
Projeto SINGRE

HISTÓRIA GEOLÓGICA formada pelos esforços distensivos na camada mais
superficial do Planeta, a Crosta.

o início
A ruptura final dos continentes se realizou entre o
nordeste brasileiro e a região da Nigéria-Gabão, na
África, com registros na história da Região
Metropolitana do Recife (Figuras 2a e 2b).

Tudo começou a partir das observações que o cientista
Wegener, em 1912, apresentou como hipótese para a
Teoria de Gondwana, segundo a qual os continentes
do hemisfério sul formavam uma imensa massa
continental única. no oassado.

REGISTROS DA HISTÓRIA QUE FICARAM
NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

A Região Metropolitana do Recife contém uma grande
variedade de formas de relevo e de rochas, esparsas
peças de um quebra cabeça que conta a história da
evolução da Terra, mais precisamente da separação
dos continentes do Hemisfério Sul.

A fragmentação deste mega continente denominado de
Gondwana, teve início no período Jurássico Superior e
culminou no Cretáceo Inferior, há çerca de 100
milhões de anos. Com a quebra do Continente
surgiram duas placas, a Placa Sul Americana e a Placa
Africana que se movimentaram, lentamente, em
sentidos opostos, distanciando-se alguns centímetros
por ano (Figura 1). À medida em que se abriam de sul
para norte, provocaram fenômenos de vulcanismo e
terremotos, formando-se as bacias sedimentares, que
são depressões onde se acumulam sedimentos erodidos.

As feições atualmente presentes são produtos de
processos geológicos como vulcanismos, falhamentos
e terremotos que ocorreram há milhões de anos, sendo
modeladas pelas variações climáticas, pela ação dos
rios, do vento e do mar.A separação das placas se deu a partir do movimento

de rotação horária do Continente Sul Americano em
relação ao Africano, ~rando uma depressão alongada
de direção norte-sul, limitada por falhas paralelas,

Dentro da região são encontradas bacias sedimentare'
separadas por uma grande falha, o Lineamento
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Figura 1 - Evolução dos continentes
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Pemarnbuco, que corta o Estado do sertão ao litoral e
divide a região na Sub-bacia do Cabo, a sul da cidade
do Recife, e na Sub-bacia de Olinda, a norte (Figura 3).

A bacia a sul do lineamento é do tipo rift, fornlada
pela movimentação vertical de blocos falhados
(Figura 4). Os geólogos consideram esta bacia como o
estágio inicial da abertura do Oceano Atlântico através
de fraturamento, quando da separação da África.
Portanto, foi a primeira bacia a se fornlar, alojando os
sedimentos mais antigos. Trata-se de uma bacia
profunda, com aproximadamente 3000 metros de
espessura de sedimentos. As rochas são
preferencialmente de composição terrígena,2
sendo que a principal delas, o conglomerado,
consiste de fragmentos de seixos de minerais'
ou rochas mais antigas do embasamento

"-

cristalino, associado a estruturas de grandes
afundamentos (Foto 1). Aloja-se ao pé das escarpas .de
falhas, fornlando afácies sedimentar proximal da
bacia.

Figura 2a - Região Metropolitana do Recife - Norte

Os esforços geraram falhas profundas que
atingiram as camadas inferiores da Terra, servindo
de caminho para a extrusão do magma e
cristalização de rochas vulcânicas variadas, com
idades entre 90 e 114 milhões de anos.

A bacia a norte do lineamento representa o
segundo estágio da separação dos continentes. Os
sedimentos aí depositaram-se num ambiente de
mar aberto ou sem i-aberto, sem atuação de
esforços distensivos e, portanto, sem falhas
importantes nem vulcanismos, ao contrário da
bacia a sul. Sucederam-se eventos de avanço e
recuo do mar (transgressão e regressão), que
podem ser testemunhados pela composição
predominantemente carbonática das rochas, com
presença de fósseis marinhos e até depósitos de
fosfato, indicando ressurgência de águas frias
profundas, sobre uma área de profundidade
reduzida.

Figura 2b - Região Metropolitana do Recife - Sul

2 Material predominantemente arenoso de origem continental
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Figura 3 - Sub-bacias Cabo e Olinda

período em que o Homem já existia. Algumas feições
mais recentes, como também as mais antigas,
encontram-se muito bem preservadas em pontos de
fácil acesso, que podem ser aproveitados dentro de
roteiros turísticos que contam a história geológica da

Recobrindo o material mais antigo dessas bacias,
agora sob condições de clima semi-árido,
depositaram-se sedimentos mais jovens, da chamada
Formação Barreiras, cuja idade se situa entre o fim do
Terciário e início do Quatemário, há cerca de sete
milhões de anos. Esses sedimentos registram
oscilações climáticas, associadas a uma fase regressiva
do mar que, no seu recuo, reorganizou o modelado de
todo o material pré-existente. O relevo nas
proximidades da costa passa a apresentar alguns
morros aplainados no topo, conhecidos como
tabuleiros, com altitudes inferiores a 100 metros, que,
devido ao clima úmido atual, encontram-se
acentuadamente dissecados, desenvolvendo formas
erosivas, chamadas de vossorocas (Foto 2).

~~

~
-FI-

Diques vulcânicos

Após a deposição desses sedimentos, novas variações
climáticas marcam o período das glaciações
quatemárias, modelando a paisagem nos últimos dois
milhões de anos e originando sedimentos mais jovens.
Em geral, estes sedimentos formaram-se a partir das
flutuações do nível do mar, nos períodos de máxima e
mínima transgressão. O mar, ao retomar, deposita os
cordões de areia, atualmente encontrados numa altura
de dois a oito metros acima do nível do mar,
longitudinais à praia, conhecidos como terraços
marinhos (Foto 3). Ao retomar, o mar também modela
lagunas, estuários, restingas, pântanos, mangues e
recifes, feições estas relíquias da história da: evolução
da Terra na Região Metropolitana do Recife, num
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Figura 4 - Esboço tectônico do Rift do Cabo
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Foto 1
Rocha depositada nas escarpas

de falha do Rift do Cabo,
chamada de Conglomerado.

Rodovia PE-60 - Município do Cabo

Foto 2
Sedimentos terclárlos, em forma de tabuleiros, sofrendo
vossorocamento. Próximo a Pedra do Anel, em Forno da
Cal - Município de Itamaracá
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