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Resumo: Tendo em vista a crescente demanda, no Brasil, de trabalhos realizados que envolvem o tema: “Geoturismo, Geodiversidade e 
Geoconservação”, o presente trabalho visa elaborar um mapa ilustrado do estado de Pernambuco onde estarão localizados os principais 
monumentos geológicos existentes, além de ilustrações e textos explicativos. 
Seguindo o exemplo dos bem sucedidos projetos já existentes, Caminhos Geológicos/RJ, Monumentos Geológicos/RN e os Sítios Geológicos/PR, 
pretende-se despertar em Pernambuco ações que venham contribuir para a valorização do turismo geológico em Pernambuco. Segundo dados 
da Secretaria de Turismo cerca de 60% dos pernambucanos viajam para outras regiões do país sem se dar conta das maravilhosas paisagens 
existentes no nosso Estado. 
Serão apresentados no mapa locais como: Arquipélago de Fernando de Noronha, Cachoeiras de Bonito, Parque da Pedra Furada (Venturosa), 
Vale do Catimbau (Buíque), Granito do Cabo de Santo Agostinho, Ilhas do Rio São Francisco, Ilhota da Coroa do Avião (Itamaracá), Pedra do 
Reino (São José do Belmonte), Piscinas naturais de Porto de Galinhas, Pedra do Cachorro (Caruaru), Batólito de Serra Negra (Bezerros), Cratera 
da Panela (Santa Cruz da Baixa Verde), Lineamento Pernambuco, Chapada do Araripe, Tanques Fossilíferos do Brejo da Madre de Deus, entre 
outros que surgirão com resultado da pesquisa. 
Pretende-se com esse mapa informar ao público leigo noções sobre a geologia dos monumentos e assim incentivar no Estado o “geoturismo”, 
novo segmento turístico que vem se destacando nos últimos anos no Brasil. Evidenciando os monumentos geológicos presentes no 
estado pernambucano, espera-se além de torná-los mais populares entre a sociedade, incentivar os estudos direcionados à divulgação dos 
conhecimentos geológicos, às análises geoturísticas (potenciais turísticos, importância geológica, importância histórica, influências culturais 
e sociais, etc.), e também, propostas de incentivo e estruturações que irão valorizar os conhecimentos geológicos que são o pilar principal do 
referido trabalho. 
Os resultados obtidos desse trabalho serão apresentados ao projeto “Pernambuco conhece Pernambuco” lançado pela EMPETUR (Empresa de 
Turismo de Pernambuco), para que sejam incluídos nas 10 rotas turísticas propostas por essa campanha.
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