
Projeto SINGRE

PRÓLOGO Esses sítios mostram a história da separação dos
continentes americano e africano e testemunham,
através das rochas, os cataclismos associados. Alguns
deles são únicos no território brasileiro e refletem
episódios sísmicos acompanhados de vulcanismo.

Uma das diretrizes governamentais para o
desenvolvimento do Estado de Pernambuco consiste
na exploração do turismo, especialmente na Região
MetroDolitana do Recife.

Quarenta por cento da região é formada por rochas
com mais de dois bilhões de anos, que constituem o
substrato denominado de embasamento cristalino. O
restante são rochas sedimentares, depositadas entre o
Cretáceo (período geológico situado entre 65 e 141
milhões de anos) e o Quaternário recente, de idade
atual.

São inúmeras as paisagens que despertam o interesse
turístico, tanto pela beleza cênica como pela facilidade
de acesso e condições climáticas, onde a constante
presença do sol, na maior parte do ano, atrai turistas de
todo o mundo. Entretanto, o potencial da região não se
restringe apenas ao uso da paisagem para fins de lazer.
A região também é privilegiada em feições geológicas
que contam a história do meio físico, possibilitando a
análise da dinâmica do meio ambiente, a qual reflete a
complexa interação atmosfera-hidrosfera-litosfera-
biosfera-Homem.

o conjunto de rochas sedimentares origina a bacia
sedimentar denominada de Bacia Costeira
Pernambuco-Paraíba. Com base na composição
litológica e elementos estruturais, os pesquisadores
dividiram essa bacia em cinco sub-bacias separadas
por falhamentos na camada mais superior da Terra, a
Crosta. Duas dessas, a Sub-bacia Cabo e a Sub-bacia
Olinda, estão separadas por uma grande falha, o
Lineamento Pernambuco 1 e ocupam quase toda a

Região Metropolitana do Recife.

Não obstante a importância do conhecimento
geológico para estabelecer diretrizes racionais de
melhor utilização do território e dos recursos naturais,
as Ciências da Terra, atualmente, constituem fontes de
interesse para turistas de faixas etárias diversas. Seja
por mera curiosidade natural do Homem em desvendar
os mistérios da natureza, ou por vontade de aprimorar
os conhecimentos científicos, os visitantes podem se
interessar por um roteiro que comente o ambiente
geológico. Um roteiro turístico de tal natureza,
pôsiciona o indivíduo no espaço e proporciona uma
viagem no tempo, levando-o ao passado longínquo, há
milhões de anos, onde ocorreram transformações na
Terra que o Homem não ac,ompanhou, pois só apare-
ceu muito recentemente, dentro da história geológica.

Associados aos registros da história geológica mais
antiga encontram-se outras paisagens que refletem a
história mais recente da região, algumas ainda intactas
e exuberantes, como os mangues a sul do Recife,
habitat de várias espécies e local de acasalamento e
reprodução; como também os recifes ou arrecifes, que
deram nome à capital pernambucana e definem a
morfologia do nosso litoral, onde se alternam enseadas
e pontais.

INTRODUÇÃO

A incorporação de sítios e paisagens aos roteiros
turísticos poderá acarretar sua preservação,
protegendo-os da ação antrópica e das intempéries que
tendem a destruí-Ios.

A Região Metropolitana do Recife é formada por treze
municípios, com uma área de aproximadamente
2.745 km2.

Esses roteiros interessam a cientistas que em turismo
poderão acompanhar e comparar os registros da
separação dos continentes, assim como a estudantes e
viajantes que de forma didática, terão oportunidade de,
in loco, conhecerem parte da história geológica e
paleogeográfica da região.

Alguns sítios e paisagens dessa região são passíveis de
serem utilizados corno atração turística, podendo
integrar roteiros turísticos geocientíficos ou educativos.

Até hoje ativo e foco de pequenos tremores de terra
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