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Resumo: Neste trabalho apresentamos uma tradução do trabalho de 
Charles Darwin que contém uma descrição dos recifes de coral existentes 
em Pernambuco. A descrição é parte dos estudos de geologia de Darwin, 
pelos quais ele tenta apresentar argumentos contra a hipótese do 
catastrofismo na constituição da Terra. Darwin relata sobre a semelhança 
entre o recife de coral brasileiro e outros já conhecidos em outros lugares, 
bem como sobre as espécies locais e a provável relação entre os corais e a 
origem da Terra. Esta tradução é parte de uma proposta que utiliza a história 
da ciência no ensino de ciências. Acreditamos que o conhecimento desta 
fonte primária pode contribuir em estimular os estudantes a conhecer seu 
próprio ambiente e a aprender sobre as consequências de suas ações nele.  
Palavras-chave: recifes de coral; história da ciência; Darwin, Charles 
Robert; ensino de ciências 

A sandstone barrier of Pernambuco described by Charles Darwin 

Abstract: In this paper, we present a translation of Charles Darwin’s de-
scription about a coral reef in Pernambuco. The description is part of Dar-
win’s studies on geology in which he tried to argue against the hypothesis of 
catastrophism on Earth formation. Darwin reports about the resemblance 
between this coral reef and other reefs already known, the local species and 
the probable relation between the reefs and the Earth’s origin. This transla-
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tion is part of a draft for using history of science in science teaching. We 
believe that the knowledge of this primary source can contribute to stimulate 
students to know their environment and to learn about the importance of 
their actions on it.  
Key-words: history of evolution; Darwin, Charles Robert 

1 INTRODUÇÃO 

A História da Ciência apresentada neste trabalho envolve uma 
descrição do Recife de Arenito de Pernambuco feita por Charles 
Darwin (1809-1882), que também comentou de forma sutil sobre a 
diferença entre esse banco de areia e os recifes de coral. Esse texto 
compreende, portanto, as primeiras descrições de recifes no Brasil 
existentes na literatura (Prates, 2003). Na ocasião, o naturalista inglês 
realizava uma viagem ao redor do mundo, que durou entre os anos de 
1831 a 1836, tripulando o navio H.M.S. Beagle (Vaske Júnior et al., 
2010, p. 16). 

As tentativas iniciais para compreender as forças da natureza na 
criação dos recifes de coral foram feitas por Charles Darwin e as suas 
concepções originais são ainda a fundação das nossas crenças em 
relação à origem desses ecossistemas (Kaplan, 1982, p. 96). De fato, 
Darwin, em sua viagem a bordo do Beagle, percebeu não um, mas 
três principais tipos de Recifes1. Sendo assim, a diferenciação 
proposta por esse naturalista é uma das primeiras de que se tem relato 
e provavelmente ele foi a primeira pessoa a elaborar um mapa global 
dos recifes de coral (Spalding, Ravilious & Green, 2001, p. 18). 
Darwin também fez extensas coleções de muitos tipos de animais 
marinhos e desenvolveu a teoria do desenvolvimento dos recifes de 
coral, descrevendo assim o seu crescimento global (Levinton, 1995, p. 
5). 

As contribuições de Charles Darwin para a ciência direcionam-se 
para três grupos principais: geologia, evolução (seleção natural) e 
botânica (Beer, 2007). Seu interesse em descrever os recifes está 
muito relacionado aos estudos geológicos, pois buscava estimar a 

                                                      
1 Podemos identificar três tipos gerais de recifes de coral, com base na sua estrutura e 

substrato: Recife em Franja, Recife em Barreira e Atol. 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 12, n. 1, p. 65-80, 2017. 67 

idade da terra, através do conhecimento sobre a origem e a formação 
das rochas, e identificar as influências das mudanças climáticas na 
vida humana. 

Inclusive, um dos fatos que colaboraram na revolução sobre esse 
assunto no início do século XIX foi a aceitação de que certos tipos de 
plantas e animais fossilizados estavam relacionados a estratos 
geológicos, pois o fóssil poderia ajudar na localização dos estratos no 
tempo e assim disponibilizar uma ideia coerente da história da vida na 
Terra (Pérez-Malváez, Bueno-Hernández e Gutiérrez, 2016).   

Nesta perspectiva histórica, buscamos disponibilizar um episódio 
relacionado à descrição de Recifes, para que seja possível 
problematizar a visão de ciência com estudantes da Educação Básica, 
bem como contribuir na formação de cidadãos críticos, participativos 
e conscientes das suas ações na sociedade (Guerra et al., 1998). Nesse 
sentido, aqui será apresentada apenas parte do episódio, ou mais 
propriamente, a fonte primária traduzida. Nosso intuito é fornecer 
informações que viabilizem um estudo interdisciplinar, 
contextualizado e problematizador sobre o tema proposto, como 
também tornar acessível recursos que contemplam uma abordagem 
histórica sobre os ambientes recifais. Buscamos, portanto, motivar a 
participação de estudantes em atividades escolares, através de um 
contexto histórico sobre as ciências2. 

2 CHARLES DARWIN, A GEOLOGIA E A AMÉRICA DO 
SUL3 

Charles Robert Darwin, filho de Robert Waring Darwin e 
Susannah Wedwood, nasceu em 94 de fevereiro de 1809, em 
Shrewsbury, Inglaterra. Pertencia a uma família que se caracterizava 
pela alta qualidade intelectual de seus membros e pelos diversos 

                                                      
2 A proposta como um tudo, será publicada posteriormente e faz parte de uma 

dissertação de mestrado. 
3 As informações biográficas foram retiradas, em sua maioria, do dicionário de 

biografias científicas. 
4 Há trabalhos que colocam a data de nascimento de Charles Darwin em 12 de 

fevereiro, mas nós adotados a data apresentada no livro de biografias científicas. 
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interesses culturais, entre outras virtudes. Em 1817, Darwin começou 
a frequentar uma escola em Shrewsbury e mais tarde, em 1825, foi 
enviado à Universidade de Edimburgo para fazer medicina. Porém, 
detestou o curso e desistiu. Contudo, a sua estadia em Edimburgo, 
até 1827, trouxe algumas vantagens como sua amizade com o 
zoólogo Robert Grant (1793-1874), que valorizava os conhecimentos 
de Lamarck (1744-1829) sobre a evolução. Lá, Darwin também 
realizou excursões geológicas com Robert Jameson (1774-1854) e 
participou de expedições ao estuário de Forth para coletar animais 
marinhos.   

Após abandonar a medicina, o pai de Darwin o enviou à 
Cambridge para que fosse preparado para ser pastor. Aceitou, por 
obrigação os ensinamentos religiosos, porém, considerou uma perda 
de tempo relacionado aos seus estudos acadêmicos, da mesma forma 
que considerou um desperdício o período que passou na escola e em 
Edimburgo. Foi em Cambridge que, após conhecer Adam Sedgwick 
(1785-1873), o seu interesse pela geologia foi despertado. Além disso, 
conheceu John Stevens Henslow (1796-1861), pessoa que o fez se 
apaixonar pela história natural e o estimulou a embarcar no Beagle. 

Darwin, na qualidade de naturalista não remunerado, zarpou em 
27 de dezembro de 1831 no H.M.S. Beagle, navio comandado por 
Robert FitzRoy, para fazer um levantamento das costas da Patagônia, 
Terra do Fogo, Chile e Peru; ou seja, levantamento da costa do 
Hemisfério Sul, o que incluiu o Brasil. Visitaria também algumas ilhas 
do Pacífico. Retornou à Inglaterra cinco anos depois.  

Na época da sua viagem a bordo do Beagle, a teoria mais aceita na 
geologia era a do catastrofismo. Discutia-se a origem das rochas 
estratificadas e como os estratos sedimentares tinham sido erguidos 
do fundo do mar e como impactavam as estimativas da idade da 
Terra (Beer, 2007; Pérez-Malváez, Bueno-Hernández & Gutiérrez, 
2016). Muitos geólogos rejeitavam a ideia de que o mar tinha coberto 
toda a Terra em tempos anteriores, porém, não conseguiam imaginar 
essa elevação dos estratos, que formavam colinas e montanhas, sem 
que envolvessem intensas convulsões na superfície terrestre. 
Considerava-se ainda que a história da Terra incluiu períodos de 
tranquilidade interrompidos por catástrofes, e cada catástrofe foi 
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seguida por uma nova criação e as sucessivas criações foram cada vez 
mais complexas até chegar na criação humana.  

Todavia, esse ponto de vista catastrofista foi contestado por 
Charles Lyell (1797-1875) em 1930, que concluiu que os estratos 
poderiam ser elevados do fundo do mar por meio das repetições de 
terremotos que existiram por longos períodos. Lyell ainda mostrou 
que a ação das chuvas, das águas correntes e das ondas do mar eram 
responsáveis pela corrosão da Terra e a deposição de sedimentos, e 
que as ações contínuas de vulcões e terremotos elevavam continentes 
e cordilheiras. Darwin, então, estava convencido de que os 
argumentos de Lyell eram compatíveis com a realidade. 

Em Santiago, ilhas de Cabo Verde, Darwin obteve o primeiro 
material para estudo geológico e logo desvendou a história da ilha 
aplicando os princípios de Lyell. Por meio das observações das 
rochas expostas na costa, concluiu que a ilha tinha passado por 
processo de deposição e depois de elevação. Porém, foi na América 
do Sul que o naturalista teve um modelo para desenvolver as suas 
habilidades de observação e interpretação. Percebeu uma relação 
entre lavas de origem vulcânica com rochas ígneas dos Andes; 
desvendou a semelhança de vários aspectos entre os minerais nos 
granitos e nas lavas. Suas observações e anotações geraram várias 
contribuições para estudos geológicos posteriores.  

Na costa oeste da América do Sul, Darwin presenciou o terremoto 
que atingiu Concepción e percebeu que o fenômeno tinha elevado o 
solo em mais de um metro. A partir disso, decifrou uma conexão 
entre a elevação do solo e a atividade vulcânica. Ao perceber que as 
conchas nos leitos erguidos a alturas de até quatrocentos metros eram 
de organismos vivos, mostrou que tal elevação era recente. Constatou 
ainda que esses leitos eram em menor número e menos extensos em 
relação aos leitos baixos, e que isso era devido à erosão que ocorria na 
superfície terrestre e que destruía os depósitos. Este fato foi 
considerado importante para as estimativas da idade da Terra (Pérez-
Malváez, Bueno-Hernández e Gutiérrez, 2016). 

Darwin, até chegar às águas da América do Sul, ainda não tinha 
visto um recife de coral, porém já sabia da existência dos atóis e dos 
recifes de barreira. Após observar um recife em franja, percebeu que 
grandes zonas do oceano Pacífico têm atóis e recifes de barreira e que 
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essas estruturas se formaram por deposição, e, que em outras regiões, 
paralelas a elas, existem recifes em franja e que essas sofreram 
elevação. 

Após voltar da sua viagem ao mundo, Charles Darwin se casou 
com sua prima Emma Wedgwood (1808-1896) em 29 de janeiro de 
1839 e tiveram 10 filhos. A princípio, viveram em Londres, mas 
preferiram se mudar para o campo, para a mansão Down (hoje, um 
museu), localizada no vilarejo de Downe em Kent, devido à saúde 
fragilizada de Darwin. Permaneceu nesse local até 19 de abril de 1882, 
data da sua morte. Nesse ambiente, o naturalista inglês produziu 
diversos trabalhos que enriqueceram os nossos conhecimentos em 
ciências e em biologia e que nos servem de referência também nos 
dias atuais. 

O trabalho traduzido aqui, com um pouco mais de duas páginas, 
trata da descrição de uma das barreiras encontradas na costa de 
Pernambuco. Foi publicado em outubro de 1841 no The London, 
Edimburg and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. Como 
será observado nas notas de rodapé, todas elas elaboradas pelas 
tradutoras, muitas descrições de Darwin coincidem com observações 
atuais sobre as peculiaridades locais do recife de arenito. 

3 TRADUÇÃO: “SOBRE UMA NOTÁVEL BARREIRA DE 
ARENITO DE PERNAMBUCO, NA COSTA DO 
BRASIL”, POR CHARLES DARWIN5 

Ao entrar o Porto de Pernambuco, uma embarcação passa perto 

ao redor de um longo Recife6, que é visto na maré alta quando as 

                                                      
5 Artigo original: DARWIN, Charles R. On a remarkable bar of sandstone off Per-

nambuco, on the Coast of Brazil. Philosophical Magazine and Journal of Science, 3 (124): 
257-260, 1841. 
6 Os recifes de arenito, localizados na linha da costa do Município de Recife, 

Pernambuco, formam dois alinhamentos de rochas de areia cimentadas por 
carbonato de cálcio e que, devido a algumas descontinuidades provocadas por 
processos erosivos costeiros e/ou retirada das rochas no passado para a utilização na 
construção civil, acabaram definindo dois corpos isolados de arenitos de praia. 
Portanto, há um corpo localizado ao sul, que se estende por cerca de 4 km ao longo 
das praias do Pina e de Boa Viagem, ficando descoberto durante as marés baixas e o 

 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 12, n. 1, p. 65-80, 2017. 71 

ondas quebram fortemente sobre ele. Poderia ser naturalmente 

considerada uma formação de coral, mas, quando vista na maré baixa, 

poderia ser confundida com um quebra-mar artificial, como aquele 

erguido por operários. Na maré baixa, ela se mostra um suave ponto 

mais elevado, de 30 a 40 jardas7 de largura em ambos os lados, e 

estendendo em uma perfeita linha reta, por muitas milhas8, paralela à 

costa. Fora da cidade, inclui uma rasa lagoa ou canal por cerca de 

meia milha de largura, que mais distante ao Sul, diminui a pouco mais 

que umas 100 jardas.  Próximo do ponto norte, navios repousam 

ancorados ao lado do Recife com armas velhas deixadas dentro deles.  

A xilogravura [que acompanha esse texto - Figura 1] representa, na 

maré baixa das águas de primavera, uma seção transversal da parte 

norte da barreira, onde uma seção de cerca de sete pés de altura é 

exibida no lado interno. Consiste de um arenito duro de cor pálida, 

rompendo com uma fratura muito suave e formado de grãos de sílica, 

cimentados por substâncias calcárias. Seixos de quartzo bem 

arredondados, do tamanho de um feijão, uns poucos do tamanho de 

uma maçã, são incorporados nele, juntos com uns poucos fragmentos 

de conchas. Vestígios de estratificação são obscuras, mas havia inclusa 

uma camada em um ponto de calcário estalactite, com um oitavo de 

polegada9 de espessura. Em outro lugar, algumas camadas falsas, 

mergulhando em direção à terra a um ângulo de 45º, estavam cobertas 

por uma massa horizontal. Em cada lado do cume, fragmentos 

quadrangulares diminuíam, como mostrado na xilogravura, e a massa 

                                                                                                             
outro, ao norte da Praia do Pina até o “Marco Zero” (ponto de referência 
cartográfica), que fica próximo ao porto de Pernambuco, região central da cidade. 
Essa estrutura apresenta cerca de 6 km de extensão e fica parcialmente exposta, 
mesmo na maré alta.  Considera-se assim que essa área favoreceu a instalação do 
Porto do Recife (Barreto et al., 2013). Então, diante dessas informações, a descrição 
feita por Darwin, discutida neste trabalho, está relacionada a esse segmento mais ao 
norte. 
7 1 jarda, medida inglesa de comprimento, equivale a 0,914 m. 
8 1 milha, unidade de comprimento para grandes distâncias, equivale a 1,609 km. 
9 1 polegada, unidade de comprimento, equivale a 2,54 cm. 
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toda está, em alguns lugares, fissurada, aparentemente pelo desgaste de 

algum suave banco de arenito por baixo. Um dia, na maré baixa, eu 

caminhei uma milha completa ao longo dessa singular, suave e estreita 

calçada, com água em ambos os meus lados, e pude ver que,  

por quase uma milha a mais, a sua forma permanecia inalterada10. No 

bonito gráfico do Barão Roussin de Pernambuco (Le Pilote du Brésil)11 

ela [a formação] está representado como alongada, em uma linha 

absolutamente reta, por várias léguas; quão longe sua composição 

permanece a mesma, eu não sei; mas, a partir de umas descrições que 

recebi de um piloto nativo inteligente, parece ser substituído em 

algumas partes da costa por verdadeiros recifes de coral12. 

 

                                                      
10 Os recifes localizados no litoral pernambucano, mesmo apresentando uma rica 

biodiversidade, são principalmente construções de arenito e se assemelham a calçadas 
de ruas, como relatado por Darwin, pois na maré baixa ficam praticamente emersos 
e, por estarem próximos à costa, são facilmente visitados por turistas, banhistas e/ou 
moradores da região, além de pescadores. Mas, este tipo de atividade tem sido 
prejudicial e muitos dos organismos que formam superficialmente esse ambiente são 
retirados e/ou pisoteados com frequência, irregularmente. 
11 Darwin está se referindo à obra Le pilote du Brésil, ou Description des côtes de l’Amerique 

méridionale comprises entre l’ile Santa-Catharina er celle de Maranhaô avec les instructions 
nécessaires pour naviguer sur ces côtes, de Albin Roussin (1781-1854), comandante da 
expedição hidrográfica que reconheceu a costa brasileira para traçar os melhores 
caminhos para navegação sem colisões. O trabalho de Roussin, uma expedição 
realizada entre 1819 e 1820, contém a descrição detalhada da costa brasileira de Santa 
Catarina ao Maranhão, como forma de melhorar o comércio com o país pela 
navegação. Ao relatar a costa de Pernambuco, Roussin menciona que ao adentrar no 
porto de Recife, na região chamada Poço, há “uma rocha ou platô formado por 
madrepérolas destacado da água, que são provavelmente a continuação do recife 
principal” (Roussin, 1845, p. 129). 
12 Os recifes de arenito desempenham um papel de fundação, onde pode ser 

desenvolvido sobre eles o recife de coral. E mesmo apresentando uma diminuição 
progressiva dos recifes arenito-coralíneos do Sul para o Norte do Brasil, com o 
desparecimento de corais, principalmente, os recifes de coral entre Maceió-AL e 
Recife-PE ainda são exemplos significativos da sua ocorrência nos dias atuais 
(Villaça, 2009). 
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Fig. 1. Seção transversal: alturas verticais consideravelmente exageradas. A: 
Nível do mar na maré baixa. B: Massa superior, finamente coberta com 

Serpulae, &c. C: Topo da barreira, o qual geralmente inclina em direção ao 
mar; mas a inclinação foi intencionalmente aumentada na xilogravura. D: 

massa lateral de arenito. E: superfície do porto ou lago.  

A superfície superior, embora em uma larga escala deve ser 

considerada lisa, ainda apresenta, por desintegração desigual, 

numerosas irregularidades pequenas. Os largos seixos embutidos se 

destacam apoiados em pequenos pedestais de arenito. Há, também, 

muitas cavidades sinuosas, duas ou três polegadas de largura e 

profundidade, e de seis polegadas para dois pés13 de comprimento. As 

bordas superiores destes sulcos algumas vezes sobressaem levemente 

dos seus lados. Eles terminam abruptamente, mas de uma forma 

arredondada. Um dos sulcos ocasionalmente ramifica em dois braços, 

mas geralmente eles estão quase paralelos de cada lado e colocados 

em linhas transversais ao cume de arenito. Eu não sei como descrever 

sobre sua origem, a menos que sejam formados pelas ondas, que 

diariamente quebram sobre a barreira, banhando para lá e para cá os 

seixos em depressões, a princípio de forma leve. Ao contrário desta 

ideia é o fato que algum deles foram revestidos com numerosas 

pequenas Actneae14 vivas. Copiei esta passagem, no momento escrevi 

isto, porque sulcos de alguma coisa de natureza similar na superfície 

das pedras tem recentemente recebido muita atenção e supostamente 

                                                      
13 1 pé, medida de comprimento, equivale a 0,3048m. 
14 Corresponde às anêmonas-do-mar, frequentemente encontradas nos ambientes 

recifais locais. 
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indicam, invariavelmente, a ação anterior de uma cascata, sobre a 

borda de uma geleira em movimento15.  

 A parte externa da barreira é revestida com uma camada fina de 

substância calcária; esta massa sobreposta [ao arenito], a qual só pode 

ser alcançada entre a quebra sucessiva das ondas na maré baixa, é tão 

espessa que, para quebrá-la e extrair o arenito, teria que usar um 

martelo pesado. Eu procurei, entretanto, algum fragmento onde a 

camada estava entre três e quatro polegadas de espessura; ela consiste 

principalmente de pequenas Serpulae16, incluindo alguns Balani17 e 

umas poucas camadas finas como papéis de uma Nullipora18. A 

superfície sozinha está viva e todos dentro consistem de corpos 

orgânicos anteriores preenchidos com branco sujo de substância 

calcária19. A camada, embora não seja dura, é resistente, e sua 

                                                      
15 Neste trecho, Darwin faz uma menção explícita à idade da Terra, uma vez que 

associa formações atuais à existência de anteriores quedas d’água sobre geleiras. Não 
encontramos outras referências de Darwin ou outros autores que corroborem essa 
ideia. Sabe-se, no entanto, que o crescimento dos recifes está relacionado com o 
movimento da Terra e da Lua, pois a mudança na luminosidade recebida pelos 
recifes influencia no seu crescimento. Assim, a partir do tamanho dos recifes pode-se 
concluir acerca do número de voltas dada pela Lua e estimar-se a idade da região. 
16 Representante do Filo Annelida – poliqueta da Família Serpulidae. Esses anelídeos 

formam tubos de carbonato de cálcio e vivem fixos em vários substratos como algas, 
conchas, rochas etc. (Farina & Filho, 2009). 
17 Organismo pertencente ao Subfilo Crustacea. Nos dias atuais, não conseguimos 

encontrar relatos sobre a presença desses indivíduos nos recifes. Pelo menos, não 
com esse termo. Mas, de um modo geral, mesmo sendo considerado um grupo 
abundante, a grande parte dos crustáceos é representada por seres pequenos, 
transparentes e com coloração que possibilita o disfarce no ambiente, dificultando 
assim o seu estudo. 
18 Representante de alga calcária. Porém, a Halimeda é o principal gênero de alga, que 

apresenta calcário em seus tecidos, encontrada nos recifes e descrita pelos 
pesquisadores atualmente.  
19 Os recifes biológicos são constituídos por uma fina camada viva sobre espessas 

construções calcárias. Formam-se em regiões tropicais rasas, onde os organismos 
depositam carbonato de cálcio mais rápido do que fatores físicos, químicos e 
biológicos consigam dissolver esse precipitado (Villaça, 2009). No Nordeste do 
Brasil, por exemplo, essa camada viva é formada por organismos como corais e 
hidrocorais (mesmo em baixo número em relação a outros recifes brasileiros), algas, 
esponjas, moluscos entre outros. 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 12, n. 1, p. 65-80, 2017. 75 

superfície arredondada resiste às ressacas. Ao longo de toda margem 

externa da barreira, eu apenas vi um ponto muito pequeno da 

superfície que foi exposto na quebrada da onda. Nos Oceanos 

Pacífico e Índico, as margens externa e superior dos recifes de coral 

são protegidas, como será descrito em um trabalho próximo, com um 

revestimento muito semelhante; mas lá é quase formado 

exclusivamente por várias espécies de Nullipora. Tenente Nelson, em 

seu excelente relato sobre as Bermudas (Geol. Trans, vol. V. part 1. p. 

117), descreveu recifes, formados, como ele afirma, mas eu não posso 

evitar suspeitar, de única camada de massas similares de Serpulae. Eu 

investiguei de alguns antigos pilotos, se houve qualquer tradição de 

mudança na forma e dimensão dessa barreira de arenito, mas eles 

foram unânimes em me responder pela negativa. Isto é surpreendente 

para refletir, que apesar das ondas de águas turvas, carregadas com 

sedimento, serem dirigidas, noite e dia, pela incessante ação do vento, 

contra as bordas abruptas deste quebra-mar natural, ainda tenha 

durado no seu presente estado por séculos, ou mais provavelmente 

por milhares de anos. Vendo que a superfície do lado interno se 

desgasta gradualmente, como mostrado pelos seixos do pedestal do 

arenito, esta durabilidade deve ser por inteiro devido a proteção 

proporcionada pela fina camada de Serpulae e outros seres orgânicos: 

isto é um bom exemplo, aparentemente ineficiente, no entanto eficaz, 

dos meios de preservação, como aqueles de destruição, que a 

natureza emprega.  

Eu acredito que barreiras de pedra semelhantes ocorrem em frente 

de algumas outras baías e rios na Costa do Brasil: Barão Roussin afirma 

que em Porto Seguro há um “cais” semelhante a esse de Pernambuco. 

Espaços de várias sentenças de milhas de comprimento nas margens 

do Golfo do México, dos Estados Unidos, e do Sul do Brasil são 

formados por longas ilhas estreitas e depósitos de areia, incluindo 

extensas lagoas rasas, algumas das quais são várias léguas de larguras. A 

origem destas ilhotas lineares é bastante obscura: Prof. Rogers (Report to 

British Association, vol. iii. p. 13.) fornece algumas razões para suspeitar 

que elas tenham sido formadas pela agitação de cardumes depositados 
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onde as correntes se encontram20. Estes fenômenos, isto é muito 

provável, são conectados com suas origens com algumas causas que 

tem produzido a notável barreira de arenito de Pernambuco. A cidade 

de Pernambuco fica em uma baixa ilhota estreita e em um longo 

depósito de areia, em frente de uma costa muito baixa, que é delimitada 

em distância por um semicírculo de morros. Pela escavação na maré 

baixa próximo a cidade, a areia é encontrada consolidada dentro de um 

arenito, semelhante àquela da quebra da maré, mas contendo muito 

mais conchas. Se, então, o interior de uma longa praia arenosa, em uma 

parte, e na outra, o centro da barreira ou depósito se estende em frente 

a uma baía se consolida, uma pequena chance, provavelmente de nível, 

mas talvez simplesmente na direção da corrente, pode dar origem, por 

lavagem distante da areia solta, a uma estrutura como aquela em frente 

da cidade de Pernambuco, e ao longo da costa sul da mesma21; porém 

sem a proteção proporcionada pelo sucessivo crescimento de seres 

orgânicos, sua duração seria pequena, se de fato não foram destruídos 

antes de completamente extintos. 

                                                      
20 De um modo geral, os recifes de arenito são formados a partir de um processo de 

calcificação de sedimentos locais, na parte inferior das praias. Esse sedimento pode 
ser calcário ou silicoso e a natureza do “cimento” é aragonítica acircular, ou calcita 
com forte teor em carbonato de magnésio. A rocha formada apresenta uma 
estratificação típica de sedimentos de praia e se inclina para o mar, além de ser 
localizada entre o contato da água marinha e uma massa de água salobra. São 
formações que apresentam bandas paralelas relacionadas a uma variação do nível do 
mar ou a um deslocamento da linha de praia (Villaça, 2009). 
21 A partir da localização descrita por Charles Darwin até o litoral sul de 

Pernambuco, na divisa com Alagoas, podemos identificar várias construções recifais, 
algumas consideradas recifes de arenito, como essas encontradas no Recife (no Porto 
do recife, nas praias do Pina e de Boa Viagem), área Norte do Estado, e também no 
Município do Cabo de Santo Agostinho (Praias de Enseada dos Corais e Gaibu), e as 
outras formações localizadas nas cidades de Ipojuca (Praia de Porto de Galinhas e 
Serrambi) e de Tamandaré (Praia de Tamandaré e dos Carneiros), no Litoral Sul de 
Pernambuco, por exemplo, podem ser caracterizadas como recifes de coral. 
Inclusive, os recifes localizados em Tamandaré-PE fazem parte da Área de Proteção 
Ambiental (APA) Costa dos Corais. De acordo com Ferreira e Maida (2006), essa 
região de recifes de coral delimitada pela APA (PE e AL) apresenta uma fauna mais 
rica que a parte norte, onde foram observadas 9 espécies de corais pétreos entre as 18 
descritas para a costa brasileira. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tradução dessa fonte primária possibilita um estudo sobre 
ambientes recifais de forma diferenciada e incentiva a introdução da 
abordagem histórica sobre o assunto na educação básica, suprindo, 
portanto, uma carência de recursos e práticas que envolvem a história 
da ciência nas escolas, bem como valoriza uma temática que pode 
contribuir na formação crítica e cidadã de estudantes e incentivar a 
participação mais efetiva desses alunos em atividades de ensino 
propostas. 

Os Recifes de Coral são extremante relevantes, pois são 
considerados semelhantes às florestas tropicais, na produtividade, 
biodiversidade e importância ecológica (Amaral et al., 2010). Os 
ecossistemas costeiros e marinhos, o que incluem os Recifes de Coral, 
atingem cerca de 10.800 quilômetros de costa atlântica, colocando o 
Brasil entre os países com maiores áreas litorâneas do mundo (Brasil, 
2010). Porém, mesmo com essa abrangência latitudinal, variedade 
climática e geomorfológica, principais fatores que caracterizam a 
diversidade de espécies e de ecossistemas existentes ao longo do 
litoral brasileiro, são considerados ecossistemas frágeis e com limitada 
capacidade de adaptação, o que os tornam, portanto, vulneráveis às 
mudanças climáticas. Com isso, os danos a eles provocados podem 
ser irreversíveis (Brasil, 2010). 

Na costa nordeste, os Recifes de Coral se distribuem por cerca de 
3.000 km, desde o sul da Bahia até o Maranhão, constituindo os 
únicos ecossistemas recifais do Atlântico Sul. No nordeste do Brasil, 
cerca de 18 milhões de pessoas vivem na região costeira. A saúde, o 
bem-estar e, em alguns casos, a sobrevivência dessas populações 
costeiras dependem diretamente da saúde e bem-estar dos 
ecossistemas marinhos e costeiros, em especial dos recifes de coral e 
ecossistemas associados (Castro, 1997). 

Há uma preocupação mundial em relação a esses ambientes e isso 
tem se refletido no Brasil através do desenvolvimento de ações e 
programas direcionados para a conservação desses ecossistemas. Nos 
últimos anos, por exemplo, a conservação dos Recifes de Coral tem 
sido debatida em várias ocasiões, como eventos e workshops (Prates, 
2003), então, levar esse assunto, através de uma abordagem histórica, 
para a educação básica, torna-se uma proposta interessante e 
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enriquecedora para construir conhecimentos científicos e desenvolver 
ações sustentáveis. 

Outro detalhe, é que o ambiente descrito por Darwin compreende 
também uma área muito usada na iconografia turística da cidade do 
Recife, através da ilustração dos processos geológicos e históricos da 
região, o que facilitaria, portanto, a introdução e o estudo desses 
aspectos nos conteúdos curriculares em qualquer nível do sistema de 
ensino brasileiro (Barreto et al., 2013). 

O texto aborda sobre a estrutura, localização e composição do 
recife em Pernambuco, Brasil e apresenta uma imagem dessa 
“Barreira de Arenito”, desenhada naquela época. Assim, acreditamos 
que possa despertar o interesse e a curiosidade dos estudantes por 
estudos (biológicos, químicos, físicos, matemáticos, geográficos, 
históricos etc.) sobre os ambientes recifais, como também promover 
uma discussão sobre as formas de se “fazer ciência” no Século XIX.  
Torna-se possível ainda fazer comparações entre a imagem 
apresentada no trabalho de Charles Darwin e as divulgadas nos dias 
atuais, envolvendo os tipos de recifes, do Brasil e do mundo; os 
alunos podem desenhar tanto um ambiente recifal quanto os 
organismos marinhos, a partir das informações descritas no episódio 
histórico e reproduzir as ações realizadas pelo naturalista, como 
forma de incentivar a investigação e pesquisa científica no ensino 
fundamental e médio. 
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