfologia corresponde a uma plataforma estreita com 63 km de largura e quebra em 

torno de 60 m (Vital et al., 2008). É afetada por processos fisiográficos como ventos, 

ondas, marés e correntes que interferem na temperatura, salinidade, clima, sedimentação 

e distribuição da vida marinha nesse ambiente. 

O sistema de correntes oceânicas que atua no limite externo da plataforma 

continental brasileira é representado pelas correntes: Sul Equatorial, Norte Brasileira e do 

Brasil (Figura 2). A corrente Sul Equatorial quando se aproxima da plataforma sofre 

bifurcação em duas outras: a corrente do Brasil e a corrente Norte Brasileira (Silveira et 

al., 1994). A corrente Norte Brasileira é formada na convergência dos fluxos sul e central 

da corrente Sul Equatorial, quando esta vai em direção ao norte, passando pelo cabo 

Calcanhar com velocidades de 30-40 cms-1 (Knoppers et al., 1999; Muehe & Gracez, 

2005; Serafim & Chaves, 2005). A corrente do Brasil domina as proximidades da 

plataforma continental na costa do Brasil, começando a 10°S próximo ao litoral de 

Pernambuco e se estendendo até aproximadamente 35-40°S ao norte da Argentina 

(Serafim & Chaves, 2005).  

 

 

Figura 2 - Correntes oceânicas atuantes e direção do vento na plataforma continental 

brasileira, de acordo com Peterson & Stramma (1991) e Castro & Belmiro (1966) 

(compilado de Muehe & Garcez, 2005). 
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Devido ao clima tropical, a plataforma do Rio Grande do Norte apresenta-se com 

uma sedimentação mista, composta por sedimentos terrígenos e biogênicos (Vital et al., 

2010; Gomes & Vital, 2010). Na plataforma interna, limitada pelas isóbatas de 15 m, a 

sedimentação é predominantemente siliciclástica (Gomes & Vital, 2010), na porção 

média, limitada pelas isóbatas de 15 a 25 m, os sedimentos são siliciclásticos e 

bioclásticos (Vital et al., 2010) e na porção externa, limitada pelas isóbatas de 25 e 70 m, 

é essencialmente carbonática (Figura 3) (Gomes et al., 2014). 

 

 

Figura 3 - Geomorfologia da plataforma da Bacia Potiguar. A compartimentação da 

plataforma pode ser observada em plataforma interna (PI): 0-15 m; plataforma média 

(PM): 15-25 m e plataforma externa (PE):  25-70 m. Os principais sistemas de falhas 

são Afonso Bezerra (ABFS) e Carnaubais (CFS) (modificado de Gomes et al, 2014). 

 

Estudos de Vital et al. (2005; 2008) foram realizados para se obter maior 

detalhamento da sedimentação dessa plataforma. Entre as 12 fáceis sedimentares 

caracterizadas estão as areias siliciclásticas em águas de até 10 m, areias biosiliciclásticas 

nas isóbatas de 10 m, areias bioclásticas em regiões de 10 m – 20 m de profundidade, 

lamas terrígena e carbonática dentro do vale inciso do rio Açu, cascalho bioclástico entre 

20 m - 100 m de profundidade.  

Apesar dessa plataforma está inserida em ambiente de águas rasas e quentes, os 

recifes existentes aparecem em regiões isoladas, na região Norte são encontrados na 

plataforma interna em Sioba, Cação, Rio do Fogo e Maracajau e na porção externa em 

águas de 20 - 70 m de profundidade (Testa & Bosence, 1998; Santos et al., 2007; Vital et 

al., 2010; Gomes, et al., 2015). 
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Outras feições identificadas na plataforma do Rio Grande do Norte são: dunas 

longitudinais na porção interna (Vital et al., 2010), vales incisos dos rios Açu e Apodi-

Mossoró (Gomes & Vital, 2010), dunas transversais na porção média (Vital et al., 2010), 

arenitos de praia (beachrock) (Vital et al., 2008), corpo arenoso marinho raso (Coroa das 

Lavadeiras) (Tabosa et al., 2007) e os cânions submarinos, que atravessam os taludes 

superior e médio (Almeida et al., 2015).  

É nesse contexto regional que a área de estudo está inserida, compreendendo a 

plataforma continental Norte do Rio Grande do Norte, porção imersa da Bacia Potiguar 

(Figura 4). Está localizada entre os municípios de Macau e Ponta do Mel, sendo recoberta 

uma área de 500 km², a 35 km da costa, com 863 km lineares paralelos à quebra da 

plataforma. Os dados coletados estendem-se da região externa até a zona de transição do 

talude em profundidades de 25 a 70 m. 

 

 

Figura 4 - Mapa de localização da área de estudo. 

 

2.2 Sonografia 

 

A sonografia é um método hidroacústico baseado em princípios da propagação do 

som na água, consiste na emissão, transmissão e reflexão de ondas acústicas entre dois 

ou mais meios físicos de propriedades elásticas distintas (Ayres Neto, 2001). Esta técnica 

permite conhecer indiretamente a distribuição espacial do substrato marinho através dos 

registros acústicos, tendo diversas aplicações na oceanografia física, geologia, biologia 
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pesca, navegação, área militar, exploração geofísica e identificação de objetos antrópicos 

(Lurton, 2002; Penrose et al., 2005; Wille, 2005; Blondel, 2009; Lurton, 2015). 

O sonar de varredura lateral (side scan sonar) consiste de dois transdutores 

rebocados em ambos os lados do navio, normalmente, são rebocados entre 4 e 6 nós 

(Figuras 5 e 6). Cada transdutor produz um feixe em forma de leque que se estende por 

baixo do sonar perpendicularmente à direção de deslocamento, alcançando uma área 

restrita pela frequência, potência e pelo design do transdutor (Penrose et al., 2005). As 

frequências dos sonares usadas, comumente em mapeamento, variam entre 100 e 500 

kHz. Com a utilização do equipamento na frequência de 100 kHz, o range da linha 

sonográfica varia de 200 a 300 m dependendo da profundidade, e a  resolução é de 0,15 

m. Quando utilizado na maior frequência (500 kHz), o range é menor, em torno de 75 m, 

enquanto que a resolução será maior.  

 

 

Figura 5 - Sonar de varredura lateral modelo 4100 com towfish 272-TD da EdgeTech. 

 

Os sistemas dos sonares podem ser ativos ou passivos. O sistema ativo 

corresponde ao sonar que tem a capacidade de emitir e receber os sinais acústicos, já os 

passivos apenas recebem os sinais emitidos pelo meio (Waite, 2002). O sistema de sonar 

ativo é constituído por um transdutor que converte a energia elétrica, produzida pelo 

transmissor, para energia mecânica (ondas acústicas) (Mazel, 1985) (Figura 7). Os 

sonares podem, ainda, ser classificados em: deep-tow, quando rebocado mais próximo ao 
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fundo marinho. Nesse caso, o primeiro registro será o fundo marinho em um intervalo de 

frequências de 100 a 500 kHz. Enquanto que os do tipo shallow-tow estão mais próximo 

da interface ar - água, sendo a interface seu primeiro retorno, registrado em menor 

frequência entre 6 e 12 kHz (Figura 8) (Ayres Neto, 2001; Mazel, 1985). 

 

 

Figura 6 - Geometria básica do sonar de varredura lateral (modificado de Mazel, 1985). 

 

 

Figura 7 - Princípios básicos do Sonar (compilado de Mazel, 1985). 
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Figura 8 - Tipo de sonar de varredura lateral (compilado de Ayres Neto, 2001). 

 

Os dados de aquisição são reunidos em uma imagem denominada mosaico, que 

será executada por um software específico de processamento hidroacústico. O registro 

sonográfico é gerado pela interação das ondas acústicas com as propriedades acústicas da 

água e do meio. Dessa forma, parte da energia da onda é dissipada e parte é refletida e 

retorna para o sonar, onde é capturada pelo receptor (Mazel, 1985; Lurton, 2002; Waite, 

2002).  

Fatores como a frequência, velocidade, densidade, impedância acústica, 

comprimento de onda, ruído e natureza da superfície interferem durante o processo de 

formação da imagem (Lurton, 2002; Penrose et al., 2005). À medida que a onda acústica 

se propaga, ela perde intensidade pela dispersão e absorção do meio (reações químicas e 

viscosidade da água do mar) (Wille, 2005; Blondel, 2009). A dispersão promove outro 

fenômeno chamado de reverberação, que quando associado à absorção é denominado de 

atenuação (Mazel, 1985; Lurton, 2002). Outro efeito, o espalhamento, ocorre à medida 

que a faixa imageada aumenta, e provoca queda na intensidade do sinal por espalhar o 

pulso acústico em todas as direções (Wille, 2005).  

Os mecanismos principais para a obtenção da imagem sonográfica são a reflexão 

e o retroespalhamento (backscatter). A reflexão é o processo em que os ecos acústicos 

são refletidos diretamente das interfaces para o sonar (Mazel, 1985). O retroespalhamento 

é resultante da interação da energia acústica e do ângulo de incidência com o fundo 

marinho (Lurton, 2015) (Figura 9).  
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Figura 9 - Retroespalhamento e espalhamento da onda incidente no fundo marinho 

(modificado de Lurton, 2002). 

 

O ângulo de incidência varia ao longo da faixa sonorizada, de forma que quanto 

mais distante do sonar estiver a superfície imageada, menor será a intensidade do 

retroespalhamento. Quanto à textura do leito marinho, uma superfície rugosa terá um 

retroespalhamento elevado, já uma superfície lisa terá um retorno baixo (Lurton, 2015). 

A intensidade é maior na interface rugosa devido ao forte registro da interação entre o 

comprimento de onda e o tamanho das irregularidades na superfície (Lurton, 2002). Dessa 

forma, a rocha e o cascalho, por exemplo, apresentam retroespalhamento mais forte do 

que os sedimentos arenosos, e estes por sua vez, exibem maior retroespalhamento do que 

os fundos lamosos (Figuras 10 e 11) (Reynolds & Greene, 2008).  

 

 

Figura 10 - Dependência angular do retroespalhamento (backscatter). A rápida 

diminuição da intensidade do retroespalhamento com o ângulo de incidência (canto 

inferior esquerdo). O ângulo incidente é diretamente influenciado pela rugosidade da 

superfície (lado direito) (modificado de Lurton, 2015). 
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Figura 11 Representação gráfica da influência do tipo de fundo marinho e do ângulo de 

incidência sobre o retroespalhamento a uma frequência de 100 kHz (modificado de 

Lurton, 2015). 

 

Sabendo que as regiões mais distantes do sonar possuem baixa intensidade do 

sinal, ajustes como correções radiométricas e geométricas são realizados para compensar 

as perdas sobre o sonograma. A correção slant range to ground range, por exemplo, 

converte a projeção inclinada dos alvos para a projeção horizontal, já que eles não são 

representados com suas respectivas distâncias horizontais, mas pela distância inclinada 

(sonar-alvo), que não representa a posição real dos objetos (Blondel, 2009). Para tanto, 

utiliza-se um software específico que permite corrigir os dados adquiridos. 

A primeira classificação extraída do sonograma refere-se às assinaturas acústicas, 

e em seguida, às informações físicas do fundo marinho, que podem ser feita de forma 

manual, supervisionada e não-supervisionada (eg.: Reynolds & Greene, 2008; Harris & 

Baker, 2012). O método manual é realizado com referência a vários conjuntos de dados 

de fundo, pois sua interpretação requer integração com dados geológicos, biológicos ou 

sedimentológicos para ajudar a definir os parâmetros de mapeamento. O processo 

supervisionado é feito com a interferência do cientista, que usa informações do fundo 

marinho para identificar as assinaturas acústicas dos substratos da área de estudo. O 

procedimento não-supervisionado é automático, no qual análises estatísticas são usadas 

para identificar leitos marinhos com assinaturas acústicas distintas. 

A interpretação sonográfica realizada através das assinaturas acústicas é utilizada 

para mapeamento marinho. Os retroespalhamentos acústicos registram diferentes 

propriedades físicas do leito marinho, sendo capaz de diferenciar substratos duros de 
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sedimentos inconsolidados. Dessa forma, a sonografia é empregada com o objetivo de 

localizar feições e caracterizar ambientes marinhos, revelando o desenvolvimento 

geomorfológico e identificando ambientes carbonáticos, modificados pelas variações do 

nível do mar (Walter et al., 2002; Locker et al., 2003; Zhi et al., 2014). 

 

2.3 Ambientes Recifais 

 

A definição geomorfológica de recife de coral corresponde a uma estrutura 

rochosa, rígida, resistente à ação mecânica das ondas e às correntes marinhas construída 

por organismos marinhos (animais e vegetais) portadores de esqueleto calcário (Leão, 

1994). O termo “de coral” é usado devido ao papel preponderante que esses organismos 

têm dentro do ecossistema em diversas partes do mundo. Já biologicamente, os recifes 

são formações criadas pela ação de comunidades de organismos denominados de “corais” 

(Zilberberg et al., 2016).  

Fatores ambientais como luz, quantidade de nutrientes, sedimentação, turbidez, 

substrato, espaço de acomodação, temperatura e salinidade afetam o desenvolvimento dos 

recifes (Figura 12) (Catuneanu et al., 2011). Eles são seres sensíveis ao regime 

hidrodinâmico do ambiente, entretanto, dependem da energia das correntes para se 

alimentar, e dispersar ou acumular esporos plantônicos, larvas que reabastecem as 

espécies. Contudo, a força da corrente nos ambientes recifais não pode ser muito intensa, 

já que as colônias podem ser quebradas devido à pressão da água, além de não permitir a 

permanência de nutrientes para a alimentação dos corais. Entretanto, as regiões de altas 

correntes evitam que os recifes sejam cobertos por sedimentos finos (Hovland & 

Mortensen, 1999). 

Os recifes são encontrados em mais de 100 países, principalmente em mares 

tropicais, regiões de águas rasas e quentes. Estão presentes nos oceanos Pacífico, 

Atlântico e Índico, entre outras partes do mundo (MMA, 2009). Os corais tropicais, 

atualmente, cobrem menos de 0,25% da porção dos mares da Terra (Showstack, 1998). 

Apesar disso, esses ambientes estão sofrendo um processo de rápida degradação 

decorrente de atividades antrópicas, envolvendo a sobrepesca, a poluição das águas e a 

ocupação da zona costeira. Além de que um mau planejamento na região costeira provoca 

um excesso de sedimentação, diminuindo a penetração de luz, o que prejudica o 

crescimento e a fonte de alimentação dos corais (Ferreira & Maida, 2006). 
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Figura 12 - Principais fatores que controlam a formação de carbonatos em plataformas 

(após Jones e Desrochers, 1992) (Catuneanu et al., 2011). 

 

Segundo Spalding et al. (2001), os recifes podem ser classificados em cinco tipos 

principais (Figura 13): em Manchas (Patches) são pequenas construções isoladas, (eg.: 

os recifes da Flórida); os recifes em Franjas são aqueles diretamente ligados à linha de 

costa (eg.: os recifes de Nova Caledônia); recifes de Barreira são ex-recifes de franja que 

estão separados da zona costeira por uma lagoa (eg.: a Grande Barreira de Coral da 

Austrália); os Atóis que ocorrem  em torno das ilhas vulcânicas submersas, podendo ser 

relativamente fechado ou aberto ao oceano (eg.: Atol das Rocas) e os recifes de 

plataformas que estão em águas mais profundidades distantes da zona costeira e, 

geralmente, são desenvolvidos durante a ascensão do nível.  
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Figura 13 - Os principais tipos de estruturas recifais (modificado de Spalding et al., 

2001). 

Os principais sistemas recifais estão nos oceanos Indopacífico e Atlântico. A 

região recifal Atlântica estende-se por mais de 5.900 km, desde 32º30'N na área das 

Bermudas até 23º00'S no litoral do Rio de Janeiro, e está dividida em quatro províncias: 

Bermudas, Caribe, Brasileira e África Ocidental (Correia & Sovierzoski, 2005). No 

Brasil, os recifes estendem-se por cerca de 3.000 km ao longo da costa nordestina, desde 

o sul da Bahia até o Maranhão, constituindo-se os únicos recifes do Atlântico Sul (Ferreira 

& Maida, 2006). A maioria das espécies existentes nas águas brasileiras são endêmicas, 

incluindo 18 espécies de corais escleractíneos e 4 de hidrocorais (Leão et al., 2003). 

Os recifes brasileiros podem ser de coralíneos, de arenito e algálicos. Os 

coralíneos são compostos por esqueletos de corais de zooxantelas hermatípicas ou 

ahermatípicas, exemplo desse sistema, são os recifes de Abrolhos. Os de arenito são 

resultantes da consolidação de antigas linhas de praia litificadas através da cimentação 

calcítica ou de óxido de ferro, exemplos são encontrados entre o Cabo de São Roque e a 

desembocadura do Rio São Francisco (Correia & Sovierzoski, 2005). Os algálicos 

possuem uma estrutura in situ formada por atividades de algas, que secretam esqueleto 

de carbonato de cálcio (CaCO3), a exemplo, a construção carbonática Atol das Rocas 

(Villaça, 2009). 

De acordo com Leão et al. (2003), os recifes de coral do Brasil se distinguem em 

costeiros e oceânicos. Dentre os costeiros, se diferenciam os adjacentes à costa e os 

isolados (Figura 14). Os primeiros são recifes em franja que bordejam a costa e podem 

alcançar extensão quilométrica, e também podem estar distribuídos em bancos recifais de 

comprimento limitado, que não excede mais que 5 km de extensão. Já os recifes isolados 

da costa são subdivididos em vários tipos: cômoros (Knoll), com poucos metros de 

diâmetro e altura; em manchas (Patches), com dimensões laterais de dezenas de metros 

sempre superiores às suas alturas; bancos recifais, cuja estrutura apresenta dimensão 

horizontal de cerca de 50 m a quilômetros; e pináculos (Chapeirões), com alturas entre 5 

e 25 m e diâmetro de até 50 m. Quanto aos oceânicos, eles são classificados segundo sua 
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distribuição ao longo da plataforma externa ou em montanhas submarinas. Os que são em 

bordas de plataforma apresentam larguras de até 3 km; enquanto que os recifes associados 

a montanhas submarinas são classificados como atóis, circundados por uma lagoa 

oceânica e suas dimensões são variáveis em todo mundo.  

 

 

Figura 14 - Esquema dos principais recifes encontrados ao longo da costa brasileira 

(modificado de Leão et al., 2003). 

 

As variações do nível do mar interferem na forma de crescimento dos recifes, de 

maneira que diferentes morfologias são desenvolvidas como resposta a essas alterações. 

Segundo Scaturo et al. (1989) são elas (Figura 15): abandono (give up): os recifes são 

afogados pela alta taxa de subida do nível do mar; retrogradação (back step): os recifes 

retrogradam em direção a porção interna da plataforma durante o período de rápida subida 

do nível do mar; ascensão (catch up): os recifes crescem de forma rápida para acompanhar 

a subida do nível do mar; permanência (keep up): os recifes se mantêm vivos durante o 

equilíbrio do nível do mar e a plataforma; progradação (prograde): os recifes crescem 

excedendo a taxa de subida do nível do mar; preenchimento (fill up): os recifes preenchem 

o espaço de acomodação de forma lenta; espalhamento (spill out): os recifes crescem 

horizontalmente durante o nível do mar estático, e descida (down step): os recifes sofrem 

progradação em direção a porção externa da plataforma, quando a queda do nível do mar 

é rápida. 
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Figura 15 - Respostas do desenvolvimento de carbonato às variações relativas do nível 

do mar (de acordo com Scaturo et al., 1989) (Catuneanu et al., 2011). 

 

Conforme Zilberberg et al. (2016), os ambientes recifais foram influenciados pelas 

mudanças climáticas durante a escala do tempo geológico. Na Era Cenozóica, ocorreu a 

quebra do supercontinente Gondwana, a ampliação da abertura do Atlântico, o 

fechamento do Tethys e a abertura de algumas bacias marginais no Oeste do Oceano 

Pacífico. Nesse período ocorreu o resfriamento progressivo do planeta, e algumas 

espécies de corais como os rudistas foram extintas.  

No Paleógeno (65 - 24 Ma) poucos recifes foram preservados devido à baixa 

deposição carbonática. Durante o Neógeno (24 - 1,8 Ma), três eventos importantes 

ocorreram: a separação entre as Américas (IndoPacífico e Caribe), resultando em 

circulação oceânica pelo Atlântico. O segundo, marcado pelos períodos de glaciações, em 

que a queda do nível do mar erodiu muitos corais. E o último, ocorreu na América do Sul 
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Atlântica, com o estabelecimento do Rio Amazonas, que causou a separação dos corais 

do Caribe e do Atlântico Sul entre 23 e 10 milhões de anos A.P. 

No Quaternário, a evolução dos recifes é representado por duas épocas distintas: 

o Pleistoceno (de 1,8 milhões de anos a 10 mil anos) e o Holoceno (de 10 mil anos atrás 

ao “Recente”). O Pleistoceno foi marcado por mais de 20 períodos de grandes glaciações 

continentais, com posição máxima do Último Máximo Glacial em aproximadamente 19-

23 mil anos A.P. Desde o “Recente”, o nível do mar se encontra em regressão, o que pode 

levar ao processo de degradação dos recifes. 

Para Leão et al. (2003) a história geológica do período Quaternário na costa 

brasileira, indica que os recifes de corais começaram a crescer há 8 mil anos A.P, quando 

o nível do mar elevou-se e inundou toda a plataforma continental atual. Os corais foram 

crescendo segundo a ascensão do nível do mar, e alcançaram o seu clímax a 

aproximadamente 5 mil anos A.P. Uma fase de estabilidade do nível do mar, com duração 

de mil anos, deve ter favorecido o desenvolvimento de ambientes recifais ao longo de 

todo o litoral. Porém, desde 4 mil anos atrás, devido aos vários períodos de quedas do 

nível do mar, diversos recifes foram submetidos à erosão, e as estruturas recifais 

sobreviventes se desenvolveram apenas lateralmente.  

Durante os períodos de glaciação, as linhas de costa ocuparam posições onde hoje 

está a plataforma continental externa, resultando em uma sedimentação constituída pela 

energia hidrodinâmica antiga e moderna. A interação entre os processos costeiros e 

oceânicos desenvolveu ambientes de sedimentação mista (Catenuanu, 2006), em que os 

sedimentos terrígenos de fontes como rios e deltas foram transportados para a plataforma, 

através das correntes de deriva litorânea e de contorno induzidas pelas marés, e onde os 

sedimentos bioclásticos, em sua maioria, foram originados da produção carbonática que 

se desenvolveu na plataforma (Emerys & Meyer, 1996; Catuneanu, 2011). 

Catuneanu (2006) reconhece os seguintes estágios para a evolução de uma 

plataforma carbonática: o estágio "inicial” que leva ao desenvolvimento precoce de 

carbonatos (estágio 1 na Figura 16) no período de mar alto, após esta fase, o nível do mar 

começa a cair, levando a plataforma a uma regressão forçada, seguida de exposição 

subaérea e carstificação (estágio 2 na Figura 16); o estágio “intermediário”, permite o 

desenvolvimento de carbonatos sob transgressões lentas e rápidas (estágios 3 e 4 na 

Figura 16), e um estágio “final” correspondente ao afogamento dos carbonatos (estágio 

5, na Figura 16), marcada pelo padrão geométrico backstepping que desenvolvem, e em 

seguida, são soterrados pela entrada de siliciclásticos na plataforma (estágio 6, na Figura 

16). 
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Figura 16 -  Ciclo generalizado de uma plataforma carbonática, incluindo as seguintes 

fases: (1) crescimento da plataforma inicial, (2) carstificação, (3) desenvolvimento da 

plataforma, (4) novo crescimento da plataforma, (5) afogamento e (6) fim da produção 

carbonática. Abreviações: TSMA-trato de sistema de mar alto; TSRF-trato de sistema 

de regressão forçada; TSMB-trato de sistema mar baixo; TST-trato de sistema 

transgressivo; NM-nível do mar (modificado de Catuneanu, 2006). 
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A sedimentação siliciclástica-carbonática é bem representada no Quaternário, 

onde a entrada clástica na bacia foi maior durante os períodos glaciais, enquanto que a 

produção de carbonato foi dominante durante os interglaciais (Emerys & Meyer, 1996). 

Alguns exemplos de sistemas mistos são: a Grande Barreira de Recifes (GBR) no 

Nordeste da Austrália (Harper et al., 2015), os recifes de Belize (Gischler & Hudson, 

2004), os recifes do Mar Vermelho (Braithwaite, 1982) e os recifes do Golfo de Papua 

(Droxler et al., 2003). 
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3.1 Base de Dados 
 

Os dados de sonografia utilizados neste trabalho foram obtidos do banco de dados 

do laboratório GGEMMA, do Departamento de Geologia da UFRN. O levantamento dos 

dados foi realizado em Setembro de 2008 a Agosto de 2012 com apoio do Navio 

Hidrográfico H-20 da Marinha do Brasil (Balizador Comandante Manhães). O 

equipamento utilizado foi o sonar de varredura lateral, modelo 4100, com towfish 272-

TD da EdgeTech, com alcance lateral de 200 m, um feixe de largura horizontal de 1,2º, e 

frequência de 100 kHz. Os dados brutos foram submetidos a uma sequência de tratamento 

no software SonarWiz5 para atenuar os ruídos. 

Foram integrados aos dados sonográficos 74 amostras de sedimentos de fundo, 

coletadas em Março de 2016, além de fotografias subaquáticas e linhas batimétricas 

anteriormente disponíveis no banco de dados do GGEMMA. As amostras foram 

classificadas pelo software Sistema de Análises Granulométricas – SAG e, em seguida, 

adaptadas segundo a classificação de Vital et al. (2005) (após Shepard (1954), Larsonneur 

(1977) e Dias (1996)). 

 

3.2 Tratamento dos dados Sonográficos 

 

O tratamento dos dados de sonar foram realizados com auxílio do software 

SonarWizMap 5.0, que permite a realização de correções geométricas e radiométricas, 

ajustando as distorções causadas pelas perdas de sinais. Inicialmente, o mosaico foi 

importado na extensão (*.JSF), no datum WGS84 – UTM Zona 24S. As principais etapas 

de tratamento aplicadas no sonograma foram: correção da lâmina d’água (bottom 

tracker), correção geométrica de linhas (split), ajuste da largura de varredura (range), 

aplicação de ganho, mapeamento de feições e de padrões de retroespalhamento.  

 

3.2.1 Correção da lâmina d’água (Bottom Tracker) 

 

O bottom tracker registra a altitude do sonar e o primeiro retorno do sinal na linha 

sonográfica (View, 2010). A partir da localização do sonar na lâmina d’água é possível 

obter a distância inclinada do sonar ao alvo (slant range) (Figura 17). No entanto, essa 

distância não indica a posição real dos objetos, dessa forma, a ferramenta bottom tracker 

é aplicada para converter a projeção inclinada para horizontal (ground range) (Mazel, 

1985; Blondel, 2009). Essa correção foi aplicada no sonograma no modo manual para 

delimitar com maior precisão o primeiro registro de fundo (Figura 18). 
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Figura 17 - Esquema sobre as projeções acústicas durante o mapeamento de um alvo: 

projeção inclinada (slant range) e horizontal (ground range) (compilado de Blondel & 

Murton, 1997). 

 

 

Figura 18 - A) Linha sonográfica sem a remoção da lâmina d’água (destacada em 

vermelho). B) Sonograma com o bottom tracker aplicado. 

 

3.2.2 Correção geométrica de linhas (Split) 

 

É uma ferramenta que permite dividir a linha sonográfica manual ou 

automaticamente, de maneira que parte dela pode ser tratada de forma independente. O 

split manual foi aplicado nas linhas que apresentaram mudanças na intensidade do 

retroespalhamento ou curvas de navegação. 

 

3.2.3 Largura de Varredura (Range) 

 

A remoção das partes externas da linha sonográfica por meio da ferramenta range 

permite um sonograma mais uniforme, retirando as atenuações do dado. Assim, o range 
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foi aplicado nas regiões mais distantes do nadir por apresentarem baixa intensidade do 

sinal, devido as perdas de energia acústica ao longo do aumento do ângulo de incidência. 

 

3.2.4 Ganho 

 

O ganho UGC (User Defined Gain/Attenuation) foi aplicado no modo automático, 

TVG (Time Varying Gain), para equalizar os retroespalhamentos registrados no 

sonograma. O TVG altera o ganho, à medida que o tempo sofre variação. Quando 

aplicado, ele compensa as perdas de intensidade do sinal aumentando o ganho, de forma 

que, o registro mais próximo ao sonar tenha a mesma intensidade de retroespalhamento 

das áreas mais distantes (Mazel, 1985; Jackson & Richardson, 2007; Blondel, 2009). A 

função TVG é dada pela equação logarítmica, de modo que os valores inseridos 

compensem a perda de sinal nas regiões mais distantes (Figura 19) (View, 2010).  

 

 

Figura 79 - Linha sonográfica, em destaque, sem o ganho TVG, e linhas adjacentes após 

a aplicação do TVG. 

 

3.2.5 Mapeamento das feições e dos padrões de retroespalhamento 

 

Sabendo a altitude do sonar e a distância inclinada (slant range), é possível calcular 

a altura do alvo pela sua sombra (View, 2010). A sombra é importante para a localização, 

caracterização e interpretação dos alvos (Mazel, 1985). Para mapear as feições e delimitar 

as diferentes zonas separadas de acordo com os padrões de retroespalhamento, foi 

utilizado a ferramenta: Add feature (Figura 20). Assim sendo, os mosaicos desse estudo 

foram classificados de forma manual de acordo com as intensidades dos sinais registrados 

distintos em tons de cinza, e foram interpretados com base em dados adicionais de 
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amostras sedimentares, imagens subaquáticas e batimetria. Para se obter o comprimento, 

a largura e a altura correspondente a cada uma das feições mapeadas, foi utilizado o 

recurso Capture Contact (Figura 21). 

 

Figura 20 - Digitalização das feições encontradas usando a ferramenta Add feature. 

 

 

Figura 21 - Caracterização das feições encontradas usando a ferramenta Capture 

Contact, exibindo as medidas de comprimento, largura e altura. 

 

3.3 Amostragem de Fundo 

 

Através das interpretações de distintos padrões de retroespalhamento nos 

mosaicos sonográficos, foram definidas as coletas das amostras sedimentares, 

distribuídas perpendicularmente à costa. A integração dos padrões sonográficos com as 

amostras sedimentares teve como objetivo validar a interpretação geofísica qualitativa 

(Walter et al., 2002; Chen et al, 2006).  
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Dessa forma, a técnica de amostragem sedimentar foi utilizada, já que a aquisição 

sonográfica corresponde a dados indiretos, necessitando de informações diretas para 

comprovar os tipos de fundo identificados (Gilberto, 2011). O amostrador van Veen foi 

usado para coletar os sedimentos de fundo (Figura 22). O equipamento é constituído por 

um par de mandíbulas que se fecham quando alcançam o leito marinho, após um 

mecanismo apropriado acionar o fechamento das dobradiças para reter o sedimento 

(Figueiredo & Brehme, 2001; Gilberto, 2011). Esse tipo de amostrador é adequado para 

a obtenção de amostras de granulação fina a arenosa em estudos geológicos, biológicos, 

hidrológicos e ambientais. 

 

 

Figura 22 - Amostrador pontual do tipo van Veen. 

 

Após a coleta, as amostras foram armazenadas em sacos plásticos, bem fechados 

com barbantes e etiquetados com a data, local, nome e número da amostra. Em seguida, 

foram acondicionadas em um freezer do laboratório GGEMMA para que não sofressem 

alterações de suas propriedades físicas e biológicas depois do desembarque. 

 

3.3.1 Procedimento Sedimentológico 

 

No laboratório de Sedimentologia do Departamento de Geologia, as amostras 

sedimentares foram submetidas a três lavagens com água para eliminação de sais (Figura 

23), e posteriormente, secadas na estufa a 60ºC. Após a secagem, as amostras foram 

homegeneizadas e quarteadas, em seguida, alíquotas foram separadas para análises de 

granulometria, teor de carbonato e matéria orgânica. Os procedimentos sedimentológicos 

aplicados às amostras podem ser observados no fluxograma seguinte (Figura 24). 
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Figura 23 - A) Amostra sedimentar a ser lavada. B) Controle do procedimento das três 

lavagens, registradas no balde. C) Amostra decantada após o tempo necessário para a 

realização das três lavagens. D) Remoção da água com o uso de uma mangueira de 

nível. 

 

 

Figura 24 - Fluxograma de procedimento sedimentológico aplicado. 
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Foram separadas 100g de cada amostra destinada a análise granulométrica, 10g 

para análise de carbonato e 10g para análise de matéria orgânica. O restante de cada 

amostra foi acondicionado em sacos plásticos, etiquetado e armazenado. As amostras de 

100g foram peneiradas a seco no agitador de peneiro vibratório, durante 15 minutos, com 

malhas de 8 mm, 4 mm, 2 mm, 1 mm, 0,5 mm, 0,250 mm, 0,125 mm e 0,063 mm (Figura 

25) (eg.: Kennedy et al., 2002; Dias, 2004; Virtasalo et al., 2014). Em seguida, cada fração 

retida na peneira foi pesada, e os valores anotados em forma de tabela. 

 

 

Figura 25 - Agitador de peneiros elétrico da Produtest (rot up). 

Para quantificar o conteúdo de carbonato de cálcio (CaCO3) presente nas amostras 

de 10g, foi realizado ataque com HCl diluído a 10% (Figura 26). Após a reação com o 

ácido, as amostras foram lavadas com água destilada e secadas na estufa a 60ºC. 

Seguidamente, as amostras foram pesadas, e através da diferença entre o peso inicial e 

final obteve-se o teor de CaCO3 em cada amostra (eg.: Kennedy et al., 2002; Fraguas et 

al., 2014). 
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Figura 26 - Procedimento de dissolução de carbonato em ácido HCl das amostras 

inseridas nos béqueres. 

 

Para a análise de matéria orgânica, 10 g de cada amostra foi submetida a queima 

total em mufla, onde a matéria orgânica foi incinerada a temperatura de 600ºC. (Figura 

27). Após a queima, a amostra foi pesada para cálculo do teor de matéria orgânica 

eliminada, obtido pela diferença entre o peso inicial e final da amostra após a ignição.  

 

 

Figura 27 - A) Amostras inseridas nos cadinhos para ignição da matéria orgânica na 

mufla. B) Mufla utilizada no processo de queima da matéria orgânica. 

 

As frações granulométricas de cada amostra e os resultados do teor de carbonato 

foram inseridas no software SAG, desenvolvido pela Universidade Federal Fluminense 

(Dias & Ferraz, 2004). O SAG classificou as amostras de acordo com Shepard (1954), 

Larsonneur (1977) e Dias (1996), entretanto, essa classificação foi adaptada conforme 

sugerido por Vital et al. (2005). 
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Abstract 

We investigate the occurrence of newly found submerged reefs on the outer shelf 

at the margins of the Açu Incised Valley in the northeastern Brazilian shelf. This study 

aim to understand the role of shelf physiography, antecedent morphologies, sedimentary 

dynamics and the stages of the biogenic reef development at the sea-level rise. The data 

consist of 500 km² of sidescan sonar imagery, 74 grabbed sediment samples and 

underwater photography. Seven backscatter patterns (P1 to P7) were associated with 

eleven sedimentary facies (carbonate and siliciclastic). The ancient topography of shelf 

steps, the mouth of the paleovalley and the sediment distribution reveal controls on reef 

evolution. The reef field is depth-limited into the narrow (6 km) and shallow (25 to 55 m 

water depth) outer shelf environment. The reef outcropping area is over 100 km2 and they 

occur as reef ridges NW-SE orientated with several parallel segments forming alignments 

of tens km long (as short-barriers) and also occur as reef mounds/knolls in patchy or in 

aggregated groups with heights ranging between 4 and 6 m in average. They occur in the 

transition from photic to mesophotic zone, exhibits only thin algae covering, and 

occasional coral and sponge occurrences. Considering local sea-level curves, shelf 

physiography and the bedrock ages, we propose that the best conditions for the reef 

development was in the Middle Holocene through a rapid flood over the outer shelf. This 

short period provide remarkable reef backstepping forming a condensed of reef structures. 

Furthermore, the Açu Reefs trapped relict siliciclastic sediments in the western reef field 

evidencing easterly nearshore currents carrying the old estuarine and coastal sediment 

input and dispersal, which concurred with reef development. This fossil reef constrain the 

modern shelf system of water circulation, the carbonate sedimentation and the sediment 
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transport. Therefore, these geomorphological settings of the outer shelf environments of 

NE Brazil provided favorable for rapid reef development limited in time and space. 

 

Keywords: reef, outer shelf, side scan sonar, mixed sediments. 

 

Introduction 

 

Outer shelves are transitional boundaries to the physiography and sedimentology, 

oceanographic forces and water masses, and biological ecotones (Ghiold and Enos, 1982; 

Carranza et al., 2012; James et. al., 2008; Grossman et al., 2006). These zones in shallow 

shelves were strongly affected worldwide by sea-level fluctuations when the local 

ecosystems change completely to habitats under higher energy conditions and higher 

sediment load. The establishment of shallow erosional processes by wave, longshore and 

tidal currents, as well rivers cutting toward the exposed shelf, induced an effective 

transport and distribution of the siliciclastic sediments (Roberts, 1987; Esker et al., 1998; 

Harris et al., 2005; Yamano et al., 2006; Conti and Furtado, 2009; Dominguez et al., 2013; 

Leon and Woodroffe, 2013; Dawson et al., 2014; Vila-Concejo et al., 2014). Considering 

the last glacial maximum, which put the coastline 120 m below the present sea-level 

(Peltier and Fairbanks, 2006; Hanebuth et al, 2009), most of the outer shelves were 

exposed causing the death of many benthic habitats, including biogenic reefs (Harris et 

al.,1990; Kennedy et al., 2002; Walter et al., 2002; Hinestrosa et al., 2014). In present day 

many reef occurrences in mesophotic zones may represent fossil reefs remains from pre-

Holocene times (Rao et al., 2003; Harris et al., 2004; Twichell et al., 2010; Woodroffe 

and Webster, 2014). 

Special attention has been given to the reef systems of mixed siliciclastic-

carbonate shelves of warm waters of equatorial climate belts, where reef systems find 

better conditions to growth with greater diversity of morphologies and distributions 

(Montaggioni, 2005; Rivers et al., 2007; Abbey et al., 2011; Catuneanu, 2011; Harper et 

al., 2015). Recent studies emphasize the reef association with the past and modern mixed 

sedimentation, as the Great Barrier Reef systems in Australia (Harris et al., 1990; Brooks 

et al., 2003; Hopley et al. 2006); fringing coral reef eastern Ningaloo Reef, Western 

Australia (Alongi et al., 1996; Twiggs and Collins 2010; Pomeroy et al., 2015); the barrier 

reefs of Belize, the barrier reefs of Florida (Ferro et al., 1999; Locker et al., 2003; Mcneill 

et al., 2010); the coral barrier of the Gulf of Papua (Wolansk et al., 1995; Botsford et al., 
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2012; Droxler et al., 2013). These studies have reported a wide range of environmental 

conditions under coastal and shallow marine processes which affect the evolution of 

biogenic reefs as: hydrodynamic regimes, sedimentation, nutrient enrichment, depth, 

turbidity, light penetration, substrate, saturation of calcium carbonate, pH, temperature 

and salinity (Hovland and Mortensen, 1999; Kennedy and Woodroffe, 2002; Fabricius, 

2005; Hopley et al., 2007; Abbey et al., 2011; Droxler et al., 2013; Dawson et al., 2014; 

Woodroffe et al., 2014), which bound the favorable conditions to carbonate production 

(Yamano et al., 2002; Harney and Fletcher, 2003, Kench et al., 2005; Perry et al., 2011). 

In South America Continental Shelves, most studies focus only in fringing reefs 

of inner shelf environments (e.g. Testa and Bosence, 1998; Leão et al., 2003; Barneche 

et al., 2009) where the coral reef occurrence are widespread on east coast of NE Brazil 

(Woodroffe and Webster, 2014; Leão et al., 2016). The lager reef systems known on 

offshore areas are Abrolhos Reefs (Teixeira et al., 2013; Bastos et al., 2015) and the recent 

documented the Amazon Reefs (Moura et al., 2016; Moura et al., 1999). In NE Brazil, 

continental shelves are very shallow, warm and oligotrophic water and whereas most reefs 

known occur in patches on nearshore and there are extensive gaps of shelf-edge reef 

occurrences mainly due to the lack of marine mapping along the Brazilian shelf. The new 

examples of shelf edge reefs, as the reefs recently found on the outer shelf, the Açu Reefs 

(Gomes et al., 2015; Gomes et al., 2016), may reveal controls on timing and space for 

reef development and add part of the history of the northeastern continental shelf. 

Reef geomorphology and reef-associated features may evidence interactions of 

physical, biological and geological controls, in short-term ecological as well as long-term 

geological time scales of the shelf evolution (Kennedy and Woodroffe, 2002; Rao et al., 

2003; Harris et al., 2004; Twichell et al., 2010; Woodroffe and Webster, 2014). Complex 

relieves, spatial distribution of morphologies and sedimentation surrounding reef systems 

may be the key for track ancient processes and sea-level positions on shelf through the 

stages of reef development, which are ‘catch-up’, ‘keep-up’ and ‘give-up’, when 

carbonate production increases rapidly, or carbonate production follows the sea level, or 

carbonate production decreases leading to reef mortality, respectively (Tcherepanov et 

al., 2008; Abbey et al., 2011; Catuneanu et al., 2011; Hinestrosa et al., 2014). 

Hydroacoustic methods have been largely used to map marine environments 

providing information of bottom and subbottom sediments, morphology of seabed and 

the mapping of geohabitats (Harris and Baker, 2012). A conventional tool is the side scan 

sonar that produces acoustic images and allows identify different seabed patterns. In 



 

Silva, L.L.N.                                                                           Capítulo IV – Morphology of shelf edge reefs 
 

Morfologia e Sedimentologia dos Recifes da Plataforma Continental Externa Norte do RN                     48  

addition, sonographs and surficial sediment samples may provide better correlation of the 

spatial distribution of seafloor features and their interactions with the sedimentary faceis 

(e.g. Quinn and Tudhope, 2000; Zieger et al., 2009; Dawson et al., 2014). 

We study the Açu Reef (AR), a complex of short reef lines and knolls that occur 

at depths between 25 to 70, surrounding the margins of the Açu Incised Valley (AIV), on 

the outer shelf of the Potiguar Basin at the north coast of Rio Grande do Norte State 

(Brazil). This study aim to: describe the complex reef morphology and distribution, 

including causes of local gaps; understand how ancient rivers influenced; discuss the 

morphological evidence of the reef stages of development; realize how the complex relief 

affect modern shelf water circulation, sediment transport and carbonate sedimentation. 

This study provide a new example of reef occurrence and controls on reef growth during 

Holocene that might support research to similar Equatorial shelves. 

 

Study area 

 

The study area is situated in the outer continental shelf of the Potiguar Basin (NE 

Brazil) in the north-eastern Brazilian Equatorial Margin (Fig. 1). This shelf may be 

compartmentalized in three environments inner, middle and outer shelves (Gomes and 

Vital, 2010; Gomes et al., 2014) according to the geomorphology and sediment 

distribution. The coast is shaped toward sand barriers, spits, dunes, cliffs and mangroves 

and cut by estuaries (Vital et al., 2008; Gomes and Vital, 2010). The inner shelf is limited 

at water depth of 15 m, with very low gradient (1:1500) and covered predominantly by 

siliciclastic sediments. Subaqueous dunes parallel to the coastline (sand ribbons) occur 

with approximately 6 m high and more than 900 m wide (Vital et al., 2010; Gomes et al., 

2016). The middle shelf is between 15 and 25 m, with moderate gradients (1:1000) and 

covered with mixture of siliciclastic and carbonate sediments. Shallow marine isolated 

sand bodies and transversal dunes perpendicular to the coast are present (Gomes and 

Vital, 2010; Gomes et al., 2014). The boundary between middle and outer shelf is well 

defined by an extensive chain of beachrock (Cabral Neto et al, 2013). The outer shelf is 

in between 25 m to 70 m water depth at shelfbreak, with higher gradient (1:250) and rich 

in carbonate sediment (Vital et al., 2010; Gomes et al., 2015). There is a clear trend of 

siliciclastic to carbonate content controlled by depth increase in these sub environments. 

The outer shelf are covered by large transversal dunes, and in central part of the shelf by 
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the Açu Reef (Gomes et al., 2015). At the shelf edge and upper slope several canyons 

head cut and cross toward the slope to basin (Almeida et al., 2015). 

 

Figure 1 - Landsat 8 image showing the continental shelf in the study area, with the 

features: newly found Açu Reefs (red) and Açu Incised Valley. 

 

The shelf dynamic is driven by high-energy forces of waves, tides, currents 

resulting in rapid changes of coastline positions over years (Vital, 2009), sediment 

transport and budget, and creation destruction of large bedforms along shelf (Martins and 

Coutinho, 1981; Vital et al., 2008). The continental shelf region near the Brazilian coast 

is exposed by the action of the North-Brazilian Current, which passes through the 

Calcanhar Cape coast with speeds of 30-40 cm s-1 (Knoppers et al., 1999), influencing 

the oceanographic processes of the Northeast Brazilian Shelf (Vital et al., 2010; Gomes 

et al., 2015). Nearshore current velocities up to 40 cm s-1 predominating the directions 
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towards the west-southwest (Vital et al., 2008; Vital, 2009). The currents on the outer 

shelf, passing through reef fields, has important influence of tides and their speeds up to 

50 cm s-1 (Gomes et al., 2016). Waves have heights of 56 cm, with minimum and 

maximum heights of 27 cm and 123 cm, respectively during summer period (Vital et al., 

2008). This area is dominated by a semidiurnal meso-tidal regime, with maximum tidal 

range during spring and neap tides of 3.3 m and 1.2 m, respectively (Vital et al., 2008; 

Vital, 2009; Gomes et al., 2015). 

Two incised valleys display surficial expression on this shelf, the Açu Incised 

Valley and the Apodi Incised Valley (Gomes and Vital, 2010; Gomes et al., 2015; Gomes 

et al., 2014). The AIV extends over 40 km from the present-day shoreline to the shelf 

break, was formed during the last glacial sea-level lowstand and filled with estuarine 

successions during the subsequent trasngresion, the Açu Reef occur at both margins of 

this valley (Gomes et al, 2015). On the inner shelf, the valley is approximately 8 km wide 

and 12 m deep, on the middle shelf, it appears with maximum width of 2 km and a depth 

of 15 m, and on the outer shelf, it is narrow to less than 1 km wide (Gomes et al., 2014). 

The Apodi incised valley exhibits 2 km wide and 15 m deep and is parallel to the coastline 

on inner shelf and the valley axis orientation change along the middle and its occurrence 

is not evident on outer shelf surface (Gomes et al., 2014). Seismic data and 

geomorphological correlations reveal evidences of neotectonic control on their evolution 

(Pessoa Neto, 2003; Gomes et al., 2014). 

The interplay of tectonic and eustasy produces an interfinger of silicilastic and 

carbonate sediments since Miocene, as reported by Pessoa Neto (2003). The regressive 

sequences are formed by coastal fans, shallow shelf systems with carbonate borders, 

represented by the Barreiras, Tibau, Guamaré, and the slope/basin systems, by Ubarana 

Formations (Pessoa Neto et al., 2007; Gomes et al., 2015). The continental shelf has 

developed in the context in which terrigenous sediments formed the deposits of Tibal and 

Barreiras Formations on inner and middle shelf substrata, while the limestone substratum 

of Guamaré Formation composed outer shelf (Gomes et al., 2015), in which the top is 

Pleistocene (Pessoa Neto, 2003). A very thin sediment package (up to 3 m) covers these 

limestones which outcrops locally in the outer shelf steps (Gomes et al., 2014) and serve 

as the bedrock to the reef fields of our study area. 

Material and methods 
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The data set consist of side-scan sonar imagery, bottom sediment samples, and 

SCUBA dive inspections with underwater photography, of an area in the outer shelf 

where the Açu incised valley and the reef field occur (Fig. 2). The hidroacoustic data was 

acquired from a September 2008 and August 2012 and resulted in 863 km of sonographs 

covering an area of 500 km². We collected 74 seafloor surface sediment samples in the 

outer shelf during a cruise on June of 2015. The sediment classification used in this study 

was based on Vital et al., 2005 (after Shepard (1954), Larsonneur (1977) and Dias 

(1996)). 

 

Figure 2 - Data set distribution: the sonographic mosaics, the 74 grabbed sediment 

samples and underwater photographic sites. 

 

The hydroacoustic data acquisition was accomplished using a side-scan sonar 272-

TD Edgetech dual-frequency (100/500 kHz) towfish operated in 100 kHz mode, the 

Brazilian Navy hydrographic ship (Balizador Com. Manhães H-20) was used. The raw 

data were processed using the software SonarWiz5 to corrections of slant-to-ground range 

conversion, split in range and length, histogram enhancement, Time Varying Gain 

(TVG), and band-pass filtering on the mosaic image. 

The sediment samples were collected perpendicular to the shelf edge, according 

to variations on the backscatter patterns identified to validate the qualitative interpretation 

(e.g. Chen et al., 2006; Walter et al., 2002). Instantly after sampling, samples were stored 

for subsequent laboratory analyses. In the laboratory, sediments were initially washed in 
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freshwater to remove salts and then oven-dried at 50ºC. We analyzed grain size, carbonate 

and organic matter of the sediments samples. Subsamples of 100 g were dry and sieved 

for 15 min at 8 mm and 0.063 mm with 8 subclasses (0.5 phi intervals) (e.g. Kennedy et 

al., 2002) using a vibratory sieve shaker. Calcium carbonate content (CaCO3) was 

determined by means of the weight difference prior to and after the acidification of 10 g 

of the sample with a 10 % solution of hydrochloric acid (HCl) (e.g. Kennedy et al., 2002; 

Franco-Fraguas et al., 2014). Organic Matter by weight loss on ignition (LOI) was 

analyzed for 10g of each sample. LOI was determined by weighting the samples after 

drying at 600°C (e.g. Franco-Fraguas et al., 2014).   

Acoustic Patterns and Sediments 

Seven backscatter patterns (P1 to P7) were identified based on the intensity, 

texture, heterogeneity or homogeneity of sonographic records (Fig. 3). We interpreted the 

spatial distribution of the bottom types by the correlation of the backscatter patterns and 

the sedimentary facies (Table 1). The lighter grey tones on patterns represent high 

acoustic reflectivity and are associated with the rough texture of reefs, gravel and coarse 

sand, and the darker tones are associated with the smooth texture and finer grain size (fine 

sands to mud) of the bottom sediments (Fig. 2). 

 

Table 1 - Classification of backscatter patterns of imagery side-scan sonar (100 KHz) 

with associated seabed features and sedimentary facies. 

Backscatter 

Patterns 

Description Interpretation Sedimentary Faceis 

P1 High backscatter, 

rough texture 

Reefs Bioclastic sands with 

granules   

P2 High backscatter, 

smooth and 

heterogeneous 

texture 

Head of submarine 

canyons 

Bioclastic sands with 

granules, bioclastic 

sands with nodules or 

shells, coquinas or 

rhodoliths, bioclastic 

gravel  

P3 Moderate 

backscatter, rough 

Dunes with crests 

oriented NNW-SSE 

and megarriples, 

Bioclastic gravel, 

biosiliciclastic coarse to 

very coarse, 
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and homogeneous 

texture 

paleochannel are 

oriented NNE-SSW 

silicibioclastic fine to 

very fine grain-size 

sands 

P4 Moderate 

backscatter, 

smooth and 

homogeneous 

texture 

Ripples aligned on 

NNW-SSE 

Bioclastic sands with 

granules   

P5 Low backscatter, 

smooth and 

heterogeneous 

texture 

Ripples aligned on 

NNW-SSE 

Bioclastic sands with 

granules, bioclastic 

medium sands, 

biosiliciclastic fine to 

very fine grain-size 

sands                                                                                                                        

P6 Low backscatter, 

smooth and 

heterogeneous 

texture 

Ripples aligned on 

NNW-SSE 

Bioclastic fine to very 

fine grain-size sands, 

siliciclastic fine to very 

fine grain-size sands, 

siliciclastic medium 

sands 

P7 Low backscatter, 

smooth and 

homogeneous 

texture 

Açu Incised Valley in 

the central region of 

the area 

Bioclastic fine to very 

fine grain-size sands                                                                                                              
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Figure 3 - Acoustic backscatter patterns of the seabed on the outer shelf. The arrows indicate the head of submarine canyons. 
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The patterns of higher acoustic reflectivity, P1 (reefs) and P2 display rough and 

heterogeneous texture. P1 occur widespread on western region of study area in central 

parts, on eastern margin of the AIV, and at the valley wall as the smallest reef field. P1 

has contact with patterns of lower acoustic reflectivity P2, P3, P5, P6 and P7, 

predominately in P6 with bioclastic sands with granules. P2 occurs in flat bottoms on 

eastern area with bioclastic sands with granules and bioclastic gravel and bioclastic sands 

with nodules or shells. 

The moderate acoustic reflectivity patterns display medium grey, smooth, 

homogeneous texture, are represented by P3 and P4. P3 occurs in the western and eastern 

margins of the valley is associated with the bioclastic gravel, biosiliciclastic coarse to 

very coarse, silicibioclastic fine to very fine grain-size sands and bioclastic sands with 

granules. This pattern displays megarriples in waters deeper than 25 m along the eastern 

valley margin (Fig. 4 and Fig. 5A), with dune crests NNW-SSE oriented (Fig. 5C), and 

channels oriented NNE-SSW (Fig. 5D).  P4 occurs only on the eastern margin of the 

incised valley with bioclastic sands with granules. 

The patterns of low reflectivity P5, P6 and P7 show dark gray, rough and 

heterogeneous and smooth and homogeneous texture, and locally smooth and 

homogeneous. They occur mainly in the western area. P5 occurs in the western and 

eastern margins of the valley is related to the fine and medium bioclastic sands, bioclastic 

gravels, biosiliciclastic fine to very fine grain-size sands and bioclastic sands with 

granules, predominantly. It is the dominant pattern surrounding the reefs, and ripples are 

widespread with crest aligned on NNW-SSE direction along the western valley margin 

(Fig. 5B). P6 appears surrounded by reefs in the eastern region of the area, alongside the 

presence of fine and medium siliciclastic sands and biosiliciclastic fine to very fine grain-

size sands. P7 occurs within the AIV covered by bioclastic fine to very fine grain-size 

sands (Fig. 5E). 
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Figure 4 - Sonographic mosaic for location of the seabed features ‘A’ to ‘D’ in Fig. 5 and reefs ‘a’ to ‘i’ in Fig. 9. 
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Figure 5 - Detail of the seabed features: A) megarriples; B) ripples aligned to the NNW-

SSE; C) dunes with crests oriented NNW-SSE; D) paleochannel are oriented NNE- 

SSW; E) valley margins AIV. See Fig. 4 for location. 

 

Sediments grain-size ranges from very fine sands to pebble (Fig. 6 and 7). They 

are dominantly bioclastic sands, whereas finer grains size occur in the valley and its 

margins and within western reef field (Fig. 8). Siliciclastic sediments are fine grain-size 

sands dominantly quartz mineral and locally confined between reef aggregations. 

Carbonate sediments are mainly foraminifera, mollusks, bryozoan, and calcareous algae. 

The coarser grain-size sediments occur on eastern zone of the study area, they are 

rhodoliths and shell beds. There is no evident trend in grain-size toward outer shelf, 

however the larger seafloor features (reefs, valley and shelf steps) provided geomorphic 

bounds on sediment distribution. The organic matter contents within reef field of west 

ranges from 9 to 50 %, whereas outside regions have 65 to 75 % generally associated with 

granular bioclastic sands (Fig. 7). Otherwise, within the reef on the eastern valley margin 

the organic matter content varies from 70 to 89 % in bioclastic sand with granules. The 

carbonate content ranges from 87 to 92 % on areas essentially covered by bioclastic sand 

with granules. The eastern region is characterized by the rich content of carbonate and 

organic matter, although it has the smaller occurrences of reefs (Figs. 6 and 7). 
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Figure 6 - Organic matter content map showing the spatial distributions on outer shelf.
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Figure 7 - Carbonate content map showing the spatial distributions on outer shelf.  
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Reef Distribution and Morphology 

The Açu Reef field is depth-limited in the outer shelf and the reef occurrence is 

smaller near the Açu Incised Valley and the head of submarine canyons (Fig. 3). The reef 

outcropping area is approximately 100 km² with the occurrence of elongated reef ridges 

NW-SE orientated and knolls (Fig. 9 and 10). The reef fields occur in three discrete 

regions (Fig. 3). The larger reef field are on the western region of the study area. They 

are surrounded by 9 sedimentary faceis, however bioclastic sands with granules 

dominates (Fig. 8). The reef ridges are similar to short barriers varying from tens meters 

to kilometers long, with average height of 6 m, extending by several segments in NW-SE 

aligned parallel to the shelf edge (Fig 8). At least three major alignments or groups of 

these reef ridges segments are continuum and prominent in the mosaic (Fig. 11). They 

extend continually as alignments of short segments along while outer shelf in both eastern 

and western regions. One reef alignement at depths of 45 m, a second at depths of 35 m 

and the third at depths of 25 m (bathymetric profile A-B in Fig. 11), which coincide with 

shelf steps and the higher shelf gradients (1:200) observed by Gomes et al. (2014). The 

average distance is 2 km between parallel alignments of reefs. The patch reefs occur 

between the barriers and they are isolated outside reef fields. They occur between 20 m 

and the shelf break at approximately 70 m water depth (bathymetric profile A-B in Fig. 

11). They have an average height of 6 m, average diameter of 30 m, average length of 

200 m, with a distance between reef aggregations of approximately 40 m. 
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=-  
Figure 8 - Sedimentary faceis and seabed features after interpretation of integrated results from acoustic patterns and sediment analyses. 
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Figure 9 - Reef morphology: patch reefs (a-c) and reefs ridges with NW-SE orientation 

(d-i). The red arrow indicates North. See Fig. 4 for location. 

 

The reefs on the western valley wall correspond to the smallest reef field in the 

area with approximately 5 km2. Isolated knolls and reef ridges occur oblique to the valley 

wall with NW-SE orientation (Fig. 3). They occur at depths of 30 m with an average 

height of 6 m, diameter 30 m and maximum length up to 2 km (Fig. 8). Some isolated 

reefs occur inside the valley (bathymetric profile C-D in Fig. 11). The reef field in the 

eastern margin of the valley occur at depths from 25 m to 55 m below sea-level 

(bathymetric profile C-D in Fig. 11). A reef ridge at 55 m water depth of approximately 

3 km long in WNW-ESE direction bounds seaward this reef field (Fig. 11). The reefs 

have contacts with 5 backscatter patterns/sedimentary facies (Fig. 8). They are 

dominantly patch reefs, with an average height of 4 m, increasing height toward the valley 

flank, a diameter of 25 m and a length of 130 m, with a distance between them of about 
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30 m, in an area of 15 km2. This reef field displays three environments: the shallower area 

(~25 m) in low gradient seafloor with dense aggregations of knolls, a transitional area 

with sparse occurrences of reefs of greater reef diameter (100 - 200 m) in relatively higher 

gradient, and the deeper area (35-45 m) has low gradient and similar reef patterns of the 

first area (bathymetric profile C-D in Fig. 11). 

 

 

Figure 10 - Underwater photographies: A) Bioclastic gravel area in the eastern margin 

of the AIV; B) Bioclastic sand with granules; C) Bioclastic sands with ripples marks 

aligned NNW-SSE indicating the flow-trasnverse bottom currents; D) extensive 

Halimeda garden in a siliciclastic sand area between the reefs, western margin of the 

AIV. E) Reef top very globular and thin algae cover in a region of NW-SE reef ridges, 

on western margin of the AIV. F) Reef flank in the area of knolls occurence, eastern 

margin of AIV. 
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Figure 11 - Bathymetric profile (A-B and B-C) with reef location on shelf-steps in the western reef field. Arrows indicating main alignments of 

reef ridges and eastern reef field.
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Açu Reef Development 

The reef distribution and morphologies found on sonar data are bounded into outer 

shelf zone that suggests a limited evolution in time and space (horizontal and vertical). 

The very narrow outer shelf (6 Km wide and 20-70 m depth), relatively high gradient 

(1:200), very thin sediment layer, shallow bedrock and the step-terrace morphology 

(wave-cut-platforms) of consolidate sediments or pre-Holocene limestones (Gomes et al., 

2014) are the main spatial settings for reef development during the rapid sea-level rise  of 

8 mm/yr after between 8 kyr and 5 kyr BP (Boski et al., 2015). Although dating still 

lacking, the shallow Pleistocene bedrock of Guamaré Formation (Pessoa Neto, 2003, 

Gomes et al., 2014) highlight the evidence that the Açu Reef morphology, with average 

height of 5 m might, probably developed in a short period of Early to Middle Holocene 

in opposition to several pulses of growth during transgressive and regressive sea-level 

cycles. Besides, the vertical accretion rates of reefs in Atoll das Rocas (north of the study 

area) had a maximum of 18.4 mm/year, one of the highest rate known for corals (Gherardi 

and Bosence, 2005), that has similar climate and oceanographic conditions of study area. 

The ancient Açu River on exposed shelf might have been also an important influence 

bypassing siliciclastic sediments to the outer shelf (Gomes et al., 2016) and nutrients, as 

well as, the North Brazilian Current (NBC) (Knoppers et al., 1999; Moura et al., 2016) 

and the tidal currents (Gomes et al., 2016) which affect the region. 

Correlation between shelf physiography and low-latitude deglacial sea-level 

curves (Bezerra et al., 2003; Liu et al., 2004; Peltier and Fairbanks, 2006; Bard et al., 

2010, Boski et al., 2015) reveal that the time of the coast establishment and shallow 

marine processes over the outer shelf environment (at the ~55-60 m bathymetry) initiated 

after approximately 12 kyr BP. The coastline rapidly migrated landward, mainly after 

flooding above the 25 m where gradient is smoother (1:1000), reaching the present-day 

coastline in the maximum flood at ~5.9 kyr BP (Bezerra et al., 2003; Caldas et al., 2006, 

Boski et al., 2015). The easterly high-wave energy and currents stablished on early stages 

of shelf inundation favored the formations of fringe reefs facing the shores and the 

landward migrations (backstepping) of the aligned bioconstructions in a compressed 

record of parallel ‘short-barriers’ (Fig. 11). The reef alignments may represent initial reef 

colonization on the precursor topographic highs, as coastal ridges, flood deltas or even 

erosional surfaces as small cliffs in wave-cut platforms. These morphologies are 

comparable to the shape of reefs and the variation of the seafloor gradient of Belize Shelf 
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(McNeill et al., 2010) and Northern GBR (Hopley, 2006). These features indicate the 

high-energy hydrodynamic of the ancient coast, as ribbon reefs, and the gaps between 

segments are evidences of tidal inlets formation (e.g. Hopley, 2006). Although their shelf 

physiography have been used as example of the backstepping processes, these shelves are 

much wider and deeper than NE Brazilian Shelf. This difference may explain the Açu 

Reef configurations of shelf edge parallel reefs climbing the outer shelf that indicate a 

rapid backstepping process due to the narrow outer shelf width and the high gradient, with 

small or suppressed lagoonal reefs formed. The three main reef alignments, better 

developed at the isobaths of 25, 35 and 45 m separated by distance of approximately 2 

km, may also indicate times of deceleration in sea-level rise during Holocene. 

The morphology and the steepness of the outer shelf under the rapid rise in sea-

level provided the settings to a rapid increase carbonate production and high rate of reef 

growth, being the ‘catch up’ and ‘keep-up’ stage (e.g. Harris et al., 1990; Vila-Concejo 

et al., 2014, Woodroffe and Webster, 2014, Perry et al., 2013, Kench et al., 2016). Final 

stage of Açu Reefs has different conditions of energy, nutrients (far from land) and light 

(most are in mesophotic zone), with very thin algae cover and poorly development and 

distributions of live corals and sponges without frameworks (Fig. 10) (Gomes et al., 

2015), being the ‘give-up’ stage of the reef vertical accretion. These stages resemble the 

eastern Ningaloo Reefs, with the growth initiation in 8.0-7.5 kyr BP, followed by 

backstepping alongside at a rapid increase in reef accretion rates up to 10 mm/yr between 

7.5-7 kyr BP, followed by reef decline and detrital buildup in 6.5-5.8 kyr B.P (Twiggs 

and Collins, 2010). 

Between stages of each backstepping, the reefs have aggraded, or exceeding the 

rate of rise in sea-level, growing laterally in a ‘keep up’ phase, these reefs appear 

predominantly without an orientation and distributed in wide aggregations of knolls and 

mounds forming large reef pavements. During the backstepping process and reef 

distribution, the siliciclastic sediments were locally trapped into the reef field (Fig. 8). 

This might possibly occur, presumably from Açu River sediment influx to western coast. 

However, the Açu River must have provided only low sediment supply due to the 

semiarid climate on Holocene (Knoppers et al., 1999; Harris and Mix, 2002; Gomes el 

al., 2016). Although, the shelf currents (up to 50 cm s-1) are able to transport the relict 

siliciclastic fine sands (Gomes et al., 2016), which remove the most of silicilastisc from 

eastern margin of AIV, the reefs act as a protected area to these sediments in present day 
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(e.g. Gischler and Hudson, 2004; Twiggs and Collins, 2010). On eastern margin of AIV, 

where transversal dunes migrates easterly, reefs in the east margin of the reef field depicts 

smaller heights, which indicate a burial initiation. Additionally, morphological barrier 

may produce distinct hydrodynamic and sedimentary processes (Walbran, 1994; Woolfe 

and Larcombe, 1999, Kennedy et al., 2002, Dechnik et al., 2015; Harper et al., 2015) as 

the incision of AIV and the Apodi Incised Valley bounded the reefs occurrence in east 

and west, and the entrance of canyon heads that restricted the lateral spread in front of the 

canyons. 

 

Conclusion 

 

Based upon our observations on the patterns of sonar imagery, bottom 

sedimentary facies, bathymetry, underwater photography and previous knowledge on the 

study area, we present a new occurrence and the significance of submerged reefs. The 

Açu Reef is a fossil reef formed over the substrata of pre-Holocene limestones or 

consolidate sediments. These reefs developed in very short time and space during the last 

rise in sea-level at high rates of rising above shelfbreak (possibly after 12 kyr BP), when 

the coastline migrated landward over the outer shelf producing the reef backstepping in a 

condensed configuration of “short barriers”, with an average height of 6 m from the 

seafloor. Then sea-level position reached the first time to the same level of present day in 

approximately 6 kyr BP. Hence, the main physiographic control on reef location, shape 

and distribution are the high gradient and steps-like morphology of the outer shelf and the 

positions of the old rivers that cut exposed shelf bounding the reef area. The modern 

sedimentation is predominantly carbonate in the outer shelf by in situ deposition or 

easterly transport. Prominent relieves are important barriers to sediment transport as the 

AIV and the Açu Reef. Is not clear if the sediment input from Açu River mouth affected 

the early reef development, whereas relict siliciclastic sediments confined into reef field 

suggest insufficient terrigenous influence to inhibit or interrupt the ‘catch up’ and ‘keep-

up’ reef stages. 

The oceanographic conditions and physiographic settings are very similar along 

northeastern Brazilian shelf. This raises the possibility of an extensive occurrence of 

submerged reefs along the Equatorial Continental Shelf, which demand the marine 

mapping of these habitats. Further studies of shallow stratigraphy including ages of the 
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Açu Reefs are needed to accurate the stages of reef development, the correlation with sea 

level curves and the interactions with old rivers. 
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5.1 Conclusões 

 

Esta dissertação propôs um mapeamento de feições e fáceis sedimentares para a 

porção externa da plataforma continental norte do Rio Grande do Norte. O trabalho foi 

feito através do processamento de dados sonográficos e amostras sedimentares de fundo 

e da integração destes com fotografias subaquáticas e batimetria. 

A integração de dados sonográficos e amostras de fundo forneceu informações 

sobre a morfologia dos recifes e os tipos de fundo marinho existentes na plataforma 

externa. As imagens sonográficas permitiram identificar 7 padrões de retroespalhamento 

e o reconhecimento das seguintes feições: recifes, vale inciso do rio Açu, marcas 

onduladas e dunas subaquáticas. A amostragem de fundo, bem como, os locais de 

mergulho foram definidos de acordo com a interpretação sonográfica, a fim de validá-la. 

 Um largo campo de recifes foi reconhecido nos mosaicos através do alto padrão 

de retroespalhamento que apresenta. Eles estão distribuídos em montículos, por vezes, 

orientados na direção NW-SE. O alinhamento desses recifes sugere que seu 

estabelecimento ocorreu sobre substratos de antigas linhas de costa no Holoceno. Seu 

desenvolvimento foi marcado, essencialmente, pelos rápidos ciclos de transgressão e 

regressão, e pela fisiografia da plataforma em batentes e terraços. A existência do vale 

inciso do rio Açu e as cabeceiras dos cânions submarinos também limitou sua evolução 

em águas de 25 a 70 m de profundidade. 

Embora a evolução dos recifes tenha ocorrido em um curto período, foi suficiente 

para limitar sua expansão vertical, registrando diferentes morfologias e distribuição ao 

longo da plataforma. Com base em nossas observações e correlações com as curvas de 

variação do nível do mar Pós-Glacial, conclui-se que os recifes atingiram o seu máximo 

desenvolvimento no Holoceno, após 12 mil anos A.P. 

Três são os estágios principais para o seu estabelecimento: o primeiro ocorreu 

durante uma rápida ascensão do nível do mar, na qual eles cresceram rapidamente (catch 

up); o segundo, em uma etapa de estabilidade entre o nível do mar e a plataforma, na qual 

eles permaneceram crescendo (keep up) e por último, a fase em que um rápido aumento 

do nível do mar levou ao afogamento dos recifes, tornando-os um registro fóssil. 

Quanto, a sedimentação a fáceis predominante é areias bioclásticas com grânulos, 

no entanto, há fácies siliciclásticas concentradas no interior do campo recifal. Estas são 

relíquias de cargas fluviais e erosão costeira, já os sedimentos bioclásticos são 

provenientes da deposição carbonática in situ ou do transporte de sedimentos em direção 

ao leste. 
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Adicionalmente, os dados de batimetria e fotografias subaquáticas foram 

inseridos, para confirmar a relação da morfologia dos recifes com a fisiografia da 

plataforma e as fáceis sedimentares identificadas.  

Apesar da integração de todos os dados disponíveis, métodos de datação devem 

ser realizados para fornecer informações precisas sobre as oscilações do nível do mar e a 

taxa de crescimento dos recifes. Estudos, acerca dos processos hidrodinâmicos influentes 

no transporte de sedimentos, contribuiriam com uma maior compreensão dos ambientes 

físico e biológico da plataforma modificados durante o Quaternário. 
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