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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Prefácio
I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO
GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO
Decorreu na Universidade de Coimbra, nos dias 5 e 6 de fevereiro de 2014, o “I
Encontro Luso-Brasileiro de Património Geomorfológico e Geoconservação”.
Organizado com o apoio do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do
Território, das Universidades de Coimbra, Minho e Porto, do Departamento de
Geografia da Universidade de Coimbra, do Departamento de Geografia da Universidade
do Minho, da Associação Portuguesa de Geomorfólogos e da União de Geomorfologia
Brasileira, contou com a presença de mais de meia centena de investigadores oriundos
do espaço luso-brasileiro, contando ainda com a participação de investigadores de
outros países lusófonos, nomeadamente de Moçambique e Angola.
Estudado por geógrafos, geólogos e outros cientistas da Terra e da Sociedade, o
Património Geomorfológico, além do seu valor científico, educativo e cultural, assume,
hoje, um significado crescente em termos de atividades de lazer, desporto e turismo,
muito importantes em termos sociais, económicos e de desenvolvimento local.
O objetivo principal deste evento foi o de apresentar e discutir experiências realizadas
no Brasil e em Portugal, ao nível das técnicas de inventariação, classificação e
cartografia dos elementos patrimoniais geomorfológicos, bem como das estratégias de
geoconservação e geoturismo que valorizem este património e o insiram em políticas de
desenvolvimento territorial.
Os trabalhos foram organizados em quatro eixos temáticos:
1. Classificação e cartografia do património geomorfológico;
2. Geoconservação, geoturismo e desenvolvimento local;
3. Inventariação do património geomorfológico português;
4. Inventariação do património geomorfológico brasileiro;
Foi também organizada uma mesa redonda onde puderam ser discutidos os principais
aspetos relacionados com a temática do “Património Geomorfológico: avaliação,
utilização e conservação”.

Das conclusões do Encontro salientam-se como mais significativas:
- o destaque da importância social, cultural e económica que o património
geomorfológico assume no quadro do chamado geopatrimónio;
- a importância da relação do património geomorfológico com a literatura e com
a cultura, particularmente, com a cultura local, de acordo com os conceitos de
Geomorfologia Cultural e de Etnogeomorfologia;
- a importância dos estudos de património geomorfológico com a economia e o
desenvolvimento local, positivamente, através do geoturismo, e negativamente,
através dos conflitos existentes entre algumas actividades económicas e a
geoconservação;
- a importância do conhecimento geomorfológico detalhado e rigoroso para a
inventariação, avaliação e valorização do Património Geomorfológico.
Apesar da sua reduzida dimensão, este Encontro representou um importante passo na
formalização da colaboração entre geólogos e geógrafos, entre portugueses e brasileiros,
entre investigadores, professores e técnicos locais.
Por diferentes razões dos autores, nem todos os trabalhos apresentados no evento
integram o e-book que se disponibiliza. No entanto, os 27 textos publicados são
reveladores do valor científico e do elevado interesse que esta temática tem junto da
comunidade de geomorfólogos.
O êxito alcançado com este evento, nomeadamente na troca de experiências, análise
crítica de estudos de caso e reflexão científica, fez com que os participantes apontassem
a necessidade de realização de um IIº Encontro Luso-Brasileiro de Património
Geomorfológico e Geoconservação, para 2016, a ser organizado no Brasil.

Lúcio José Sobral da Cunha
Adriano Severo Figueiró
António Vieira
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PATRIMÓNIO NATURAL E PERSPECTIVAS PARA A GEOCONSERVAÇÃO NO
LITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ – BRASIL
NATURAL HERITAGE AND PERSPECTIVES TO THE GEOCONSERVATION IN COAST OF
THE STATE OF PIAUÍ - BRAZIL
Elisabeth M. de Carvalho BAPTISTA, Brenda R. V. da SILVA e Liége de Souza MOURA
Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Brasil
baptistaeli@gmail.com; rafaele.14@hotmail.com; liege.moura@hotmail.com.

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo discutir e analisar de que forma a geoconservação pode
ser empregada como estratégia para conservar o litoral piauiense através de sua geodiversidade.
Trata-se de pesquisa qualitativa empregando estudo bibliográfico, documental e de campo. Em
relação a seus aspectos geológicos e geomorfológicos, o litoral piauiense apresenta feições
como promontório de rochas, recifes de arenito, rochas de praia, planícies, praias, dunas, delta,
estuários, pontais arenosos, baías e enseadas. A geoconservação pode ser indicada como
estratégia para a manutenção desta área, que pode se constituir em patrimônio geológicogeomorfológico, com geossítios e geomorfossítios capazes de proporcionar as práticas de
geoturismo, voltadas ao desenvolvimento local.
Palavras-chave: Patrimônio natural, geoconservação, geoturismo, desenvolvimento local.

ABSTRACT
This paper aims to discuss and analyze how geoconservation can be employed as a strategy to
conserve Piauí coast through its geodiversity. It is a qualitative research using bibliographic,
documental and field study. In relation to their geological and geomorphological aspects, Piauí
coast presents features like promontory of rocks, sandstone reefs, beach rocks, plains, beaches,
dunes, delta, estuaries, sandy spits, bays and coves. Geoconservation may be indicated as a
strategy for maintaining this area, which may constitute geological and geomorphological
heritage with geosites and geomorfosites able to provide geotourism practices, aimed at local
development.
Keywords: Natural heritage, geoconservation, geotourism, local development.

1. INTRODUÇÃO
As zonas costeiras de forma geral constituem espaços com diversidade de
feições ou atributos naturais que favorecem sua dinâmica e os processos nestas atuantes,
possibilitando o provimento de recursos para aproveitamento humano, configurando-se
ainda como espaço de vasta ocupação social a partir dos processos de colonização
ocorridos.
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Considerando as regiões litorâneas como patrimônio natural importante para a
sociedade que nelas se desenvolvem, entende-se ser necessário pensar formas e
estratégias para se conservar os recursos que apresentam, sem impedir a utilização
responsável dos mesmos. Sendo assim, a geoconservação, configura-se como um
processo adequado a este propósito.
A Geoconservação é um debate recente na academia e se constitui como um
novo paradigma da conservação do meio natural. Tendo surgido nas últimas décadas,
através de iniciativas internacionais, configura-se como uma nova corrente de
pensamento que propõe uma abordagem das temáticas relacionadas com a proteção e
conservação da natureza, considerando que lugares cujas ocorrências geológicas
possuem inegável valor científico, pedagógico, cultural, turístico ou outros – os
geossítios – devem ser conservados (PEREIRA et al., 2009).
Portanto pode-se indicar que “quando se trata de gerir e conservar
especificamente elementos geológicos de relevância, ou locais cujos valores da
geodiversidade estão acima da média, o processo designa-se por geoconservação”
(PEREIRA et al., 2009:3198). Deste modo a Geoconservação se coaduna com áreas que
apresentam significativos atributos geológicos e geomorfológicos, sendo estes comuns
às zonas costeiras.
No caso do Piauí, destaca-se estudo sobre os recifes areníticos ocorrente na zona
costeira piauiense que indica a relevância geológica e geomorfológica da área sugerindo
que estas formações podem se constituir como sítio geológico devido sua relevância
para o contexto natural no qual se inserem sendo “singulares na representação de sua
tipologia na faixa litorânea do estado” (BAPTISTA, 2010:258), sendo assim expressão da
geodiversidade local.
Desta forma, o objetivo deste trabalho é discutir e analisar de que forma a
geoconservação pode ser empregada como estratégia para conservar o litoral piauiense
através de sua geodiversidade. Configurando-se como uma pesquisa qualitativa
empregou os seguintes procedimentos metodológicos: estudo bibliográfico, documental
e de campo, com observação direta e registro fotográfico, tendo em vista a constatação
da possibilidade da aplicação da geoconservação para o litoral do Piauí.
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2. LITORAL DO PIAUÍ E O PATRIMÔNIO NATURAL
No contexto do litoral brasileiro o estado do Piauí possui a menor extensão de
faixa litorânea com apenas 66 km, correspondendo a 0,89% da costa do Brasil e 0,29%
da fronteira total brasileira. Os primeiros registros de sua ocupação datam de 1571 com
o naufrágio da embarcação do navegador português Nicolau de Rezende, cujo acidente
estabeleceu a descoberta do delta do Parnaíba. Geograficamente localiza-se na Costa
Semi-árida brasileira ocupando uma “área aproximada de 1.200km2 entre as
coordenadas geográficas de 2º42’35” e 3º05’02” de latitude sul e 41º14’53” e 41º52’46”
de

longitude

oeste”

(BAPTISTA, 2010: 90) (Fig.
1).
Mesmo de pequena
extensão, o litoral piauiense
se caracteriza por apresentar
diferentes ambientes que lhe
atribuem

um

caráter

diferenciado. Deste modo a
caracterização geológica e
geomorfológica

da

zona

costeira piauiense deve ser
elemento importante para
subsidiar

trabalhos

que

tenham por finalidade a

Figura 1 – Localização geográfica do litoral piauiense

análise e interpretação de elementos físicos – naturais e sua dinâmica, estudos voltados
ao aproveitamento econômico dos recursos naturais incluindo os recursos minerais, e
ocupação e ordenamento do território, bem como para sua conservação.
De forma geral, o litoral piauiense está geologicamente assentado “sobre
terrenos da Formação Barreiras do Terciário, apresentando na linha de costa depósitos
holocênicos do Quaternário e manchas isoladas de embasamento cristalino
representadas por granitos” (BAPTISTA e HORN, 2008:3), com estruturas rochosas
representadas pelos recifes de arenito, rochas de praia (Beachrocks), promontório e
eolianitos (Fig. 2). Sua geomorfologia decorrente de ações climáticas, marinhas e
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fluviais tem como unidades morfológicas predominantes: planície litorânea, faixa praial
(com pontais arenosos, baías e enseadas), campo de dunas, terraços fluviais
(rios/estuários), terraços flúvio-marinhos (delta, salgados ou apicum), planícies flúviolacustres (lagoas) e tabuleiros litorâneos (Fig. 3).

Figura 2 – Patrimônio Geológico

Figura 3 – Patrimônio Geomorfológico

3. PERSPECTIVAS

DA GEOCONSERVAÇÃO PARA O LITORAL PIAUIENSE

Considerando, assim, que as zonas costeiras se constituem no espaço delimitado
pela interface entre o oceano e a terra, ou seja, a faixa terrestre que recebe influência
marítima e a faixa marítima que recebe influência terrestre (RODRIGUES e
WINDEVOXHEL, 1998), sendo também “uma zona de usos múltiplos, pois em sua
extensão é possível encontrar variadíssimas formas de ocupação do solo e manifestação
das mais diferentes atividades humanas” (MORAES, 1999:29), urge estabelecer
estratégias que venham a proteger seu patrimônio natural. Patrimônio este representado
pelas formações geológicas e fisiográficas e pelas zonas estritamente delimitadas que
constituem habitats de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal
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excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação (UNESCO, 1972),
constituindo assim sua geodiversidade.
No caso brasileiro, definida como patrimônio nacional pela Constituição, a zona
costeira, incluindo a do Piauí, tem sua utilização definida por lei “dentro de condições
que asseguram a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais” (BRASIL, 1988:128). A partir do exposto infere-se que a Geoconservação,
entendida como a “preservação e gestão do patrimônio geológico e compreensão dos
processos naturais a ele associados, envolvendo todas as ações empreendidas na defesa
da geodiversidade” (PIEKARZ et al., 2009), pode ser aplicada ao litoral piauiense, face a
seu patrimônio natural, geológico e geomorfológico, ser relevante para sua dinâmica
natural, apresentando tanto valor científico como cultural.
Neste caso, estudos relacionados à Geoconservação no litoral piauiense ainda
não são expressivos necessitando-se de aprofundamento tanto no que se refere à
compreensão teórico-conceitual como nos aspectos metodológicos de sua aplicação. No
entanto, percebe-se ser evidente o potencial de desenvolvimento desta estratégia,
quando se verifica o patrimônio geológico-geomorfológicio da região, indicando-se
dentro dos elementos geoconservacionistas o Geoturismo, como melhor possibilidade,
uma vez que o mesmo utiliza as feições geológicas e geomorfológicas como atrativo
turístico, busca ainda assegurar a geoconservação e a sustentabilidade do local visitado.
4. CONCLUSÃO
As zonas costeiras, e o litoral piauiense, constituem ambientes dotados de
diversidade de formas, feições ou atributos naturais que favorecem os processos
atuantes nestas, onde esses recursos podem ser aproveitados pela população local de
modo sustentável e legal. Embora a temática da geoconservação seja um pouco recente
no âmbito acadêmico, ela constitui-se como um novo paradigma ou uma nova forma de
pensar os atributos naturais existentes. A geoconservação em si, juntamente com suas
metodologias, pode e deve ser empregada como uma proposta-solução de conservação
do litoral piauiense através de sua significativa geodiversidade já discutida.
Deve-se enfatizar que a prática de geoturismo como possibilidade em meio a
geoconservação, seria algo de grande relevância para um melhor desenvolvimento deste
processo, pois com o desenvolvimento desta atividade poderia haver uma maior
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valorização dos atributos naturais do litoral por parte dos turistas, que vão conhecer e
compreender os motivos pelos quais devem ser protegidas e conservadas as áreas que
visitam.
Para que de fato a geoconservação seja inserida no litoral piauiense, ainda é
preciso alargar essa temática no âmbito acadêmico a nível local e regional, para que se
aprofunde na compreensão dos conceitos e métodos de sua aplicação.
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RESUMO
Indianópolis é um pequeno município brasileiro localizado cerca de 500 km de distância da
capital mineira, Belo Horizonte, reconhecido pela variedade e pela beleza cênica associadas a
suas quedas d’água. Além das quedas, possui outros elementos de valor cultural, entre os quais
destacam-se: vestígios da ocupação histórica pelos índios, jesuítas e bandeirantes; produção
agropecuária que mescla técnicas tradicionais com as mais modernas; festividades como Folia
de Reis e Festa de Maio, entre outros. O objetivo desse estudo foi propor uma rota turística que
integrasse esses patrimônios, de forma a contribuir para o desenvolvimento local, bem com a
valorização dos mesmos.
Palavras-chave: Geopatrimónio, património cultural, rota, geoturismo, Indianópolis.

ABSTRACT
Indianapolis is a small Brazilian town located about 500 km from the state capital, Belo
Horizonte, recognized by the variety and scenic beauty associated with their waterfalls.
Beyond the falls, has other cultural elements, we can highlight: traces of historical occupation
by Indians, Jesuits and bandeirantes; agricultural production which also merges traditional
techniques with others more modern; festivals like Folia de Reis and Festa de Maio between
others. The aim of this study was to propose a tourist route that integrate these heritages in order
to contribute to local development.
Keywords: Geo-heritage, cultural heritage, route, geotourism, Indianapolis.

1. ENQUADRAMENTO DO TEMA
Indianópolis localiza-se no Triângulo Mineiro, no Estado de Minas Gerais,
Brasil (Fig. 1), e é reconhecido pela variedade e pela beleza cênicas associadas a suas
quedas d’água.
Esse município está inserido na porção nordeste da Bacia Sedimentar do Paraná,
apresentando rochas vulcano-sedimentares que se assentam de forma discordante sobre
rochas do pré-Cambriano do Grupo Araxá, nas partes mais elevadas do relevo encontrase a Cobertura Cenozóica (BACCARO, 2001).
ISBN: 978-989-96462-5-4
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Figura 1 – Localização do município de Indianópolis

Considerando os aspectos geomorfológicos, está incluso no conjunto de relevo
do oeste mineiro, onde se inserem as chapadas, apresentando três unidades
morfoesculturais (BENTO et al., 2012:1) Canyon do Rio Araguari: corresponde a borda
da Chapada Araguari-Uberlândia, estendendo-se até os rios Paranaíba e Grande.
Apresenta vertentes abruptas, além disso, as altimetrias variam de 500 a 700 m e a
maior parte desta unidade encontra-se assentada sobre as rochas do Grupo Araxá; 2)
Planalto Dissecado: tem como característica principal o modelado do tipo denudacional
de topo plano ou tabular com formas mais ou menos dissecadas à medida que se
aproxima dos vales dos cursos de água. A altitude varia de 700 a 900 m e a geologia
predominante é o basalto aflorando nos fundos de vale e a Formação Nova Ponte
aparecendo nos topos. É nesta unidade que aparecem as cachoeiras e corredeiras, devido
à existência de rupturas estruturais (knick points) nos derrames da Formação Serra Geral
e 3 - Planalto Tabular: apresenta formas de relevo do tipo denudacional tabular, com
modelados suavemente ondulados. Predomina a Formação Marília, parcialmente
coberta por sedimentos do Cenozóico e com altitudes variando entre 900 e 1000 m. É
comum o aparecimento de veredas, áreas húmidas onde se destaca o caraterístico Buriti
(Mauritia flexuosa).
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Somados a essa geodiversidade encontra-se no município outros aspectos de
valor cultural, entre os quais destacamos: vestígios da ocupação histórica pelos índios,
jesuítas e bandeirantes; produção agropecuária que mescla técnicas tradicionais com as
mais modernas; festividades como Folia de Reis e Festa de Maio, entre outros.
Diante do exposto infere-se que o município em questão apresenta-se como um
cenário propício ao desenvolvimento da atividade turística, a qual pode ter duas
funções: dinamizar a economia local uma vez que o município, dado o cenário
econômico regional, pode ser tido como um território periférico e, ao mesmo tempo, é
também uma forma de se valorizar e divulgar a existência do patrimônio natural e
cultural.
SILVA e PEREIRA (2009:277) reforçam esta ideia, afirmando que “o turismo é
uma mais-valia para qualquer região [...] e a rentabilização dos vastos recursos
ambientais e patrimoniais contemplando a vertente turística é [...] um dos eixos de
intervenção para a promoção do desenvolvimento local”. Nesse sentido, o objetivo
deste trabalho é propor uma rota geoturística para Indianópolis, englobando os
patrimônios natural e cultural, visando a valorização, divulgação e conservação da
paisagem cultural do município, tendo como base a estrutura geomorfológica, uma vez
que esta é a parte visível da interação dos elementos físicos, biológicos e antrópicos.
A metodologia simplificada envolveu, inicialmente, a revisão bibliográfica
pertinente ao tema, partindo-se, em seguida para os trabalhos de campo na área de
estudo que permitiram localizar, identificar e caracterizar locais representativos dos
diversos tipos de patrimônio. Posteriormente a rota geocultural foi traçada, tendo como
suporte de apoio os SIG’s.
2. RESULTADOS OBTIDOS
A rota geocultural aqui proposta (Fig. 2), integra os patrimônios
geomorfológico e cultural, contemplando 10 pontos, distribuídos em 64 quilômetros
de extensão, partindo da cidade de Indianópolis, onde é possível encontrar
infraestrutura e serviços de hotelaria, restaurantes, bancos e outros essenciais para a
atividade turística.
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Figura 2 – Rota geocultural de Indianópolis - MG

Dentro da cidade destacam-se duas igrejas: a Igreja Matriz de Sant’anna, que foi
construída pelos índios em adobe e pau-a-pique (na sua primeira versão), e a Igreja de
Santa Rita que se tornou o ponto central da cidade, mesmo não sendo a matriz,
compreendendo o local onde ocorrem as festas de Folia de Reis e Festa de Maio, que
segundo RIBEIRO (2007), são as principais festas da cidade.
Saindo do perímetro urbano, encontramos as cachoeiras de Bela Taanda e a do
Salto de Furnas. A Cachoeira de Bela Taanda é uma queda de 4 metros, distribuídos em
um único derrame de basalto. Ela surge no Ribeirão Mandaguari e, apesar de estar
distante 16 km de Indianópolis, é de fácil acesso. Existem poços naturais no leito do rio
a jusante e a montante da queda, próprios para banho e de onde se observa a existência
de pequenas corredeiras nas quais se prtica o bóiacross. Acrescente-se ainda a
existência, nas proximidades, de locais que oferecem condições para acampar.
O Salto de Furnas está localizado no Ribeirão das Furnas, numa área de mata
ciliar ainda bem preservada, tem 40 metros de queda e encontra-se a uma distância de
10 km de Indianópolis. Ao longo da trilha existem vários pontos onde é possível
visualizar o relevo, em específico os patamares formados pelos derrames de basalto.
É proposta uma próxima parada na Fazenda Amparo, a qual tem como herança
um casarão colonial de 1913 e que reformado, poderia transformar-se num excelente
hotel fazenda ou numa unidade de turismo rural.
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Dentro da paisagem cultural de Indianópolis, ao longo da rota, é notória uma
paisagem na qual predomina a agricultura, sendo que, em função da modernização
agrícola sobre a região dos Cerrados em meados da década de 1960, tem-se destacado
as grandes monoculturas de café, soja e, mais recentemente, a cana-de-açúcar. Apesar
de todas essas mudanças no modo de produção e de vida no meio rural de Indianópolis,
ainda existem proprietários que mantêm algumas tradições centenárias, como a
produção manual do polvilho (tipo de farinha a base de mandioca) e da rapadura (doce
feito do melado da cana-de-acúcar), permitindo, assim, unir tradição com gastronomia.
Esta última deve ser muito bem planejada de modo a gerar produtos tradicionais;
porém, certificados, devem contribuir para a manutenção da qualidade dos mesmos e,
procurar uma maior aceitação no mercado, sendo uma opção de diversificação da
produção rural e de melhoria das condições econômicas (PEDROSA e PEREIRA, 2013).
Não é difícil encontrar, ao longo da rota, no meio rural, os cruzeiros e capelas
que os próprios proprietários rurais construíam como sinal de sua fé e devoção. Os
cruzeiros estão associados à Igreja Católica e eram muito usados numa tentativa de
proteção da propriedade. Já as capelas apresentavam duplo sentido, além das funções
religiosas eram usadas também como oportunidade de socialização, com realização de
festas (RIBEIRO, 2007). Indicamos duas paradas para observação de um cruzeiro e da
Capela Buriti, no intuito de resgatar a história desses locais que atualmente são,
principalmente no caso dos cruzeiros, meramente simbólicos.
Prosseguindo, ainda no meio rural, a próxima paragem é na Fazenda Registro,
local que guarda marcas na paisagem da passagem dos bandeirantes, rumo a Goiás e
onde, por este motivo, existia um posto de arrecadação dos direitos de entrada e de
impostos, denominado de Registro do Rio das Velhas.
Próximo ao perímetro urbano de Indianópolis selecionou-se também um ponto
em frente à represa de Miranda, onde atualmente funciona a balsa. Neste ponto, já no
vale do rio Araguari, é possível perceber uma mudança nas características da paisagem
ao sair do Planalto Dissecado em direção à parte mais rebaixada do município, no
Canyon do Araguari. A Usina Hidrelétrica de Miranda foi construída na década de 1990
e o lago tem aproximadamente 50 km2 de extensão. Para ser criada, a usina alagou
grandes extensões de terra, obrigando que pessoas e animais migrassem para outras
regiões.
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Relevante ressaltar que os locais aqui sugeridos para compor essa rota são,
ainda, apenas locais potenciais, devendo ser transformados em produtos turísticos.
Espera-se, com essa proposta, impulsionar essa transformação, fazendo com que a
população local, o poder público e privado do município de Indianópolis despertem para
a existência dessa potencialiade e passem a conservar mas também a valorizar esses
patrimônios naturais e culturais, indo ao encontro da proposta de LIMA (1998), de que
somos partes das paisagens e, ao protegê-las, estamos protegendo e resguardando nossa
própria vida e identidade.
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RESUMO
Este trabalho apresenta quatro aspectos culturais intimamente ligados à geodiversidade e ao
geopatrimônio do município de Caçapava do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul
do Brasil: (1) a origem indígena do nome do município (kaassapava), que significa “clareira na
mata”; (2) a posição estratégica da sede urbana como ponto de observação do território, aspecto
ligado aos granitos ácidos que sustentam o relevo em um alto estrutural; (3) numerosos
remanescentes quilombolas, que marcam uma região de altas declividades e difícil acesso; e (4)
um fragmento literário que indica a importância da geomorfologia e da paisagem na identidade
cultural do município e de sua gente.
Palavras-chave: Geodiversidade, dimensão cultural, Caçapava do Sul, geomorfologia,
paisagem.

ABSTRACT
This paper presents four cultural features deeply linked to geodiversity and geoheritage in the
Caçapava do Sul territory of southernmost Brazil: (1) the indigenous origin of the territory’s
name (kaassapava), which means “clearing in the forest”; (2) the situation of the urban area, in
a strategic position for observing and safeguarding the territory from invaders, an aspect linked
to acidic granites that sustain a structural high; (3) numerous relict quilombola communities,
marking an entire region of steep relief and low accessibility; and (4) a brief fragment of the
local literature, which points out to the importance of geomorphology and landscape to the
cultural identity of the territory and its people.
Keywords: Geodiversity, cultural values, Caçapava do Sul, geomorphology, landscape.

1. INTRODUÇÃO
O município de Caçapava do Sul (3.047 km2, ~33.000 habitantes), na região
das Serras do Sudeste, “metade sul” gaúcha, possui uma geodiversidade muito
valorizada sobretudo por seu potencial econômico, educativo e científico (e.g.
BORBA et al., 2013). Aspectos culturais relacionados à geomorfologia e à paisagem
de Caçapava do Sul ainda são pouco estudados e pouco divulgados, e a intenção
ISBN: 978-989-96462-5-4
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deste trabalho é valorizar o diálogo entre geodiversidade e cultura, com vistas a
futuras iniciativas de geoconservação. Destacam-se quatro aspectos que evidenciam
a importância da geodiversidade e da paisagem na identidade cultural caçapavana.
2. TOPONÍMIA NATIVA: A “KAASSAPAVA” DOS GUARANIS
A “metade sul” do atual estado do Rio Grande do Sul constituía, até o século
XVII, a porção oriental do território dos índios charruas e minuanos, tribos cuja cultura
desenvolveu-se nos espaços abertos do pampa. A ocupação do território pelos
espanhóis, especialmente a partir do Tratado de Santo Ildefonso (1777), demarcou um
desmantelamento da nação charrua, acompanhada por uma “avalanche guarani”
(AGUIAR et al, 2010), de indígenas provenientes das florestas do Guairá (oeste dos
estados do Paraná e Santa Catarina, assim como Paraguai e norte da Argentina), os
quais não apenas ocuparam os territórios despovoados como impuseram a sua cultura e
seu idioma aos territórios meridionais. Os guaranis, ao chegarem à região de Caçapava
do Sul, se depararam com uma paisagem muito distinta daquela existente em seus
territórios de origem: morros (“cerros”, na linguagem regional) isolados e serras
alongadas, praticamente desprovidos de vegetação em suas partes mais elevadas. As
elevações, naquela região, possuem um substrato composto por granitos (Fig. 1) e
riolitos muito ácidos, bem como por arenitos e conglomerados muito litificados e
silicificados que, para além de resultarem em solos rasos e pobres em nutrientes, que
permitem apenas o desenvolvimento de vegetação rasteira, também são os responsáveis
pela manutenção de cristas mais elevadas que impõe maior rugosidade à topografia
local. Foi justamente em um destes “cerros”, antigo local de acampamento charrua, que
os guaranis se instalaram, denominando-o de “kaassapava” (de ka’a, “mata”, e
asapaba, “clareira”, “passagem” – FERREIRA, 2000), em alusão ao espaço aberto e
elevado, cercado de uma vegetação arbóreo-arbustiva de fundo de vale. Posteriormente,
estas mesmas características paisagísticas justificaram a expulsão dos guaranis e a
instalação de um acampamento militar português do qual se origina o atual município
de Caçapava do Sul, cuja toponímia evidencia claramente a importância do elemento
geomorfológico.
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3. PONTO DE OBSERVAÇÃO E DEFESA DO TERRITÓRIO
Ao longo dos séculos XVII e XVIII, a colonização do sul do Brasil foi marcada
por muita disputa entre os reinos de Espanha e Portugal. Os campos sulinos,
especialmente na região do pampa gaúcho, eram estratégicos para a criação de gado,
atividade essencial no período colonial. Os tratados de Madri (1750) e Santo Ildefonso
(1777) transformaram as fronteiras, promovendo distintas fases de povoamento e
repetidos conflitos militares. Caçapava do Sul e seu entorno, com relevo destacado,
sempre forneceu excelentes pontos de observação do território, demarcação e defesa das
fronteiras.

Figura 1 – Paisagem do Cerro do Perau, próximo à área urbana de Caçapava do Sul, formado por
granitos muito ácidos, sem minerais ferromagnesianos, num dos locais que podem ter levado os
guaranis a designarem a região como “kaassapava”, a “clareira na mata” (acervo pessoal do
primeiro autor).

Em Caçapava do Sul, na região da Guarda Velha, há um marco (comemorativo,
não original, Fig. 2, à esquerda) alusivo ao tratado de Santo Ildefonso. Além disso, a
área onde se encontra a zona urbana, com 450 metros de altitude, nasceu de um
importante acampamento militar português. Já no século XIX, após a independência do
Brasil, os conflitos militares continuaram a se suceder. Em meio a esses conflitos,
fundou-se a capela de Nossa Senhora da Assumpção de Caçapava, em 1800, elevada a
vila em 1831, uma das mais antigas cidades do Rio Grande do Sul. Por ser,
teoricamente, facilmente defensável, foi capital (1839 a 1840) da efêmera República
Riograndense. Posteriormente, já na Guerra do Paraguai (1865), por sua posição
estratégica, Caçapava do Sul recebeu o projeto e a construção de uma fortificação, feita
com blocos de granito: o Forte Dom Pedro II (Fig. 2, direita), a única fortaleza
preservada (ainda que nunca efetivamente utilizada em conflitos armados) em território
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gaúcho. A ideia de que toda essa importância histórica, que se reflete no patrimônio
cultural construído, está intimamente ligada à geodiversidade do município (substrato
rochoso e geomorfologia), constitui um importante acréscimo à noção (da comunidade e
dos visitantes) de que esses aspectos físicos do terreno possuem uma substancial
dimensão cultural. A idéia da condição geomorfológica e militar do seu sítio está tão
incorporada à cultura local que o festival de música tradicionalista que lá se desenvolve
anualmente carrega o nome de “Sentinela da Canção”, e o principal centro de tradições
gaúchas denomina-se “Sentinela dos Cerros”.

Figura 2 – À esquerda, marco alusivo à fronteira entre os domínios espanhol e português na
América, nos termos do tratado de Santo Ildefonso, implantado na região da Guarda Velha, a sul
da sede do município. À direita, as muralhas de granito do Forte Dom Pedro II, no centro da cidade
de Caçapava do Sul.

4. REMANESCENTES QUILOMBOLAS, POPULAÇÃO NEGRA E GEODIVERSIDADE
A mesma geomorfologia acidentada que permitiu aos militares ver à distância,
também serviu para esconder. Resultado de uma geologia diversificada e de uma longa
evolução tectônica, seus vales encaixados em falhas (Fig. 3, à esquerda) e suas serras de
difícil acesso serviram de refúgio (quilombos) para os escravos fugidos das charqueadas
do litoral gaúcho (Pelotas, Cristal, Camaquã) durante os séculos de escravidão. Na
tentativa inicial de organizar a resistência aos capitães-do-mato, a localização desses
remanescentes quilombolas em áreas de difícil acesso, como o “Rincão da Salete” ou o
Rincão dos Farias”, em Caçapava do Sul, transforma-se hoje em um símbolo de
resistência da população negra no sul do país. Nos terrenos acidentados das Serras do
Sudeste, recrutaram-se os heróicos pelotões de “lanceiros negros” (Fig. 3, à direita),
decisivos nas batalhas pela independência gaúcha. De acordo com o IBGE (2010), o
município de Caçapava do Sul possui 13,1% de pretos (com mais de 10 anos de idade),
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contra uma média estadual de 5%. Deste total, 72% se declaram “sem instrução ou
apenas com Ensino Fundamental incompleto”, o que demonstra o descaso histórico do
Estado com esta população e a necessidade de políticas públicas de inclusão, além de
valorização da contribuição cultural desse povo para o município.

Figura 3 – À esquerda, o Rincão do Inferno, nos limites do município de Caçapava do Sul, onde o
rio Camaquã corta um maciço de conglomerados muito litificados através de uma falha geológica,
região
onde
se
encontra
um
importante
remanescente
quilombola
(fonte:
panoramalavrense.com.br). À direita, reprodução do óleo sobre tela “Cabeça de lanceiro negro”, de
Vasco Machado.

5. UM CHIMANGO NASCIDO “NOS CERROS DE CAÇAPAVA”
Por fim, destaca-se a ligação entre a geodiversidade de Caçapava do Sul e a
cultura regional por meio uma passagem breve, mas significativa, da literatura gaúcha.
A obra em apreço é “Antonio Chimango – poemeto campestre”, publicado em 1915, de
autoria de Amaro Juvenal, pseudônimo do médico e político Ramiro Barcelos (18511916). O personagem-título, “Antônio Chimango”, é uma alusão à postura de “ave de
rapina” do então governador Antônio Augusto Borges de Medeiros (1863-1961), natural
de Caçapava do Sul. O chimango (Milvago chimango) é um falconídeo típico dos
campos do sul do Brasil, e essa referência fica evidente na capa da segunda edição do
poemeto (Fig. 4, ao centro).
O aspecto que se destaca, para efeitos deste trabalho, encontra-se nas estrofes 10,
11 e 12, que são transcritas abaixo. A singularidade do poemeto também reside na
utilização de uma linguagem oral, popular e gauchesca:
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“Para les contar a vida / saco da mala o bandônio,
A vida de um tal Antônio / Chimango – por sobrenome,
Magro como lobisome, / Mesquinho como o demônio.
Nos cerros de Caçapava / foi que viu a luz do dia,
À hora d’Ave Maria, / de uma tarde meio suja;
Logo cantou a coruja / em honra de quem nascia.
Veio ao mundo tão flaquito, / tão esmirrado e chochinho
Que, ao finado seu padrinho, / disse espantada a comadre:
‘Virgem do céu, Santo Padre! / isto é gente ou passarinho?’ (...)”

Ainda que Borges de Medeiros tenha nascido em uma casa situada no centro da
zona urbana de Caçapava do Sul (Fig. 4, à direita), o verso utilizado por
Juvenal/Barcelos é “Nos cerros de Caçapava / Foi que viu a luz do dia”. Isso demonstra
o quanto a geomorfologia local, caracterizada por cerros destacados, de rochas
resistentes ao intemperismo (granitos, riolitos, arenitos e conglomerados silicificados),
se encontra desde sempre na identificação do município de Caçapava do Sul. A casa
onde o político nasceu ainda existe e constitui ponto turístico local. Essas informações
sobre a obra de Juvenal/Barcelos representam uma interessante integração entre
aspectos culturais e geodiversidade, e poderiam auxiliar na interpretação geopatrimonial
durante programas turísticos ou educativos naquele município. Diversos outros poetas e
escritores regionais utilizaram-se da geodiversidade local como fonte de inspiração para
os seus textos, carecendo ainda esta questão de um levantamento mais profundo e
sistemático.

Figura 4 – À esquerda, fotografia do governador Borges de Medeiros (fonte: Wikimedia commons).
No centro, reprodução da capa da segunda edição de “Antonio Chimango – poemeto campestre”,
com caricatura do governador com bico de ave de rapina (fonte: www.projetopassofundo.com.br).
À direita, a casa de esquina onde nasceu o governador, no centro de Caçapava do Sul.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todos os aspectos levantados aqui – a “clareira na mata” que fez da

“kaassapava” uma posição estratégica no período de guerra, que abrigou os escravos e
que identifica a cidade na poesia – demonstram a aproximação possível e existente entre
geodiversidade e a cultura local para o município de Caçapava do Sul. Valorizar e
(re)conhecer estes elos constituem um dos objetivos da geoconservação, uma
possibilidade para um ordenamento territorial sustentável e uma nova perspectiva de
desenvolvimento geoturístico para esta região.
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RESUMO
Tem-se como objetivo geral tratar da singularidade geomorfológica situada na Rota dos
Tropeiros como patrimônio natural-cultural da paisagem dos Campos Gerais, PR. Marcada por
formas e feições ruiniformes de origem carsticas, desde longa data desperta o imaginário
humano, tornando-se referência de lazer, turismo e interesse científico. Optou-se pelo carste em
arenito, dada a diversidade cênica, o interesse acadêmico e valor patrimonial que o tema suscita.
São reconhecidas regionalmente as Furnas Gêmeas, Buraco do Padre e o Canion do São Jorge.
Os levantamentos tem mostrado o quão pouco se conhece deste carste e da sua geomorfogênese.
O avanço das pesquisas facilitará a interpretação da realidade pretérita e o planejamento da
gestão do território.
Palavras-chave: Carste em Arenito, Patrimônio Geomorfológico, Rota dos Tropeiros.

ABSTRACT
The general aim we have is treating geomorphological singularities located on Rota dos
Tropeiros as natural and cultural heritage of the Campos Gerais landscape, in state of Paraná.
They are marked by forms and ruiniform features of characteristic origin, since longtime it
provokes the human imagination, becoming a reference of leisure, tourism and scientific
interest. We opted for the sandstone karst, due to the scenic diversity, academic interest and
patrimonial value which this subject presents. The Furnas Gêmeas, Buraco do Padre and Canion
de São Jorge are regionally recognized. The collection of data have shown how little is the
knowledge about this karst and about its geomorphogenesis. The researches advancement will
make the interpretation of the past reality and management planning of the territory easier.
Keywords: Karst Sandstone, Geomorphological Heritage, Rota dos Tropeiros.

1. O CONTEXTO DOS CAMPOS GERAIS
A intensidade da vida urbana desde o final do século XX vem impulsionando
uma nova relação com a “natureza”, expressada pelos movimentos ambientalistas de
defesa e conservação dos recursos naturais. Paralelamente, buscou-se lugares nativos,
interessantes, desafiadores e até pouco conhecidos, pois o conjunto de elementos
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biótico/abióticos despertam o imaginário dos que ali vivem, convivem ou de quem
raramente os visitam. Este início do século XXI tem sido marcado, neste sentido, pelas
múltiplas ações voltadas à gestão ambiental, especialmente aquelas voltadas aos
aspectos da geodiversidade e geopatrimônio. Sítios ou paisagens que, por serem
excepcionais, grandiosos, raros, com originalidade de formas, feições e ou morfogênese,
detêm certo valor turístico, científico ou cultural. Segundo sua tipicidade, abrangência,
divulgação e ou reconhecimento podem alcançar status de patrimônio natural-cultural à
escala “da humanidade”.
Ainda longe desta posição máxima, a região fitogeográfica dos Campos Gerais
do Paraná (MAACK, 1968) situada na borda oriental da Bacia Sedimentar do Paraná,
encerra uma coleção de formas e feições singulares, decorrentes da complexa
combinação temporal, tectônica, litoestrutural e bioclimática que caracterizam esta
porção do Brasil meridional. Associada às questões morfogênicas a região dos Campos
Gerais (Fig. 1) foi, durante os séculos XVIII e XIX, o caminho de passagem para o
ciclo do tropeirismo, cujos muares vindos do extremo sul - Rio Grande do Sul dirigiam-se ao mercado paulista, em Sorocaba, de onde seguiam para o caminho do
ouro das minas gerais (HOLANDA, 1995).
No Paraná, os tropeiros cruzavam por aclives/declives do Segundo Planalto
Paranaense, deslocando-se entre cavernas, depressões e as singulares feições
ruiniformes dos arenitos Furnas e Vila Velha. Descansavam em lugares onde fossem
fartas a sombra, a água e as pastagens; as ‘pousadas’ situadas ou nas planícies e várzeas
dos rios, ou nos ‘altos’ das colinas, onde surgiam povoados, hoje cidades, como Castro,
Ponta Grossa.
Por sua singularidade geológica, morfológica e biogeográfica - onde se associam
Mata dos Pinhais, os Campos com fragmentos de Cerrado- esta paisagem tem sido
objeto de estudo, de levantamento, identificação e classificação de suas formas/feições;
do entendimento da morfogénese das rochas do grupo Paraná e Itararé. Destacam-se os
trabalhos do Grupo Universitário de Espeleologia - GUPE, principalmente jovens
geógrafos, em conjunto com pesquisadores do Departamento de Geociências da
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, realizando o inventário espeleológico
regional e estudo da morfogênese do carste em arenito, assunto com certa polêmica,
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dada a resistência de ruptura de um paradigma associado ao Carste carbonático,
historicamente consolidado.

Figura 1 – Localização do Patrimônio Geomorfológico dos Campos Gerais do Paraná; Rota dos
Tropeiros

De outra parte, os órgãos públicos tem procurado exercer, minimamente sua
função enquanto responsáveis pela gestão ambiental, valorizando certas parcelas deste
“território”, com a criação e manutenção de Parques, Áreas de Preservação Ambiental e
Reservas Particulares: Parque Nacional dos Campos Gerais, Parque Estadual de Vila
Velha, do Canion Guartelá onde o relevo e a geologia são elementos essenciais. O sítio
das estrias de Wittmarsun foi tombado como Patrimônio Natural pelo Conselho do
Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná (MINEROPAR, 2003).
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Falta-nos ainda o enquadramento de um maior número de sítios baseados nos
elementos geológico ou geomorfológico na classe de patrimônio natural-cultural, nos
municípios que, a partir de 2007, passaram a constituir o projeto estadual de turismo
“Rota dos Tropeiros”.
2. PATRIMÔNIO NATURAL-CULTURAL NO BRASIL
Segundo a legislação nacional, o Brasil protege seu patrimônio cultural desde a
década de 1930, mas somente em 1988, com a atual Constituição Federal, em seu artigo
216, “definiu-se de forma ampla e pormenorizada, o interesse pelo patrimônio natural e
cultural no país’ (DELPHIM, 2004). Este fato tem justificado ‘o pequeno número de
paisagens protegidas pela legislação cultural, apesar da enorme diversidade de feições
naturais e a pluralidade cultural do país” (Idem).
Adotando os princípios da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial,
Cultural e Natural, realizada em 1972, o Brasil passa a considerar como patrimônio
natural os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por
grupos de tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista estético e
científico que importem conservação.
Isto significa reconhecer, proteger e ressaltar a cultura nacional, pois este é a
integração dos elementos naturais e seus processos com as ações humanas, devido à
identidade, sensibilidade e significados (religiosos, míticos, históricos, simbólicos,
afetivos, entre outros) estabelecidos pelos grupos humanos, em relação à natureza. É a
natureza que fornece as bases para a produção material e imaterial cultural, mas se faz
necessário que as ocorrências possuam uma morfologia única e excepcional. Como
Patrimônio Geomorfológico, segundo VIEIRA e CUNHA (2004), devem ser consideradas
as formas de relevo e depósitos correlativos que atendam os critérios: científico (valor,
diversidade, conservação, datação, raridade, originalidade e vulnerabilidade), educativo
(pedagógico, didático e turístico) e cultural (ambiental, situação social e geográfica,
histórico e espiritual).
Por isso, o carste em rochas areníticas, divergente da bibliografia dominante
(carste calcário), possui as características essenciais para ser enquadrado como
patrimônio natural de caráter geomorfológico. Além deste fato, este relevo caracterizase na paisagem típica da região fitogeográfica dos Campos Gerais do Paraná, que
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encerra importante atributo cultural ligado à história particular dos Tropeiros dos
séculos XVIII e XIX.
3. CARSTE ARENÍTICO & ROTA DOS TROPEIROS NOS CAMPOS GERAIS

Parte-se do pressuposto que relevo cárstico é aquele que resulta do processo de
dissolução do material de origem, independente qual seja sua classificação petrográfica.
HARDT e PINTO (2009) defendem que “o carste é um tipo de paisagem onde o
intemperismo químico, através da dissolução da rocha encaixante, determina as formas
de relevo”. Partilham a ideia de carstificação em rochas não-carbonáticas com outros
pesquisadores como: CHALCRAFT e PYE (1984); YOUNG (1986); FORD e WILLIAMS
(1989); DOERR (1999); KLIMCHOUCK e FORD (2000); WILLEMS (2001), que estudam o
carste em quartzito, granito e arenito (HARDT e PINTO, 2009).
Importando essa concepção de carste não-carbonático os pesquisadores do GUPE
e da UEPG vem realizando, mais ativamente nos últimos 10 anos, um inventário sobre
as formas/feições relacionadas, especialmente, as Formações Furnas, Grupo Paraná,
Vila Velha e Grupo Itararé, em alguns dos 22 municípios da região fitogeográfica dos
Campos Gerais, dos quais 16 fazem parte da Rota dos Tropeiros (Figura 1). Destacamse os trabalhos assinados por MELO e GIANINNI (2007), PONTES et al., (2011);
MASSUQUETO (2010), MELO et al., (2011) dentre outros tantos.
A paisagem cárstica dos Campos Gerais resulta do longo processo tectomorfogênico sobre rochas sedimentares do Grupo Paraná e Itararé. Em especial, trata-se
aqui da Formação Furnas, sotoposta em discordância erosiva ao embasamento Précambriano/Eopaleozóico- constituído pelo complexo Granítico Cunhaporanga. De idade
Siluro-Devoniana ou Supersequência Paraná, a Formação Furnas tem um caráter
geométrico tabular, empilhando arenitos e conglomerados síltico-arenosos, cimentados
por caulinita e ilita, depositados em ambientes fluviais, transicionais marinhos (ZALÁN
et al., 1987; SOARES, 1991; BERGAMASCHI, 1999; ASSINE 1996: in MINEROPAR,
2007:21).
Estas propriedades e características, combinadas à influência do Arco de Ponta
Grossa e às condições bioclimáticas com abundancia de água, foram determinantes a
uma morfopedogênse comandada pela dissolução e erosão hídrica.
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4. SINGULARIDADE GEOMÓRFICA

E GESTÃO AMBIENTAL

Tem-se uma paisagem com importante diversidade cênica como mostra a figura
1, composta de aspectos singulares do ponto de vista geodiversidade e impregnada de
fatos históricos que lhe asseguram significado e identidade das populações locais,
garantindo-lhe valor patrimonial. Em acordo com a legislação vigente do setor, ela foi
palco de fato marcante na história do lugar, representa interesses científico e didático,
tem expressão cênica e detêm valores variados no contexto dos interesses coletivos.
Espera-se que, assim considerada, receba de parte dos órgãos e entidades
responsáveis os mecanismos que lhe assegure condições de preservação, conservação
(SIGEP, 2014) e o desenvolvimento regional e local.
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PATRIMÓNIO CÁRSICO NO CENTRO DE PORTUGAL.
O CASO DO MACIÇO DE SICÓ1
KARSTIC HERITAGE IN CENTRAL PORTUGAL. THE CASE OF THE SICÓ MASSIF
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RESUMO
Os maciços calcários do Centro de Portugal apresentam um conjunto de formas e depósitos
relacionados com processos particulares da sua evolução essencialmente cársica que detêm um
elevado valor científico, pedagógico, estético e cultural, pelo que assumem uma importância
significativa no contexto nacional e mesmo internacional em termos geopatrimoniais e de
geoconservação.
Destes, o Maciço de Sicó, apesar da sua reduzida dimensão (pouco mais de 400 Km2) apresenta
uma enorme variedade de formas cársicas (lapiás, dolinas, canhões fluviocársicos, grutas,
abrigos sob rocha, exsurgências), muitas das quais com elevado valor em termos patrimoniais,
mas também com alguns problemas de geoconservação. O valor patrimonial associado às
formas cársicas é ainda acrescido pela presença de vestígios arqueológicos de ar livre ou
associado a abrigos rochosos (“Buracas”) e grutas, que têm vindo a ser estudados, permitindo
estabelecer as principais fases de evolução espeleogenética e paleoambiental, bem como a
relação dos Seres Humanos com o ambiente no Quaternário recente. Também a riqueza
biológica e a sua especificidade local, nomeadamente no que respeita aos carvalhais de carvalho
cerquinho, o vasto património ligado à recolha de água e às atividades agro-pastoris, ajudam a
criar um conjunto de elementos do património cársico, com procura significativa em termos de
eco e de geoturismo.
Palavras-chave: Maciço de Sicó, carso, exsurgências, grutas.

ABSTRACT
In the central Portugal, carbonate massifs present a set of landforms and deposits related to
particular processes of its karstic evolution, with scientific, educational, aesthetic and cultural
high value. So, they have a significant importance in terms of geoheritage and geoconservation
at national and even international level.
Of these, the Sicó Massif, despite its small size (just over 400 Km2) has a huge variety of karstic
landforms (karren, sinkholes, fluviokarstic canyons, caves, rock shelters, karstic springs), many
of which has an high value in terms of geoheritage, but also some problems of geoconservation.
The heritage value related with karstic landforms is increased by the presence of archaeological
remains associated with open-air sites or rock shelters (locally named “Buracas”) and caves,
which study allows to establish the main phases of speleogenetic and evolution, as well as the
1

Trabalho desenvolvido no âmbito do CAVE Project – Karstic caves of Central Portugal as
palaeoenvironmental archives: speleogenesis and present-day dynamics, financiado pelo Fundo Europeu
para o Desenvolvimento Económico e Regional (FEDER) através do Programa Operacional Fatores de
Competitividade (COMPETE) e de Fundos Nacionais através da Fundação Portuguesa para a Ciência e a
Tecnologia (PTDC/CTE-GIX/117608/2010, FCOMP-01-0124-FEDER-022634).
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relationship of human beings with the environment in the recent Quaternary. Also the biological
diversity and its local specificity, the vast heritage linked to the collection of water and the agropastoral activities, help to create a set of elements of karstic heritage, with significant demand in
terms of echo and geotourism.
Keywords: Sicó Massif, karst, karstic springs, caves.

1. INTRODUÇÃO
Com a presente comunicação, pretendemos apresentar alguns dos elementos
patrimoniais relacionados com a evolução geomorfológica do carso do Maciço de Sicó,
procurando, além da sua inventariação, distribuição e relação interna, a proposta de
alguns circuitos temáticos interpretativos que ajudem a montar uma estratégia de
valorização geoturística deste território.
O Maciço de Sicó corresponde a um conjunto de planaltos, colinas e serras
calcárias, no seu conjunto bem individualizadas face às terras baixas que as envolvem e
que se estendem por cerca de 430 Km2, num triângulo com vértices em Condeixa,
Pombal e Alvaiázere (CUNHA, 1989) (Fig. 1). Em termos geológicos gerais,
corresponde a uma sucessão de unidades sedimentares com uma estrutura monoclinal
para Oeste, aqui e além afetadas por importantes falhas. Destas unidades destacam-se,
pela sua importância nos processos de carsificação (solubilidade e permeabilidade em
grande), as rochas do chamado Grupo de Coimbra (Formação de Coimbra + Formação
de S. Miguel; SOARES et al., 1985, 2007), conjunto de dolomias, calcários dolomíticos e
calcários do Jurássico Inferior (Sinemuriano - base do Pliensbachiano), bem como as
formações calcárias do Jurássico Médio, que correspondem à Formação de Póvoa da
Lomba, essencialmente do Aaleniano, a que se juntam os calcários da Formação de
Degracias e da Formação de Senhora da Estrela do Bajociano Inferior-Bathoniano (?)
(SOARES et al., 2007).
Finalmente refira-se a formação francamente quaternária dos Tufos de
Condeixa, um conjunto de tufos calcários e travertinos (SOARES et al., 1997, 2007).
As deformações tectónicas maiores são responsáveis pelo soerguimento do
Maciço, pela sua compartimentação interna e, mesmo pela localização de algumas das
suas formas principais. Assumem particular significado no relevo as falhas de direção
NNE-SSW a N-S, bem como as de direção ENE-WSW.
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Figura 1 – Principais elementos do património cársico do Maciço de Sicó e identificação das áreas
de maior interesse patrimonial.

A evolução paleogeográfica dos tempos cretácicos e cenozoicos foi responsável
pela deposição e remobilização progressiva de uma cobertura detrítica arenoconglomerática, por vezes pelítica, que se foi adaptando à morfologia saída da evolução
tectónica e da evolução cársica do maciço em formação. Os depósitos siliciclásticos
cretácicos (Formação da Figueira da Foz – DINIS, 2001) terão recoberto praticamente
todo o Maciço, acabado de ser soerguido e recentemente emerso. Por isso, hoje podem
ser encontrados restos destas coberturas em quase todas as posições dentro do Maciço.
As vicissitudes paleoclimáticas do Cenozoico são responsáveis por fases de intensa
pedogénese e por fases de forte erosão, provocada também pelo rearranjo tectónico da
Orla meso-cenozoica ocidental e dos espaços do Maciço de Sicó, em particular. A
remobilização progressiva das coberturas detríticas cretácicas do Maciço deu origem ao
que chamámos Depósitos Poligénicos Vermelhos (CUNHA, 1988).
Depósitos mais recentes, como os relacionados com as transgressões marinhas
pliocénicas, poderão ter entrado parcialmente nalguns sectores do Maciço, embora na
maioria das situações o Maciço já estivesse à época suficientemente individualizado e
soerguido para constituir uma barreira a essa penetração.
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Estes factos estão marcados ainda hoje na paisagem cársica de Sicó, que
corresponde basicamente à paisagem de um carso coberto durante quase todo o
Cretácico e o Cenozoico e hoje parcialmente exumado. Esta exumação é
particularmente sensível nos sectores mais elevados e mais expostos do Maciço (ex:
Serras do Circo, Janeanes, Rabaçal, Sicó, Ariques e Alvaiázere, bem como todo o sector
ocidental do Planalto de Degracias - Alvorge), onde a rocha nua impera, a lapiezação é
evidente e as formas cársicas de superfície e de profundidade são mais abundantes. Pelo
contrário em grande parte do Planalto de Degracias-Alvorge e noutros setores menos
elevados a abundância de coberturas areno-conglomeráticas e pelíticas marca ainda uma
paisagem de caraterísticas fluviais (cujos vales estão hoje secos), a que algumas
pequenas dolinas em concha e mesmo algumas uvalas, muitas vezes ligadas a uma
evolução criptocársica (sensu NICOD, 1994) e hoje facilmente reconhecíveis pela
presença de pequenas lagoas, dão o mote cársico.
Esta diferenciação morfológica traduz-se também na ocupação vegetal do solo,
arbórea e florestal neste último caso, bem como no arranjo rural da terra, dando origem
a paisagens diferenciadas, mais marcadamente cársicas, no primeiro caso.
2. O PATRIMÓNIO CÁRSICO DO MACIÇO DE SICÓ
Para além do conjunto de formas e depósitos que materializam os testemunhos
da evolução cársica do Maciço de Sicó, outros elementos ligados à biodiversidade, ao
registo arqueológico e à recente utilização de um solo magro e quase estéril, aos valores
culturais e religiosos das populações, proporcionam um conjunto diversificado de
elementos

patrimoniais

que

pela

sua

originalidade,

singularidade,

raridade,

representatividade, valor estético, grandiosidade paisagística e espetacularidade cénica,
merecem ser inventariados, estudados e classificados, para melhor serem preservados e
colocados ao serviço das populações, seja através da Educação Ambiental, seja para
atividades de lazer, desporto e geoturismo (GREY, 2004; BRILHA, 2005).
Um dos primeiros problemas que se coloca na inventariação e no consequente
estudo dos elementos patrimoniais é o problema da escala a que estes se nos apresentam
ou a que os queremos considerar. Seguindo de perto CARVALHO (1999) e um trabalho
anterior sobre o tema (CUNHA e VIEIRA, 2004; VIEIRA e CUNHA, 2006) são considerados
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3 níveis escalares para análise do Património Geomorfológico e, consequentemente
também para a do Património Cársico:
- o nível elementar (do local cársico), com dimensão da ordem da dezena ou
centena de m2, e onde se trata de formas de relevo ou de depósitos singulares, lidos com
facilidade de um único ponto de observação. No caso do Maciço de Sicó, temos como
exemplos de elementos patrimoniais a esta escala, as várias dolinas, campos de lapiás,
entradas de grutas e exsurgências, mas também alguns muros, abrigos de pastor ou
locais de recolha de águas pluviais, capelas, alminhas ou outros locais ligados à
religiosidade popular e, ainda, sítios arqueológicos de reduzida dimensão.
- o nível intermédio (do sítio(?) geomorfológico) com dimensões hectométricas
a quilométricas em que os elementos patrimoniais se combinam, podendo integrar
vários locais, no sentido dos anteriormente referidos, mas ainda de delimitação fácil e
rigorosa, e para cuja leitura e compreensão se torna necessária a deslocação através de
vários pontos de observação. No caso em estudo, corresponderão a este tipo de
elementos patrimoniais os vales das Buracas e dos Poios, por exemplo, canhões
fluviocársicos que integram vários elementos geomorfológicos que se combinam entre
si para a constituição de um sítio cársico. Por exemplo, no caso do Canhão do Poio
(Poio Novo), articulam-se as vertentes escarpadas, os depósitos que testemunham a sua
evolução, as cavidades cársicas, abrigos rochosos e grutas, algumas das quais com
vestígios arqueológicos (DIMUCCIO et al., 2014), bem como a exsurgência temporária
do Malhadoiro que funciona como válvula de escape da principal exsurgência do
Maciço, os Olhos de Água do Anços.
- o nível geral (ou da Paisagem), o mais amplo, com dimensões quilométricas,
corresponde em regra a combinação entre elementos geológicos e geomorfológicos com
elementos bióticos ou geohumanos, sendo de difícil delimitação espacial e podendo ser
lido e interpretado de um ou vários miradouros, ou seja de locais com boas condições de
observação.
Tendo em consideração estes níveis escalares, o património cársico do Maciço
de Sicó foi estudado tendo por base a sua integração em 4 grandes grupos (elementos
geomorfológicos cársicos; paisagens cársicas - miradouros; biodiversidade; sítios
arqueológicos). No primeiro grupo integram-se elementos do nível elementar e
intermédio tão diversos como grutas, abrigos rochosos, dolinas, lapiás, reculées,
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canhões fluviocársicos, exsurgências e lagoas, algumas das quais sublinhando dolinas
em concha de evolução criptocársica.
No conjunto foram considerados 63 elementos patrimoniais, de algum modo
ligados à evolução cársica do Maciço, os quais têm uma distribuição pouco homogénea
no espaço, favorecendo algumas localizações (Fig. 1).
Com base na localização destes elementos e na sua relação com o território,
nomeadamente com as vias de circulação e as principias povoações, é possível
estabelecer percursos pedestres e/ou motorizados, temáticos (Fig. 2) ou mais gerais
(Fig. 3), com os quais se pode disponibilizar e valorizar à população em geral ou a
públicos mais específicos os valores patrimoniais do carso do Maciço de Sicó.

Fig. 2 – Percurso da água com elementos do
património cársico do Maciço de Sicó

Fig. 3 - Percurso geral (do carso) com
elementos do património cársico do Maciço
de Sicó

32
ISBN: 978-989-96462-5-4

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

3. CONCLUSÃO
O Maciço de Sicó detém um vasto conjunto patrimonial ligado aos processos
cársicos, em que os aspetos geomorfológicos a diferentes escalas se associam a aspetos
bióticos e humanos, num todo de harmonia e coerência que importa considerar. Estes
valores patrimoniais são importantes não só em termos de Educação Ambiental, formal
ou informal, mas também para atividades de lazer, desporto e turismo. A localização do
Maciço de Sicó junto das grandes vias de acesso nacionais (A1) e nas proximidades de
locais de grande afluência turística (como é o caso de Conímbriga) favorece a procura
por parte de visitantes nacionais e estrangeiros para diferentes atividades, mais
contemplativas ou de sabor mais radical (escalada, espeleologia, pedestrianismo, voo
livre, entre outras). Daí a necessidade de valorizar este património, protegendo-o. A
integração de parte do Maciço na Rede Natura 2000 não é garantia suficiente à sua
proteção. A generalidade dos locais geomorfológicos de valor patrimonial não tem
qualquer tipo de proteção legal (classificação a nível municipal, por exemplo) e muito
menos material.
Neste momento, tendo em atenção a necessidade de valorização do território de
Sicó apontam-se como principais medidas a inventariação criteriosa dos elementos
patrimoniais, a sua inserção em percursos de diferentes tipos para o público em geral e
para públicos específicos, a colocação de painéis interpretativos da paisagem nos
principais miradouros e, a par com estas medidas, uma valorização das infra-estruturas
locais de apoio ao turismo (hotelaria, restauração, museologia, etc.). A solução poderia
passar pela constituição de um geoparque voltado ao estudo e valorização do
geopatrimónio cársico, eventualmente em cooperação com o principal e mais rico
maciço calcário carsificado do nosso país, o Maciço Calcário Estremenho.
Como temos vindo a referir, este tipo de trabalhos revelam a importância da
perspetiva de uma Geomorfologia Cultural (PANIZZA e PIACENTE, 2003, 2008) que
aponta para uma articulação mais integrada das ciências naturais com as ciências
humanas (natureza, sociedade e cultura). Chamam também a atenção para a importância
de uma visão mais recente e neo-humanista do conceito de Desenvolvimento
Sustentável, através de um sistema integrador de processos geomorfológicos,
antrópicos, paisagísticos, económicos e sociais que permita alcançar a preservação das
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condições ambientais e dos recursos naturais associados ao mesmo tempo que promove
a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos rurais e urbanos.
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RESUMO
Este trabalho tem por finalidade realizar um balanço acerca das iniciativas desenvolvidas para a
criação de Geoparques no Brasil. Um Geoparque corresponde a uma estratégia de
desenvolvimento territorial, na qual a proteção e divulgação do patrimônio geológico (lato
sensu) representa um eixo integrador das diferentes ações de valorização dos recursos locais, e
onde as comunidades desempenham um papel essencial na geração de alternativas de promoção
do território. No Brasil, desde 2006, foram identificados 28 territórios a serem inventariados
para a construção de propostas de Geoparques, sendo que destes, 19 inventários já foram
publicados pelo Serviço Geológico do Brasil (Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisCPRM) em 2012. Estes inventários, todavia, apresentam características que os distanciam da
filosofia presente na estratégia global de Geoparques da UNESCO, marcadamente o baixo
envolvimento comunitário e a pouca valorização dos aspectos culturais ligados à geodiversidade
nestes territórios. Estas questões são detalhadas neste trabalho a partir da análise de dois
projetos concretos inventariados no estado do Rio Grande do Sul: o Geoparque Quarta Colônia
e o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul.
Palavras-chave: Geoparque, Quarta Colônia, Aparados da Serra, paisagem cultural.

ABSTRACT
This paper aims to make an assessment about the initiatives for the creation of Geoparks in
Brazil. A Geopark corresponds to a territorial development strategy, in which the protection and
promotion of geological heritage (lato sensu) is an integrator axis of different actions towards
the enhancement of local resources, and where the communities play an essential role in the
making of alternative promotion in the territory. In Brazil, since 2006, 28 territories were
identified to be inventoried to be proposed as Geoparks, and of these, 19 inventories have been
published by the Geological Survey of Brazil (“Companhia de Pesquisa de Recursos MineraisCPRM”) in 2012. These inventories, however, exhibit characteristics that separate them from
the philosophy present in the global strategy of the UNESCO Geoparks, markedly low
community involvement and little appreciation of the cultural aspects of geodiversity in these
territories. These issues are detailed in this paper based on the analysis of two specific projects
inventoried in the state of Rio Grande do Sul: the “Quarta Colônia” Geopark and Caminhos dos
Cânions do Sul Geopark.
Keywords: Geopark, “Quarta Colônia”, “Aparados da Serra’, cultural landscape.
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1. INTRODUÇÃO
Segundo a UNESCO (2010), um Geoparque é um território com limites bem
definidos e com uma superfície suficientemente grande para contribuir com o
desenvolvimento sustentável da comunidade por meio da valorização geoturística de
geossítios com importância científica, estética ou cultural.
Assim, podemos concluir que um Geoparque corresponde a uma estratégia de
desenvolvimento territorial, na qual a proteção e divulgação do patrimônio geológico
(lato sensu) representa um eixo integrador das diferentes ações de valorização dos
recursos locais, e onde as comunidades desempenham um papel essencial na geração de
alternativas de promoção do território (FARSANI et al., 2012). Neste sentido, ao
mobilizar as comunidades em torno da necessidade de conhecer, conservar e promover
o patrimônio geológico local, muito do qual já incorporado às tradições e à cultura
destas comunidades ao longo da história, os Geoparques apontam para um
desenvolvimento sustentável destes territórios, baseado especialmente na atratividade
geoturística e na capacidade de desenvolvimento de produtos e serviços inspirados no
potencial natural do território. Exatamente por isso, ROIGAR LÓPEZ e SALAZAR
(2009:109) afirmam que “um geoparque não é um parque para geólogos, senão um
Parque-Terra no qual se exaltam todos os valores naturais e culturais imersos em sua
geografia para enriquecer a visita dos turistas e resgatar o acervo cultural de uma
região”. Ao mesmo tempo, DREESEN (2012) chama a atenção para o fato de que,
diferentemente das tipologias clássicas de conservação, os geoparques são capazes de
oferecer uma outra experiência em torno do tempo, onde os visitantes caminham sobre
uma “quarta dimensão”, interligando o passado com o presente e o futuro.
A Rede Global de Geoparques (RGG) foi estabelecida em 2004, com o apoio da
UNESCO em parceria com a União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS),
incorporando a definição já trabalhada pela Rede Europeia de Geoparques, criada no
ano 2000. Inicialmente a RGG envolveu 8 geoparques chineses e os 17 geoparques
europeus então existentes. Em março de 2013, a Rede Global de Geoparques contava já
com 92 geoparques, em 30 países no Mundo1.

1

Informação disponível em http://www.europeangeoparks.org/?page_id=633 [Acesso em 15.02.2014].
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O ano de 2006 marca fortemente a discussão desta temática no Brasil, seja pela
chancela da RGG ao primeiro geoparque brasileiro (sendo também o primeiro
geoparque das Américas), o Geoparque Araripe, seja pela institucionalização deste
debate por meio da criação do projeto Geoparques do Brasil, proposto pelo Serviço
Geológico do Brasil (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais- CPRM), tendo por
objetivo a identificação, levantamento, descrição, diagnóstico e ampla divulgação de
áreas com potencial para futuros geoparques no território nacional, bem como o
inventário e quantificação de geossítios (NASCIMENTO et al., 2008).
Partindo da experiência acumulada pela SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios
Geológicos e Paleobiológicos)2 desde a sua criação em 1997, o projeto Geoparques do
Brasil definiu inicialmente uma lista de 28 territórios com potencial para a elaboração
de projetos de Geoparque (fig. 1), sendo que destes, 19 já foram elaborados e
publicados (SCHOBBENHAUS e SILVA, 2012).
Uma avaliação inicial dos projetos de geoparques publicados pela CPRM,
todavia, demonstra que os mesmos apresentam características que os distanciam da
filosofia presente na estratégia global de Geoparques da UNESCO, marcadamente o
baixo envolvimento comunitário e a pouca valorização dos aspectos culturais ligados à
geodiversidade nestas áreas, os quais são traduzidos em paisagens culturais de forte
significado simbólico e onde os aspectos geomorfológicos desempenham um papel
significativo.
Tais negligências na elaboração dos projetos resultam em enorme dificuldade
posterior para implementação destas propostas enquanto instrumentos de valorização
das iniciativas locais e de potencialização do desenvolvimento endógeno, já que estes
processos com estruturas notadamente top-down dificilmente são capazes de traduzir a
verdadeira identidade destes territórios, tampouco de mobilizar os seus atores. Estas
questões serão melhor detalhadas na sequência, tendo por base a análise de dois projetos
concretos inventariados no estado do Rio Grande do Sul: o Geoparque Quarta Colônia e
o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul.

2

A SIGEP foi criada dentro do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM, na expectativa de
oferecer uma resposta às demandas de inventariação do patrimônio geológico mundial propostas pela
IUGS (União Internacional das Ciências Geológicas) no âmbito do projeto Global Geosites, de 1996.
Desde então, a SIGEP já publicou a inventariação de 98 dos 206 geossítios cadastrados em todo o
território nacional até o momento (SCHOBBENHAUS et al., 2002; WINGE et al., 2009).
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Figura 1- Mapa de localização das propostas avaliadas, em avaliação e programadas do Projeto
Geoparques do Brasil
Fonte: SCHOBBENHAUS e SILVA (2012, p.18)

2. PROPOSTAS ELABORADAS PARA OS GEOPARQUES GAÚCHOS
Dentre as propostas de geoparques brasileiros já elaboradas e publicadas, duas
delas envolvem patrimônio geológico do território riograndense: o Geoparque Quarta
Colônia, localizado na região central do RS e envolvendo nove municípios da Quarta
Região de Colonização Italiana em uma área de aproximadamente 2.900 Km2 e 61 mil
habitantes (GODOY et al., 2012a), e o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, na
divisa entre SC e RS, abrangendo dezenove municípios, em uma área de
aproximadamente 5.750 Km2 e 223 mil habitantes (GODOY et al., 2012b).
Ambas as propostas serão discutidas aqui tendo por base dois eixos centrais de
análise: o patrimônio geológico (lato sensu) inventariado e a ligação deste patrimônio
com os aspectos culturais dos territórios onde ocorrem.
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a) Quanto ao patrimônio geológico inventariado
O

projeto

do

geoparque

Quarta

Colônia

destaca-se

pelos

atrativos

paleontológicos existentes na região, devido à abundância de fósseis triássicos ligados a
vários grupos de organismos terrestres. Todavia, estando ele localizado em uma
explêndida área de transição geomorfológica entre as escarpas arenito-basálticas do
Planalto Meridional brasileiro, com vales profundos e encaixados, e as grandes planícies
aluviais da Depressão Central do RS, torna-se difícil justificarmos que 12 dos 20
geossítios inventariados neste geoparque estejam ligados a afloramentos fossilíferos,
alguns dos quais ainda carentes de estudos mais detalhados que comprovem
efetivamente o valor científico dos mesmos, como é o caso do geossítio batizado como
“Linha da gruta”. Além disso, considerando que a inventariação de geossítios para um
projeto de geoparque deve ter em conta, prioritariamente, o valor turístico desse
patrimônio, parece injustificável a sobrevalorização de afloramentos em detrimento de
outros geossítios já conhecidos, frequentados e com maior capacidade de atração.
No caso do geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, a situação se complica
ainda mais, já que os limites definidos para o geoparque acabaram por deixar de fora da
inventariação alguns geossítios de comprovada relevância nacional, seja do ponto de
vista geológico (stricto sensu), seja geomorfológico, como é o caso da Serra do Rio do
Rasto, da Serra do Corvo Branco ou do Morro da Igreja, o ponto habitado mais alto do
sul do país (1.822m) e um dos melhores exemplos conhecidos em Santa Catarina dos
processos estruturais associados ao recuo da escarpa na fachada litorânea (fig. 2).

Figura 2- Três exemplos de geossítios de grande valor científico/educacional que deixaram de ser
incluídos no geoparque Caminho dos Cânions do Sul. Da esquerda para a direita: a) Morro da Igreja;
b) contato Botucatú-Basalto na Serra do Corvo Branco; c) Serra do Rio do Rastro, onde se encontram os
estratotipos da Bacia Sedimentar do Paraná, conhecidos como Coluna White.
Fonte: Acervo particular do primeiro autor
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É inevitável a conclusão de que a inventariação de apenas 20 geossítios para um
geoparque com mais de cinco mil quilômetros quadrados e grande geodiversidade,
demonstra-se absolutamente insuficiente e não reflete o real potencial de atração
geoturística deste território. Os próprios autores do inventário reconhecem, por
exemplo, que “(...) atrativos geoturísticos, tais como cachoeiras e cascatas não foram
classificadas como geossítios” (GODOY et al, 2012b: 489), e isso devido “(...) o grau de
subjetividade para avaliar estes locais e o grande número existente destes atrativos na
região” (Idem).

b) Quanto ao vínculo do patrimônio geológico com a cultura local
Ambas as propostas de geoparques situam-se em territórios com ricas paisagens
culturais, bastante vinculadas à geodiversidade local. No caso da Quarta Colônia, as
rochas vulcânicas marcaram nitidamente o padrão original da arquitetura italiana (fig.
3), não só pela abundância deste material, como pela sua solidez e capacidade de
regulação térmica nas áreas de armazenamento de vinho.

Figura 3- Na foto da esquerda, casa italiana tradicional no território do geoparque Quarta Colônia
(município de Faxinal do Soturno), demonstrando o uso da geodiversidade local na construção das
moradias. Na foto da direita, tradicional cerca de pedra no entorno da área do geoparque Caminhos dos
Cânions do Sul (município de São José dos Ausentes), demonstrando a ligação da pecuária tradicional da
região com a sua geodiversidade.
Fonte: Acervo particular do primeiro autor

No caso do território do geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, nas áreas dos
chamados “campos de cima da serra”, as rochas vulcânicas foram utilizadas durante
muito tempo como um substituto da madeira, especialmente na construção de cercas e
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divisas, incorporadas às antigas rotas dos tropeiros que levavam gado do Rio Grande do
Sul para o centro do país. Infelizmente estes elementos passam ao largo das propostas
elaboradas para os respectivos geoparques. No caso do geoparque Quarta Colônia, os
autores ainda reconhecem que “(...) o imenso potencial vinculado ao patrimônio geopaleontológico, aliado à riqueza cultural da colonização italiana e alemã que traz
inúmeros atrativos do ponto de vista turístico para a região, contribuindo assim para o
desenvolvimento sustentável da mesma” (GODOY et al., 2012ª: 453), embora a descrição
desta articulação entre o patrimônio cultural e a geodiversidade não apareça na
proposta. No caso do geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, nem esta referência é
feita.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposição de projetos de geoparques para a região da Quarta Colônia e para o
território dos Cânions do Sul, são excelentes iniciativas para incrementar o turismo já
existente nestes territórios, aliando o atrativo histórico e cênico às possibilidades
interpretativas decorrentes do potencial geoturístico. No entanto, a forma como tais subprojetos foram elaborados dentro do projeto Geoparques do Brasil, nos leva a crer que
há uma subestimação do potencial de desenvolvimento endógeno destes territórios,
tratando-os não como verdadeiros espaços de dinamização científico-cultural e
econômica, mas como expressões de parques geológicos stricto sensu, o que representa
um claro desvio da proposta original da RGG, e dificulta o envolvimento dos atores
locais na sua implementação.
Mais do que isso, acredita-se que os dois projetos analisados não representem
uma exceção dentro dos 19 projetos já elaborados e publicados pela CPRM, o que
indica a necessidade de que esta temática seja ainda melhor discutida no âmbito
institucional brasileiro.
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RESUMO
O patrimônio geomorfológico representa o conjunto de geoformas e processos associados
capazes de expressar de forma singular uma parte da evolução da superfície da Terra, guardando
por isso um valor científico-educacional significativo. Este trabalho tem por objetivo apresentar
uma proposta de classificação do patrimônio geomorfológico capaz de permitir uma
discriminação hierarquizada dos geomorfosítios, com vistas a facilitar o seu enquadramento
dentro de um banco de dados de acesso aberto que sirva para catalogar o patrimônio
gemorfológico inventariado no Brasil e em Portugal. A proposta apresenta quatro níveis de
classificação, traduzidos em categorias hierarquizadas capazes de facilitar o processo de
catalogação e consulta do patrimônio. Espera-se, desta forma, que o enquadramento do
patrimônio geomorfológico em categorias bem definidas e unificadas para os territórios do
Brasil e de Portugal possam não apenas facilitar a recuperação dos dados a partir de interesses
científicos ou educacionais específicos, como também, agrupar geomorfosítios cujas
especificidades para a inventariação, avaliação e gestão sejam semelhantes.
Palavras-chave: patrimônio geomorfológico, banco de dados Brasil-Portugal, classificação
geomorfológica, paisagem.

ABSTRACT
The geomorphological heritage represents the set of landforms and associated processes capable
of expressing singular form a part of the evolution of Earth's surface, guarding so significant
scientific and educational value. This paper aims to present a proposal for classification of
geomorphological heritage able to provide a hierarchical caracterization of geomorphosites, in
order to facilitate its setting within a database of open access that serves to catalog the
geomorphological heritage inventoried in Brazil and Portugal. The proposal has four levels of
classification, translated into hierarchical categories that can facilitate the process of cataloging
and consultation of heritage. It is expected, therefore, that the framework of geomorphological
heritage in well defined and unified categories to the territories of Brazil and Portugal may not
only facilitate the recovery of data from specific scientific or educational interests, as well,
group geomorphosites whose specificities to inventory, assessment and management are similar.
Keywords: geomorphological
classification, landscape.
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1. INTRODUÇÃO
O patrimônio geomorfológico representa o conjunto de geoformas e processos
associados capazes de expressar de forma singular uma parte da evolução da superfície
da Terra, guardando por isso um valor científico-educacional, histórico-cultural, estético
e/ou econômico-social significativo (REYNARD e PANIZZA, 2005). Este patrimônio
envolve desde estruturas de relevo perfeitamente individualizadas, até amplos conjuntos
paisagísticos que sejam reveladores de processos passados e atuais da dinâmica da
litosfera.
Os geossítios onde este patrimônio se encontra são, via de regra, frequentados
por um conjunto de usuários com interesses diversos e, muitas vezes, conflitantes.
Assim, dada a possibilidade de que esse patrimônio seja transformado ou até mesmo
destruído por ação das atividades humanas, há necessidade de estabelecer estratégias e
mecanismos de proteção e valorização destes geossítios, de modo a garantir a sua
integridade e a manutenção dos valores que lhe são atribuídos (MARTIN, 2013). Isso se
torna ainda mais premente quando se observa que a maior parte das políticas públicas de
conservação continuam sub-dimensionando a necessidade de proteção do patrimônio
geomorfológico (FIGUEIRÓ et al., 2013).
Um processo sistemático de inventariação e avaliação do patrimônio
geomorfológico representam uma base confiável e necessária de dados para que se
possam estabelecer políticas adequadas de proteção e valorização. Todavia, como parte
do que tem sido considerado, lato sensu, o patrimônio geológico, o relevo têm sido
incorporado por diversos autores dentro de um quadro classificatório onde, não raras as
vezes, se confundem categorias de formas, processos, cronologia e composições
litológicas na classificação de um geossítio, o que acaba dificultando a transposição de
procedimentos de avaliação e gestão, de uma categoria para outra, ou mesmo gerando
uma duplicidade de classificação para um mesmo geossítio que apresente a forma dos
geossítios da categoria “x” mas, ao mesmo tempo, tenha as características cronoestratigráficas dos geossítios da categoria “y”.
Assim, este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta de classificação
do patrimônio geomorfológico capaz de permitir uma discriminação hierarquizada dos
geossítios, com vistas a facilitar o seu enquadramento dentro de um banco de dados que
sirva para catalogar o patrimônio gemorfológico inventariado no Brasil e em Portugal.
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O uso de uma classificação unificada para os dois países apresenta inúmeras vantagens
em termos de comparação das características, avaliação da vulnerabilidade e
transposição de métodos de avaliação e manejo dos geossítios. Tal iniciativa agrega-se
ao esforço da Associação Internacional de Geomorfólogos, que busca, desde a criação
do Grupo de Trabalho Geomorphosites, estabelecer uma orientação para a identificação,
catalogação e avaliação do patrimônio geomorfológico.
2. CATEGORIAS DO PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO
No presente trabalho, parte-se de esforços já existentes para a inventariação do
patrimônio geomorfológico português (VIEIRA e CUNHA, 2004; PEREIRA et al., 2006) e
brasileiro (SCHOBBENHAUS et al., 2002; WINGE et al., 2009), buscando ampliar o
espectro de categorias classificadas, a fim de abarcar a ampla diversidade de ocorrência
desta temática nos dois países.
A proposta apresenta uma classificação hierarquizada em quatro níveis de
categorias (fig. 1). No primeiro nível são diferenciados os geomorfosítios que
representam conjuntos paisagísticos mais complexos, daqueles cujo foco está
direcionado a determinadas geoformas mais facilmente individualizadas dentro da
paisagem. A diferenciação entre estas duas categorias iniciais, tem a finalidade de
agrupar geomorfosítios com níveis semelhantes de complexidade e que, portanto,
demandam estratégias de conservação e manejo comparáveis
Dentro dos conjuntos paisagísticos, identifica-se, em um segundo nível
hierárquico, três categorias perfeitamente diferenciadas: os conjuntos paisagísticos
naturais (cujo valor está associado às estruturas e processos gemorfológicos stricto
sensu, e onde se revelam patrimônios associados a diferentes agentes ou processos), as
paisagens culturais (que refletem os mecanismos de adaptação das diferentes culturas à
geodiversidade das suas paisagens) e os sítios arqueológicos líticos, compreendidos
estes como paleopaisagens culturais. Já no grupo das geoformas, um segundo nível
hierárquico busca agrupar os geomorfosítios em formas ou depósitos, dependendo da
sua dinâmica natural de formação.
Os geomorfosítios de formas são divididos, em um terceiro nível hierárquico, em nove
categorias

distintas,

dependendo

dos

agentes

responsáveis

por

sua

formação/esculturação, sendo elas: formas litorâneas, tectônicas, plutônicas, vulcânicas,
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erosivas em estruturas sedimentares, fluviais, derivadas do intemperismo, glacias ou
derivadas de impacto (caso de crateras geradas por astroblemas). Já os depósitos,
também conforme os agentes de deposição, dão origem a quatro categorias distintas:
depósitos eólicos, marinhos e fluvio-marinhos, fluviais e glaciais.

Figura 1 - Proposta de categorização do patrimônio gemorfológico a partir de quatro níveis
hierárquicos distintos.
Fonte: Elaboração dos autores
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O quarto nível hierárquico é composto por categorias que representam um maior
grau de detalhamento sobre as categorias de formas ou de depósitos, podendo, desta
maneira, serem consideradas sub-categorias das anteriores. Embora o detalhamento
destas sub-categorias demande um espaço muito maior do que este texto comporta, podemos
tomar um exemplo como referência. Dentre a categoria de depósitos fluviais, os geomorfosítios
podem ser classificados em quatro sub-categorias distintas, conforme seja a característica mais
relevante a ser conservada/valorizada: ilhas fluviais, planície de inundação, terraços fluviais ou
leques aluvionares. Com isso, as 4 categorias de depósitos desdobram-se em 15 sub-categorias
diferentes, enquanto que as 9 categorias de formas desdobram-se em 17 sub-categorias.
O objetivo desta categorização do patrimônio geomorfológico é a de permitir uma melhor
estruturação do inventário patrimonial dentro de uma base de dados open source com interface
espacial, a fim de permitir o acesso a um público mais amplo e, com isso, contribuir para a
definição de políticas e estratégias de conservação e divulgação do patrimônio geomorfológico
brasileiro e português, já que esta capacidade de transferência da informação científica a uma
audiência mais ampla parece ser o grande desafio da geoconservação no futuro imediato
(CARTON et al., 2005).

3. CRIAÇÃO

DE UM BANCO DE DADOS LUSO-BRASILEIRO DO PATRIMÔNIO
GEOMORFOLÓGICO

Considerando a grande dimensão territorial envolvida nesta proposta, a elaboração de
um banco dados do patrimônio geomorfológico deverá priorizar os geomorfosítios de relevãncia
nacional e internacional presente nos dois países, a partir de um aplicativo web para
cadastramento e quantificação automática, operado mediante utilização de ferramentas de
software livre.
Os critérios de avaliação do patrimônio deverão ser adaptados à realidade temática dos
dois países envolvidos, a partir de propostas existentes na literatura (GARCIA-CORTÉS e URQUÍ,
2009; PEREIRA et al., 2012), tomando por base a experiência do aplicativo GEOSSIT,
desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil (MANSUR et al., 2013).
O essencial da proposta é a criação de uma base de dados georeferenciada que, ligada a
um software de SIG livre, permita não apenas o cadastramento aberto por parte da comunidade
de pesquisadores do tema, como também a consulta dos geomorfosítios cadastrados, seja pela
categoria temática inventariada, pelo nome e/ou pela sua localização espacial no mapa.
A execução desta proposta deverá resultar em um melhor reconhecimento do
patrimônio geomorfológico existente no Brasil e em Portugal pelos gestores e comunidade em
geral, permitindo o desenvolvimento de políticas e estratégias de conservação e, ao mesmo
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tempo, evitando que este patrimônio seja “absorvido” por categorias genéricas do patrimônio
geológico como Províncias Estruturais (LIMA et al., 2010), sem que se leve em conta no
processo de inventariação, as especificidades das estruturas e processos que compõe a herança
construída pela dinâmica superficial do planeta.
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RESUMO
A importância científica e pedagógica de algumas das paisagens urbanas da cidade de Coimbra,
região centro de Portugal, deve-se à singularidade das formas do relevo locais. Os objetivos
gerais deste estudo foram: 1) selecionar os critérios de identificação e avaliação de "locais de
interesse geomorfológico" (LIGs, no sentido de geomorphosites); 2) revelar os LIGs
selecionados; e 3) apresentar os LIGs, no âmbito das Cidades Educadoras. Estes locais foram
selecionados considerando os resultados de trabalhos de campo e da bibliografia e cartografia
publicadas. A seleção final inclui os sítios: 1) Penedo da Saudade; 2) Penedo da Meditação; 3)
Miradouro do Vale do Inferno; 4) Colina do Polo I da Universidade de Coimbra; e 5) Vale do
Rio Mondego. Nela foram considerados, como principais critérios interrelacionados, a
localização, a acessibilidade, a importância histórica, turística e cultural e, sobretudo, a
adequação a estratégias e atividades educacionais.
Palavras-chave: Cidade educadora, Coimbra (Portugal), Educação em Geomorfologia, Locais
de interesse geomorfológico.

ABSTRACT

The scientific and pedagogical importance of some of the urban landscapes of the city of
Coimbra, in the central region of Portugal, is due to the uniqueness of the local forms of relief.
The aims of this study were: 1) to select the criteria for the identification and evaluation of "sites
of geomorphological interest (SGIs)" (geomorphosites); 2) to reveal the SGIs selected; 3) to
present the SGIs in the context of Educating Cities. These sites were selected based on the
results of field work and published literature and cartography. The final selection includes the
sites: 1) Penedo da Saudade; 2) Penedo da Meditação; 3) Vale do Inferno Viewpoint; 4) Hill of
Polo I (Hub I) of the University of Coimbra, and 5) The Valley of the Rio Mondego. Location,
accessibility, historical importance, cultural and tourism and especially the adequacy for
educational strategies and activities were considered as major interrelated criteria in the
selection.
Keywords: Coimbra (Portugal), Educating city, Geomorphology Education, Geomorphosites.

1. INTRODUÇÃO
A paisagem urbana de Coimbra foi moldada no bulício de gerações e de
encontros e desencontros de culturas e saberes, construindo pouco a pouco o seu
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leitmotiv urbano, numa relação secular de dependência para com as formas do relevo
que moldaram a sua expansão. Como consequência deste percurso complexo, o seu
espaço citadino está eivado de um misto de elementos históricos e naturais, dispersos no
seio de um edificado multifacetado que se desenvolveu como fruto da necessidade dos
homens e do seu percurso civilizacional, numa contínua e profunda ação de
antropização da paisagem.
Embora nem sempre tão espetaculares aos olhos de amantes dos espaços naturais
e dos seus amazing landscapes, inspiradores de uma Terra ainda em estado selvagem,
os cenários urbanos como o de Coimbra valem pela sua proximidade omnipresente,
através da qual desempenham o papel de mosaicos decorativos do quotidiano citadino.
Na rotina diária dos indivíduos, ocupados com os seus afazeres e interações mundanas,
estas paisagens e as formas do relevo a elas subjacentes, acabam muitas vezes por
passar despercebidas, mesmo que contribuindo significativamente para a salubridade e
qualidade estética da malha urbana.
À localização privilegiada de Coimbra, cujo contexto estratégico na Região
Centro e a proximidade da Munda, enquanto via de comunicação navegável, e que não
terão passado despercebidos aos fundadores de Aeminium, há que juntar uma
interessante diversidade geomorfológica e geológica (SOARES, 1990; CUNHA e SOARES,
1997; CUNHA et al., 1999), em que as formas e elementos do relevo local se congregam
na transição do Maciço Marginal de Coimbra (REBELO, 1992) e seus metamorfitos
fortemente deformados do Pré-Câmbrico da Série Negra, com as formações de
bordadura da Orla Meso-Cenozóica Ocidental, compostas por corpos detríticos
grosseiros do Triásico do Grupo de Silves e por espessas sucessões calco-dolomíticas e
margo-carbonatadas do Jurássico inferior (SOARES et al., 1985, 2005, 2007; SOARES e
GOMES, 1997). Juntam-se, assim, episódios muito antigos da evolução geológica do
território, com outros ligados essencialmente ao ciclo atlântico e à génese da Bacia
Lusitânica, no contexto da margem continental oeste da Paleomicroplaca Ibérica.
Perante todo este contexto rico de registos de uma história geológica complexa,
pautados por uma diversidade considerável de litologias e de estruturas, não se estranha
a especificidade de Coimbra, enquanto cidade detentora de um património natural
relevante, em que a beleza ou a importância científica e pedagógica de algumas das suas
paisagens urbanas se devem à própria singularidade das formas do relevo locais.
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Considerando este cenário motivador e o sentimento que os autores exprimem
por uma longa vivência nesta sua, nossa Coimbra, o presente estudo desenvolveu-se
com base nos seguintes objetivos gerais: 1) definir os critérios de identificação e
avaliação de "locais com interesse geomorfológico” (LIGs); 2) selecionar e revelar os
LIGs, no sentido de geomorphosites (REYNARD e PANIZZA, 2005); e 3) apresentar os
LIGs, no âmbito das Cidades Educadoras (Carta das Cidades Educadoras, 2004;
GÓMEZ-GANELL e VILA, 2003). Por sua vez, os objetivos específicos foram: 1)
localizar; 2) identificar; 3) estudar, 4) avaliar 5) selecionar; e 6) apresentar um conjunto
de locais de interesse que, sobretudo pela sua relevância geomorfológica, mas, também,
para o ensino e aprendizagem, são apresentados como modelos (mental models,
teaching models, learning models) que constituem locais dignos de registo, na cidade de
Coimbra (JOHNSON-LAIRD, 1983, GOBERT e BUCKLEY, 2000; GILBERT e BOULTER,
2000; BUCKLEY et al., 2004). O termo modelação significa construção, avaliação e/ou
revisão de um modelo em resposta a um problema específico (GOBERT e BUCKLEY,
2000; PRINS et al., 2008). As representações dos modelos poderão ser pictóricas (fotos,
mapas, gráficos, esquemas, desenhos) ou linguísticas.
2. METODOLOGIA
A metodologia seguida, relativamente aos trabalhos prévios, está descrita em
GOMES et al,. (publicado neste volume). Quanto aos trabalhos realizados neste estudo,
estes passaram por uma observação detalhada da paisagem, a partir de pontos préselecionados, com vista a caracterizar as formas presentes nos locais designados por: 1)
Penedo da Saudade (fig. 1A, B e C); 2) Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra
(Avenida Dias da Silva); 3) Igreja de Santo António dos Olivais; 4) Penedo da
Meditação (fig. 1D); 5) Rua António Jardim; 6) Pátio da Reitoria da Universidade de
Coimbra; 7) Colégio Rainha Santa Isabel; 8) Miradouro do Vale do Inferno (fig. 1E e
F); 9) Igreja Santa Clara Nova; 10) Fórum de Coimbra; 11) Santa Clara a Velha; 12)
Vale das Flores; e 13) Solum.
A seleção dos LIGs foi efetuada tendo em conta o conceito de geomorphosites
(REYNARD e PANIZZA, 2005) e um modelo modificado dos critérios adotados por
VIEIRA e CUNHA (2004): Importância científica (valor, diversidade, conservação,
datação, raridade e/ou originalidade); Valor educativo (recurso didático e recurso
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turístico); e Significado cultural (valor ambiental, situação sociogeográfica, valor
histórico, valor espiritual). Para além destes critérios foram também considerados: 1) a
localização; 2) a acessibilidade; e 3) a adequação do espaço a atividades de turismo e,
sobretudo, de ensino. A seleção, no espaço de Coimbra, foi efetuada de modo
quantitativo, usando a pontuação por local (PEREIRA et al., 2007). Em concreto, foram
considerados: 1) Penedo da Saudade (13p); 2) Penedo da Meditação (11p); 3)
Miradouro do Vale do Inferno (11 p); 4) Colina do Polo I da Universidade de Coimbra
(12 p); e 5) Vale do Rio Mondego (11p).

Figura 1 – Exemplos de representações pictóricas de “locais com interesse geomorfológico” em
Coimbra, Portugal. A – Penedo da Saudade, de onde se observa o Estádio Municipal localizado na zona
da Solum, avistando-se o Bairro Norton de Matos; B e C – Penedo da Saudade; D – Paisagem, a partir do
Penedo da Meditação; E e F- Paisagens da cidade, a partir do Miradouro do Vale do Inferno.

3. RESULTADOS E CONCLUSÕES
No seu todo, os LIGs estão representados, por unidades sedimentares do
Mesozóico que materializam etapas iniciais do enchimento da Bacia Lusitânica,
contemporânea da fragmentação da Pangeia. Os relevos foram moldados, sobretudo, por
processos exógenos, mas também por endógenos, traduzidos, estes últimos, por fraturas
bem expostas, em afloramento. A erosão diferencial foi muito importante no esculpir de
afloramentos e paisagens, nos quais se evidencia um substrato geológico constituído por
unidades detríticas e calco-dolomíticas do Grupo de Silves e da Formação de Coimbra.
Os LIGs selecionados: 1) constituem situações de proximidade com a zona urbana; 2)
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apresentam acesso, localização e adequação do espaço a atividades de ensino e de
turismo; e 3) têm sido usados na seleção de estratégias e construção de recursos
didáticos, no âmbito do ensino básico, secundário e superior, bem como em estudos de
formação de professores.
A cidade de Coimbra é, em toda a plenitude, uma Cidade Educadora (CARTA
DAS

CIDADES EDUCADORES, 2004). Ao observar e contemplar a cidade, de vários

ângulos, aprende-se, e com aquilo que se sabe aprende-se mais em função daquilo que
se sabe (AUSUBEL, 1963). Assim, os habitantes de Coimbra aprenderam, desde cedo,
que: 1) os monumentos podem ser uma continuação das pedreiras de cor de dolomia; 2)
o rio passou a ser um canal porque, de vez em quando, resolvia sair do seu leito; 3) o
Penedo da Saudade foi esculpido por processos de erosão diferencial; e 4) as rochas de
Coimbra armazenam muita água. Aprenderam também que o Rio empurrou o Mosteiro
para outras altitudes e que os tempos foram, por vezes, atribulados ao longo da História.
Por exemplo, a morfologia dos terrenos e a ajuda da cidade contribuem para esculpir a
paisagem e, em alguns casos, para a destruir.
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RESUMO
Com a pretensão de classificar a escarpa dos Arrifes do Maciço Calcário Estremenho como
património geomorfológico de relevância nacional, apresenta-se neste trabalho uma
sistematização dos locais de interesse geomorfológico que lhe conferem singularidade e que
contribuem para a sua valorização patrimonial.
Do relevante património associado à escarpa, encontram-se os mais notáveis exemplos de
geomorfologia estrutural e cársica, dos quais se destacam, pelo seu valor científico e didáticopedagógico, o sistema cársico da nascente do Almonda, o complexo flúvio-cársico do Alviela, o
polje incipiente do Vale da Serra, os megalapiás do Pedrógão e do Chão da Serra, os
afloramentos em que é possível observar o cavalgamento dos Arrifes, entre outros valores
geomorfológicos, geológicos, ecológicos e culturais.
Palavras-chave: Escarpa dos Arrifes, património geomorfológico, Maciço Calcário Estremenho

ABSTRACT
The purpose of this paper is to present the systematization of the geomorphological interest sites
which contribute for the uniqueness of Arrifes fault scarp in the Estremadura Limestone Massif
as geomorphological heritage of national importance.
There were inventoried 36 geomorphosites, including the most interesting examples of
structural and karstic geomorphology with great scientific, didactic and geoturistic value.
The more relevants sites are the Almonda karstic system associated with the spring of the
Almonda River; the Alviela spring system, the incipient polje of Vale da Serra, the megakarren
of Pedrógão and Chão da Serra, among other geomorphologic, geologic, ecologic and cultural
values.
Keywords: Arrif fault scarp, geomorphological heritage, Estremenho Massif
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1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a classificação de elementos, sítios e paisagens como
património natural de carácter geomorfológico tem vindo a assumir um maior interesse
e visibilidade científica, a par com o interesse social e económico, sobretudo ao nível da
promoção de atividades (geo)turísticas, desportivas e de educação ambiental. Estes
locais, com presença de formas de relevo únicas e reveladoras de processos
geomorfológicos representativos e peculiares, configuram um conjunto de indicadores
que nos ajudam a compreender a evolução do relevo, a história recente da Terra e da
própria vida, e que por isso devem ser preservados e até mesmo melhor usufruídos, em
função dos seus valores científicos-didáticos, estético-paisagísticos, culturais e
turísticos.
Dentre da grande diversidade de formas de relevo, as escarpas de falha são
talvez, uma das mais inequívocas para a compreensão dos processos de construção da
paisagem. A escarpa de falha dos Arrifes do Maciço Calcário Estremenho surge-nos
como um desses exemplos, ao exibir alguns dos locais mais significativos da
Geomorfologia Estrutural e Cársica, de inegável valor científico e didático-pedagógico.
Com a pretensão de propor a escarpa dos Arrifes como Património
Geomorfológico, pretende-se com este trabalho fundamentar a proposta para a sua
classificação, identificando e caracterizando os locais de interesse geomorfológico que
lhe conferem uma individualidade própria. Esta iniciativa tenciona salientar o valor
patrimonial da escarpa dos Arrifes, no sentido de consolidar a importância dos seus
aspetos geomorfológicos como componente estruturante da paisagem, assim como
realçar os diversos valores intrínsecos, em particular do valor científico, didáticopedagógico e geoturístico.
Em termos metodológicos, este estudo baseia-se na análise bibliográfica de
trabalhos da especialidade, numa análise geomorfológica da área de estudo e de um
levantamento de campo sistemático, à escala 1:10 000, com vista à identificação de
potenciais locais de interesse geomorfológico. No processo de inventariação de locais,
sítios e miradouros de paisagem, foi utlizada uma ficha-inventário individual de
caracterização e de avaliação do interesse (geomorfológico, paisagístico, geológico,
hidrológico, espeleológico, tectónico, paleontológico e cultural) e dos valores
associados (científico, didático-pedagógico, ecológico, cultural, turístico e económico),
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bem como das suas potencialidades de uso, no que respeita à acessibilidade e
visibilidade e à necessidade de proteção, registando a existência ou não de um estatuto
de proteção, estado de conservação e potenciais fatores de ameaça.
2. A ESCARPA DOS ARRIFES NO MACIÇO CALCÁRIO ESTREMENHO
A escarpa dos Arrifes situa-se no Centro Oeste de Portugal Continental, a norte
do rio Tejo, demarcando a faixa de transição entre a Orla Mesocenozóica Ocidental e a
Bacia Terciária do Tejo (fig.1). Estende-se por mais de 30km, ao longo do bordo
meridional do Maciço Calcário Estremenho (MARTINS, 1949), segundo uma orientação
geral NE-SW, desde o concelho de Tomar (lat. 39°37’44’’N; long. 8°29’68’’W) até
perto de Rio Maior (Alcanede - lat. 39°26’09’’N; long. 8°50’32’’W). A sua presença
impõe-se na paisagem por dois compartimentos topográficos, contínuos, com altitudes
entre os 150 e os 250m, que traduzem a expressão morfológica da falha inversa que
margina o Maciço (Falha dos Arrifes). O caráter de falha inversa desde acidente
tectónico evidencia-se pelo cavalgamento das formações calcárias do Jurássico Médio e
Superior, que constituem o Maciço Calcário Estremenho, sobre os sedimentos
cretácicos e terciários da Bacia do Tejo (MANUPELLA et al., 2000). E, é graças à dureza
relativa dos calcários do Dogger, que formam a cornija, quase contínua, no topo dos
Arrifes, que a escarpa mantém grande parte da sua imponência, caracterizada por
amplitudes topográficas entre as dezenas e os 100m de desnível, e declives que
ultrapassam por norma os 25° e, mesmo, os 40° em alguns setores.
Integrados parcialmente na área protegida do Parque Natural das Serras de Aire
e Candeeiros (PNSAC), os Arrifes são visíveis a grande distância, em diversos pontos
da região, mas é próximo do nó de Torres Novas da auto-estrada A1, no sentido LisboaPorto, que apresentam maior monumentalidade com um comando altimétrico de cerca
de 80m (foto 1, MANUPPELLA et al., 2006).
Serra de Aire (678m)
SW

Arrifes

Arrifes (200m)

NE

Foto 1 – Escarpa de Falha dos Arrifes do Maciço Calcário Estremenho, junto à auto-estrada A1 -Torres Novas
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3. O VALOR PATRIMONIAL DA ESCARPA DOS ARRIFES
Ao longo da escarpa dos Arrifes foram inventariados 35 locais de interesse
geomorfológico, entre os quais alguns dos mais notáveis exemplos da geomorfologia
estrutural e cársica com elevado valor científico, didático-pedagógico e geoturístico, de
relevância nacional e internacional (fig. 1).

Figura 1 – Locais de interesse geomorfológico na Escarpa dos Arrifes do Maciço Calcário Estremenho

No que respeita aos processos e fatores responsáveis pela génese e evolução
deste acidente tectónico, encontramos alguns locais de interesse geológico, onde é
possível observar a falha cavalgante dos Arrifes, dobras anticlinais perfeitas, brechas e
caixas de falha que atestam os esforços tectónicos compressivos que estão na origem do
soerguimento do Maciço Calcário Estremenho. Um dos locais mais didáticos, com
excecionais condições de observação da falha cavalgante dos Arrifes e da sua
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configuração na paisagem é o corte da autoestrada A1 (km20 - Geosítio n.º 19),
próximo da portagem de Torres Novas.
No reverso da escarpa, e nitidamente condicionadas pelos aspetos estruturais,
desenvolvem-se diversas formas cársicas e flúviocársicas, tanto de superfície como de
profundidade, resultantes da forte dissolução dos calcários. Das formas de superfície
com maior interesse geomorfológico destacam-se duas áreas de megalapiás com formas
pedunculadas e em dorso, com 2 a 3m de altura, no Chão da Serra e no Pedrógão; duas
grandes depressões fechadas, a do Vale da Serra e o do Vale Florido/Vale da Trave
definidas como os poljas incipentes (MARTINS, 1949); a pequena fórnia de Fungalvaz; o
canhão da Ribeira de Amiais e algumas pequenas dolinas. Quanto às formas cársicas de
profundidade, estão inventariadas ao longo da escarpa cerca de uma dezena de
cavidades, entre lapas e algares, de diversas dimensões e profundidades, onde se
processa o escoamento das águas do maciço num extenso e complexo sistema
subterrâneo de drenagem. Aqui encontramos, o complexo de grutas que representa o
fenómeno fluviocársico mais interessante de Portugal, onde em cerca de 300m, a
Ribeira de Amiais e a nascente do Alviela dão origem a um sistema de perdas,
ressurgências e exsurgências de elevado valor científico e didático-pedagógico
(Geosítio 28); e o sistema cársico da Nascente do Almonda (geosítio 15), considerado
como sendo o maior sistema cársico subterrâneo conhecido no território português, com
cerca de 14km de desenvolvimento, e um dos melhores exemplos do património
espeleológico local e nacional, quer pela sua extensão, quer pela diversidade de
concreções de rara beleza que contém.
Um outro aspeto que confere características originais à escarpa prende-se com o
facto de este acidente funcionar como zona de barreira de um dos maiores – se não o
maior – aquífero cársico português (Maciço Calcário Estremenho), de onde brotam as
importantes exsurgências cársicas dos Olhos de Água do Alviela, do Almonda e dos
Olhos de Maria Paula (Vila Moreira), que têm ligação provada aos sumidouros do Polje
de Mira-Minde (CRISPIM, 1986). Em 2006, estas nascentes foram consideradas Zonas
Húmidas de importância internacional no âmbito da Convenção de Ramsar.
Por outro lado, as características naturais da região permitem a existência de
excecionais miradouros geomorfológicos que proporcionam uma fácil interpretação da
paisagem. Dos 12 locais inventariados, destacamos o Miradouro da Pedreira do

ISBN: 978-989-96462-5-4

59

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

Espanhol, no Pedrógão (Torres Novas), o Miradouro de Santa Marta em Vila Moreira
(Alcanena) e o Miradouro da Guarita, em Abrã (Santarém), como alguns dos locais
onde este acidente tectónico pode ser observado no seu conjunto e com maior
espetacularidade, e donde facilmente se compreende a transição entre as duas grandes
unidades morfoestruturais - a Orla Mesozenozóica e a Bacia Terciária do Tejo.
Por fim, os Arrifes compreendem também um importante património cultural, de
que se salienta a presença do 3º maior aglomerado de moinhos de vento de Portugal,
conhecidos como os Moinhos da Pena, e um rico património arqueológico decorrente da
existência de um vasto conjunto de jazidas arqueológicas em grutas, em abrigos
rochosos na escarpa e em estações de superfície no topo e na base deste acidente, cujos
artefactos encontrados atestam uma forte ocupação desta região pelo Ser Humano préhistórico (CARVALHO, 2003; MARTINS, 2012). ZILHÃO (2013) considera mesmo que o
sistema cársico da Nascente do Almonda (Gruta da Oliveira) é, à escala da Península
Ibérica, um caso único em termos arqueológicos e uma referência para o estudo
Paleolítico Médio, com achados de relevância nacional e até mesmo internacional.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escarpa dos Arrifes constitui uma importante parte do património
geomorfológico português, não só pelo facto de representar parte da faixa de transição
entre a Orla Mesocenozóica Ocidental e a Bacia Terciária do Tejo, mas sobretudo pela
sua dimensão e pela diversidade e qualidade de elementos de inegável valor patrimonial
que sustenta. As suas características sus generis legitimam a sua importância na lista do
geopatrimónio nacional, e os locais de inegável valor científico são dignos de serem
preservados e “utilizados” no desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas, de
educação ambiental e/ou recreativas.
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RESUMO
O Geoparque Açores possui 121 geossítios distribuídos pelas nove ilhas e fundos marinhos
envolventes, que garantem a representatividade da geodiversidade açoriana e refletem a sua
história geológica e eruptiva de cerca de 10 milhões de anos.
Os geossítios dos Açores foram categorizados tendo em conta as suas características geológicas,
geomorfológicas e vulcanológicas. Assim foram estabelecidas 23 categorias geomorfológicas
que incluem caldeiras, cordilheiras vulcânicas, cavidades vulcânicas, grabens, domos, maars,
campos de lava, vulcões submarinos e zonas costeiras, entre outras.
Palavras-chave: Geoparque Açores, geodiversidade, geossítios, categorização, morfologia
vulcânica.

ABSTRACT
The Azores Geopark has 121 geosites distributed by nine islands and the surrounding seafloor,
which ensure the representativeness of the Azorean geodiversity and reflect its geological
history with about 10 million years.
The Azorean geosites were categorized taking into account their geological, geomorphological
and volcanological characteristics. So there were established 23 geomorphological categories
that include calderas, volcanic ridges, volcanic caves, grabens, domes, maars, lava fields,
submarine volcanoes and coastal areas, among others.
Keywords: Azores Geopark, geodiversity, geosites, categorization, volcanic morphology

1. ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES
O arquipélago dos Açores é uma Região Autónoma Portuguesa localizada em
pleno Oceano Atlântico, a 1815 km do continente Europeu (Portugal Continental) e
2625 km do continente Americano (Canadá). É formado por nove ilhas, alguns ilhéus e
fundos marinhos, encontrando-se as ilhas dispersas ao longo de uma faixa com 600 km
de comprimento e orientação ONO-ESE (Fig.1).
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Figura 1 – Localização geográfica do Arquipélago dos Açores

Todas as ilhas são de origem vulcânica, estando identificados no arquipélago 27
sistemas vulcânicos (16 grandes edifícios vulcânicos poligenéticos e 11 zonas de
vulcanismo fissural) e um total de 1.750 vulcões monogenéticos (NUNES e LIMA, 2008).
O arquipélago dos Açores apresenta uma rica e vasta geodiversidade e um
importante património geológico, composto por diversos locais de interesse científico,
pedagógico e turístico. Vulcões, caldeiras, lagoas, campos lávicos, fumarolas, águas
termais, grutas e algares vulcânicos, fajãs, escarpas de falha e depósitos fossilíferos
marinhos, entre tantos outros, são elementos caracterizadores do património geológico
da Região.
2. GEOPARQUE AÇORES
O reconhecimento do valor do património geológico açoriano concretiza-se com
a criação do Geoparque Açores, em 2010, e sua integração nas Redes Europeia e Global
de Geoparques, em 2013, passando a haver uma promoção deste património e do
arquipélago a nível global.
O Geoparque Açores constitui o primeiro geoparque verdadeiramente
arquipelágico, com o mote “9 ilhas – 1 geoparque”, onde se “Desfrutam de erupções de
ISBN: 978-989-96462-5-4

63

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

sabores, aromas e experiências!”. Este alia uma estratégia de geoconservação, a
políticas de educação e sensibilização ambientais e à promoção de um desenvolvimento
socioeconómico sustentável baseado no geoturismo.
As marcadas características vulcanológicas, junto com as de índole tectónica,
litológica, paleontológica e outras, foram o ponto de partida para a identificação,
caracterização e quantificação do valor da geodiversidade e do património geológico
açorianos (LIMA, 2007; NUNES et al., 2011), que incluem diversos geomorfossítios de
indubitável valor.
Estão identificados e caracterizados 121 geossítios distribuídos pelas nove ilhas
e fundos marinhos envolventes, que garantem a representatividade da geodiversidade
dos Açores e refletem a sua história geológica e eruptiva de cerca de 10 milhões de
anos.

Destes,

57

geossítios

foram

selecionados

como

prioritários

para

o

desenvolvimento de estratégias de Geoconservação e para implementação de ações de
valorização no âmbito do Geoparque Açores, os quais se distribuem pelas ilhas de Santa
Maria (5), São Miguel (10), Terceira (7), Graciosa (5), São Jorge (5), Pico (8), Faial (6),
Flores (6) e Corvo (3), e os fundos marinhos dos Açores (2) (LIMA et al., 2009; NUNES
et al., 2011) (Fig. 2).

Figura 2 – Geossítios do Geoparque Açores
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3. CATEGORIZAÇÃO DOS GEOSSÍTIOS
Os geossítios dos Açores foram categorizados tendo em conta as suas
características geomorfológicas, geológicas e vulcanológicas, adaptando-se, no primeiro
caso, as categorias definidas por WOOD (2009) para a morfologia vulcânica mundial.
Assim foram estabelecidas 23 categorias geomorfológicas para os geossítios dos
Açores, apresentadas na tabela I.
Tabela I – Categorias geomorfológicas e vulcanológicas dos geossítios dos Açores
CATEGORIAS GEOMORFOLÓGICAS E VULCANOLÓGICAS
1 Arribas
13 Fajãs lávicas
2 Caldeiras
14 Fenómenos de alteração/Barreiros
3 Cavidades vulcânicas
15 Jazidas fossilíferas
4 Campos de cones de escórias e de spatter
16 Lagos vulcânicos
5 Cones de tufos surtseianos
17 Lagunas costeiras
6 Cordilheiras vulcânicas
18 “Lajidos” (campos de lava)
7 Depósitos quaternários (e.g. praias e fajãs detríticas)
19 Maars (crateras de explosão)
8 Disjunções prismáticas e esferoidais
20 Vales fluviais
9 Domos e coulées
21 Vulcões poligenéticos
10 Erupções históricas
22 Zonas de actividade hidrotermal
11 Estruturas subvulcânicas (e.g. chaminés e filões)
23 Outras
12 Estruturas tectónicas (e.g. falhas e grabens)

O Gráfico da figura 3 mostra a distribuição/frequência com que ocorrem cada
uma das categorias nos 121 geossítios dos Açores. Da análise dos dados apresentados,
verifica-se que destacam-se as arribas costeiras, os vulcões poligenéticos com caldeira,
as cavidades vulcânicas, as disjunções prismáticas e esferoidais, as erupções históricas,
as chaminés e filões, os vales fluviais e as zonas de atividade hidrotermal, confirmando
o carácter arquipelágico e vulcânico do Geoparque Açores.
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Figura 3 – Categorias geomorfológicas e vulcanológicas dos geossítios dos Açores
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As fotos da figura 4 retratam alguns dos principais geossítios dos Açores, com
diferentes categorias geomorfológicas e vulcanológicas presentes nos geossítios dos
Açores.

Barreiro da Faneca
(Santa Maria)

Caldeira do Vulcão das Furnas
(São Miguel)

Algar do Carvão
(Terceira)

Caldeira e Furna do Enxofre
(Graciosa)

Cordilheira vulcânica central
(São Jorge)

Montanha do Pico
(Pico)

Vulcão dos Capelinhos e
Costado da Nau (Faial)

Rocha dos Bordões (Flores)

Fajã lávica do Corvo (Corvo)

Figura 4 – Geossítios dos Açores com diferentes categorias geomorfológicas e vulcanológicas

4. CONCLUSÕES
O estudo e valorização da morfologia vulcânica, um dos principais ex-líbris do
património natural açoriano, é um dos motes do Geoparque Açores, não só como
veículo de promoção turística das suas geopaisagens, mas também como importante
ferramenta de educação e sensibilização ambiental. Neste contexto, assume especial
relevo a transmissão deste conhecimento para os diferentes públicos-alvo, de modo a
facilitar o seu usufruto e a correta interpretação das paisagens vulcânicas açorianas.
A caracterização e análise efetuadas aos geossítios dos Açores incluíram a sua
caracterização geomorfológica e vulcânica, tendo-se classificado os locais de interesse
geológico em 23 categorias. Assim, verificou-se que nos geossítios dos Açores
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destacam-se as arribas costeiras, os vulcões poligenéticos com caldeira, as cavidades
vulcânicas, as disjunções prismáticas e esferoidais, as erupções históricas, as chaminés e
filões, os vales fluviais e as zonas de atividade hidrotermal, refletindo o carácter
arquipelágico e vulcânico do Geoparque Açores
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RESUMO
A etnogeomorfologia estuda os conhecimentos geomorfológicos sob a visão de modelos
desenvolvidos por comunidades tradicionais. Por meio deste trabalho objetivamos identificar
como os produtores rurais sertanejos entendem, classificam e manejam o relevo e os processos
geomorfológicos inerentes as suas realidades. A pesquisa, de caráter qualitativo, foi realizada no
estado do Ceará, região Nordeste do Brasil. Através dela, foi possível distinguir o conhecimento
etnogeomorfológico dessas comunidades, por meio das taxonomias locais e da visão integrada
que possuem, que não se restringe à temática do relevo. Diante da realidade geoambiental do
semiárido brasileiro, defendemos que a etnogeomorfologia pode contribuir para uma gestão
socioambiental mais eficaz às limitações dessa região.
Palavras-chave: Etnogeomorfologia, geoconservação, comunidades, sertão, Brasil.

ABSTRACT
The ethnogeomorphology studies in the sight of models developed by traditional communities
the geomorphological knowledges. Through this study we aimed to identify how the backland
farmers understand, classify and manage the relief and the geomorphological processes inherent
to its realities. The research qualitative, was held in the state of Ceara, northeastern Brazil.
Through it was possible to distinguish ethnogeomorphology knowledge of these communities
through local taxonomies and integrated vision they have, which is not restricted to the issue of
relief. Faced with the reality of the brazilian semiarid geoenvironmental defend the idea that
ethnogeomorphology can contribute to more effective environmental management of the
limitations of this region.
Keywords: Ethnogeomorphology, geoconservation, communities, backcountry, Brazil.

1. INTRODUÇÃO
A etnogeomorfologia busca resgatar os saberes locais sobre o relevo e processos
geomorfológicos atuantes, e pode contribuir para o desenvolvimento de uma gestão
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socioambiental mais ativa, dinâmica e participativa. Neste âmbito, o principal objetivo
dessa pesquisa é identificar como os produtores rurais sertanejos entendem, classificam
e manejam o relevo e os processos geomorfológicos pautados sob modelos construídos
culturalmente/empiricamente.
Este trabalho foi realizado no Nordeste do Brasil, mais especificamente no
estado do Ceará, no Distrito de Ponta da Serra localizado no município de Crato, porção
sul do estado. Em meio a um cenário semiárido, os conhecimentos locais do agricultor
sertanejo contribuíram positivamente para essa pesquisa, mostrando a riqueza desses
saberes que foram repassados através de gerações e aperfeiçoados pela vivencia com o
lugar.

2. A

ETNOGEOMORFOLOGIA
DESENVOLVIMENTO LOCAL

NA

PAUTA

DA

GEOCONSERVAÇÃO

E

DO

A etnogeomorfologia como um novo campo de conhecimento, fica na interface
entre ciências naturais e sociais, sendo uma das abordagens etnoecológicas e uma
espécie de co-irmã da etnopedologia. Desta forma, ela visa resgatar os conhecimentos e
práticas de uso e manejo que as comunidades tradicionais exercem sobre o relevo e os
processos morfogenéticos atuantes sobre ele. As taxonomias e classificações locais são
muito importantes para os estudos etnogeomorfológicos revelando os valores da cultura
local, construídos através de gerações e experiências cotidianas com o ambiente.
(RIBEIRO, 2012).
As comunidades tradicionais a qual a etnogeomorfologia se debruça, são
detentoras de uma gama de conhecimentos locais ou tradicionais que se definem “como
o conjunto de saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural,
transmitido oralmente de geração em geração” (DIEGUES, 2000: 30).
Deste modo, a etnogeomorfologia resgata os conhecimentos produzidos
culturalmente, pois, a cultura reflete um processo de acumulação de conhecimentos e
experiências históricas provindas de gerações passadas que foram sendo transmitidas ao
longo do tempo, e permanecem vivas até hoje, apesar de sofrerem alterações diversas em
virtude das influencias do “mundo moderno” sobre elas (LARAIA, 2009).

Os modelos desenvolvidos pelas comunidades tradicionais podem contribuir
para uma relação mais estável e equilibrada entre homem e natureza. Isso só é possível
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porque, como bem afirmou ESCOBAR (2005), “os modelos locais da natureza não
dependem da dicotomia natureza/ sociedade”, e desta forma o homem não é visto como
um ser soberano, ao contrário, se estabelece uma relação de reciprocidade entre ambos. No

entanto, estes modelos estão inseridos dentro da lógica de um mundo regido por leis
capitalistas e globalizantes. Isso torna ainda mais necessária a busca pela sobrevivência
dessa diversidade cultural das comunidades locais que está ameaçada pela
mundialização de modelos culturais dominantes (DIEGUES, 2000).
O estudo do conhecimento etnogeomorfológico com comunidades tradicionais
sertanejas se torna muito importante para o Nordeste, pois este está localizado no
domínio do semiárido brasileiro. Isso significa dizer que, além de ser uma região muito
povoada - o que implica numa maior intervenção e consequentemente pressão antrópica
sobre esse espaço -, ela possui características naturais que colaboram para que seja
muito susceptível a processos de degradação. Isso ocorre por motivos como o alto poder
erosivo das chuvas, que são temporal e espacialmente concentradas, os solos rasos e a
cobertura vegetal esparsa. (RIBEIRO et. al., 2010).
RIBEIRO (2012) realizou um estudo etnogeomorfológico na Sub-bacia do
Salgado, na porção sul do estado do Ceará, e afirma que essa etnociência volta-se
principalmente para a gestão e uso do solo. Neste âmbito, TOLEDO (2001: 13) destaca a
importância de parcerias no manejo dos recursos naturais:
Da mesma forma, é importante se estabelecer parcerias de manejo de recursos
entre as comunidades locais e o Estado e outras instituições da sociedade para
manter a biodiversidade. Proteção local em conjunto com instituições
governamentais e não governamentais é talvez o meio mais seguro para
garantir conservação efetiva das paisagens, habitats e recursos genéticos a
nível mundial, em particular em países tropicais.

Defendemos a necessidade da colaboração entre conhecimento local e cientifico,
e entre atores locais e entidades governamentais. O resultado poderá ser o
estabelecimento de uma gestão mais participativa com a contribuição das comunidades
tradicionais nas intervenções governamentais locais, no desenvolvimento local mais
sustentável e na conservação ambiental mais ativa.
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3. METODOLOGIA
Essa pesquisa teve inicio com o levantamento bibliográfico com a leitura e
análise de obras e trabalhos vinculados ao tema de estudo, e a produção cartográfica,
onde foram produzidos mapas para realizar a caracterização geoambiental da área de
estudo. A carta base foi produzida com Planos de Informação (PIs) digitais
disponibilizados pela FUNCEME - Zoneamento Geoambiental da Mesorregião SulCearense (FUNCEME, 2006) e, a partir dela foram confeccionados os mapas temáticos
de geologia, relevo, solo e uso e ocupação. Ainda em fase de gabinete, foi produzido o
roteiro de entrevistas semi-estruturadas de caráter qualitativo a fim de verificar a
percepção etnocientífica geomorfológica e ambiental dos produtores rurais familiares.
A fase de campo teve início com o reconhecimento da área de estudo por meio
de uma visita prévia aos sítios do Distrito Ponta da Serra, seqüencialmente, foram
aplicadas vinte e quatro entrevistas distribuídas entre os sítios Palmeirinha dos Brito,
Malhada e Palmeirinha dos Vilar. As famílias entrevistadas foram sendo escolhidas
aleatoriamente tendo como pré-requisito básico a necessidade de praticarem a
agricultura de subsistência. Por fim, a última etapa foi a organização e análise dos dados
coletados em campo e a correlação do conhecimento etnogeomorfológico observado nos
depoimentos com os conhecimentos científicos.
4. ETNOGEOMORFOLOGIA
CRATO/CE- BRASIL

SERTANEJA

DO

DISTRITO

PONTA

DA

SERRA -

O conhecimento etnogeomorfológico dos agricultores sertanejos se caracteriza
por uma série de taxonomias para as unidades de relevo local, além dos processos
geomorfológicos exógenos ativos no relevo e no solo. Eles entendem a paisagem como
heterogênea, diferenciada e integrada, sendo a diferenciação influenciada, sobretudo
pelos diferentes “tipos de terra”, a forma e altura dos terrenos, o que implica em
diferentes formas de uso e manejo.
Assim, foi possível identificar as seguintes unidades etnogeomorfológicas (Fig.
1): “Serra”, “Tabuleiro” e “Baixio”. A “Serra” corresponde ao terreno mais elevado e
inclinado, um maciço residual denominado de Serra do Juá, que por sua declividade
possui solos mais rasos e pedregosos. O “Tabuleiro” é uma área suavemente inclinada,
com solos pedregosos e arenosos que corresponde a um setor de pedimento com
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colinas. Essa é a unidade geomorfológica mais relacionada à vida dos entrevistados,
tanto pela questão da moradia como da atividade agrícola. O “Baixio” é a área de
menor altitude e declividade, com um relevo plano que corresponde a planície fluvial do
Rio Carás e possui solos bastante argilosos e férteis.
CLASSIFICAÇÃO ETNOGEOMORFOLÓGICA
SERRA

TABULEIRO

BAIXIO

TABULEIRO

FONTE: Elaborado por Lopes e Ribeiro (2013)

Figura 1- Classificação etnogeomorfológica do Distrito Ponta da Serra, Crato/CE, Brasil

No que se refere aos processos geomorfológicos, de maneira geral denominam as
ravinas e microrravinas de “levada” e as voçorocas de “grota”. Possuem uma visão de
caráter integrativo, pois relacionam tais processos aos fatores controladores da erosão
pluvial como erosividade da chuva, erodibilidade do solo, características das encostas e
tipo de cobertura vegetal. Reconhecem dentro dos processos geomórficos, as fases de
desgaste, transporte e deposição de sedimentos, além de identificar que as áreas mais
férteis são os “baixios” em virtude da deposição de sedimentos e nutrientes das partes
mais

elevadas.

Percepções

etnoecológicas

também

foram

detectadas

com

conhecimentos acerca do clima, solo, água e vegetação local.
Evidenciando os benefícios do compartilhamento entre conhecimento tradicional e
técnico-cientifico, um dos agricultores entrevistados relata que já participou de um
curso direcionado aos produtores rurais que foi oferecido pelo governo do estado. Com
isso, ele aprendeu e aperfeiçoou algumas técnicas de manejo, dentre elas algumas contra
a erosão:
Quando chove muito a água carrega a terra e causa a erosão, formando as
grotas. Quando isso acontece faço uma cerca de vara para segurar a terra.
Quando é uma terra descida eu mando aradar ‘de travessa’ para evitar que a
água carregue a terra.

No relato, o agricultor reconhece o prejuízo causado ao solo a partir da prática
de plantio morro abaixo, e assim demonstra que a união entre conhecimento técnico e
tradicional pode trazer bons resultados no uso e manejo do solo. Desta maneira, pode-se
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estabelecer o desenvolvimento local pautado sobre a geoconservação e o resgate
sociocultural, utilizando como uma de suas estratégias primordiais, a gestão
participativa dos atores locais.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em um mundo onde o desenvolvimento, biodiversidade e comunidades
tradicionais tentam sobreviver mutuamente, é necessário buscar formas alternativas que
visem o equilíbrio de cada um desses elementos. Acreditamos que, assim como as
demais etnociências, a etnogeomorfologia pode ser uma alternativa viável, pautada na
conservação ambiental e no resgate do conhecimento local, buscando um
desenvolvimento mais sustentável, visando amenizar os impactos da ação humana sobre
o ambiente.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é de compreender o conceito de geoturismo, seus pressupostos
teóricos e a grade conceitual presente nos estudos da temática no Brasil. Pretendeu-se ainda,
refletir sobre as possíveis contribuições deste segmento para a promoção do desenvolvimento
local. Para tanto, realizou-se revisão bibliográfica buscando entender os princípios e propósitos
do geoturismo e da geoconservação e, por fim, relacionar as discussões encontradas com o
conceito de desenvolvimento local. Observou-se que o tema abordado ainda está por
desenvolver-se no Brasil, pois são poucos os autores que se dedicam ao tema. Porém, as
publicações sobre a geodiversidade, a geoconservação e o geoturismo, vêm se ampliando, de
forma que, o tema vem ganhando mais destaque no meio acadêmico. Por outro lado, as
empresas e as políticas públicas ainda não incorporaram o geoturismo aos processos de
promoção do desenvolvimento local, mostrando que este ainda é um conceito pouco difundido
entre os meios empresarial e governamental.
Palavras-chave: Geoturismo, geoconservação, geodiversidade, planeamento, desenvolvimento
local.

ABSTRACT
The purpose of this study is to understand the concept of geotourism, its theoretical and
conceptual grip present in the thematic studies in Brazil. It was intended to also reflect on the
possible contributions of this segment for the promotion of local development. To do so, the
literature analysis was the tool used to understand the principles and purposes of geotourism and
geoconservation and ultimately relate discussions found with the concept of local development.
It was observed that the issue is still to develop in Brazil because there are few authors who are
dedicated to the topic. However, the publications on geodiversity, geoconservation and
geotourism are widening, so that the topic has been gaining more prominence in academia. On
the other hand, businesses and public policies have not yet incorporated the geotourism
procedures for promotion of local development, showing that this is still a concept little
widespread among corporate and government resources.
Keywords: Geotourism, geoconservation, geodiversity, planning, local development.

1. INTRODUÇÃO
O impulso da atividade turística se deu no pós-guerra, sobretudo, pelo avanço
dos transportes e das comunicações que favoreceu o deslocamento de turistas. Enquanto
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fenômeno social, o turismo abrange uma extensa rede de estruturação de serviços
ligados à infraestrutura turística como acomodação, gastronomia, transportes, cultura,
produtos, entre outros. A atividade é responsável pela geraçao de riqueza de algumas
cidades e mesmo da economia de alguns países.
O geoturismo é um segmento1 que, embora jovem dentro da atividade turística,
consegue se relacionar com outros, como o turismo de aventura, turismo rural,
ecoturismo, e mais que tenham como base a geodiversidade e a valorização dos
patrimônios ambiental e cultural locais, com foco na exploração da paisagem e seus
atributos. A difusão do geoturismo pelo mundo se deu em 1993, motivada pela
realização da Conferência Malvern sobre Conservação Geológica e Paisagística, que
ocorreu no Reino Unido (BENTO e RODRIGUES, 2010).
O objetivo deste trabalho é o de compreender o conceito de Geoturismo, seus
pressupostos teóricos e a grade conceitual presente nos estudos da temática no Brasil.
Pretendeu-se ainda, refletir sobre as possíveis contribuições deste segmento para a
promoção do desenvolvimento local.
Para tanto, realizou-se revisão bibliográfica buscando entender os princípios e
propósitos do geoturismo e da geoconservação e, por fim, relacionar as discussões
encontradas com o conceito de desenvolvimento local.
Acredita-se que a fricção destes temas pode produzir reflexões teóricas e
operacionais capazes de estimular processos de conservação ambiental e melhoria das
condições de vida da população em localidades com potencial para o segmento
estudado.
Neste sentido, este trabalho pretende dar uma contribuição ao debate, que de
fato, necessita ser ampliado em todo o Brasil, pois são muitas as paisagens onde o
geoturismo pode ser explorado de forma adequada e articulada aos demais segmentos
turísticos já consolidados.

1

Segmento do mercado turístico: Para o Ministério do Turismo (BRASIL, p. 61), a segmentação é
entendida como uma forma de organizar o turismo para fins de planejamento, gestão e mercado. Os
segmentos turísticos podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e também das
características e variáveis da demanda.
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
A partir da segunda metade do século XX, quando a atividade turística passou a
ser ultravalorizada pela sociedade, seja pela facilidade dos deslocamentos, seja pela
melhoria na qualidade dos direitos trabalhistas (férias remuneradas, ampliação do tempo
livre e outros), os destinos de viagens estavam em sua maioria voltadas ao turismo de
“sol e praia”. Inclusive, antes mesmo de a atividade deixar de ser privilégio das elites, o
destino balneário era o preferido para as viagens.
O clima tropical do Brasil favoreceu o desenvolvimento acelerado do turismo,
porém sem planejamento por todo o litoral, a partir de lógicas massificadas de consumo.
Ainda hoje, o turismo de sol e praia é o mais destacado e de maior apelo midiático no
país. Contudo, o perfil do turista (e por conseguinte do turismo) tem-se transformado
nos últimos anos e outros motivos tem levado as pessoas a se deslocarem em busca de
outros atrativos, outras ofertas e, assim, de novas experiências menos massificadas.
Um dos motivos é o fato de os turistas estarem mais esclarecidos e exigentes em
relação ao meio ambiente. SIMÕES (2009) traz o termo “turismo de nicho” associado à
tendência de surgimento e/ou consolidação de destinos desmassificados, com oferta de
valores flexíveis e de caráter interdisciplinar, ou seja, que agregue além do prazer da
viagem, conhecimento e experiências culturais, mas que não se restrinja apenas a
apreciação da paisagem. Esta nova oferta destina-se inclusive a grupos específicos, que
possuam objetivo comum na viagem (ufólogos, grupos de estudo, terceira idade,
viagens pedagógicas, entre outras).
Podemos desta forma, relacionar o geoturismo à vertente do “turismo de nicho”.
Segundo GATES (2008:157) “geoturismo é um novo termo para uma idéia relativamente
antiga e, como tal, apresenta definições conflitantes”.
Discutiu-se anteriormente que o geoturismo é um segmento que, embora novo,
encontra-se em ascensão no Brasil e no Mundo. Aparentemente, a prática do geoturismo
em si, é bem mais antiga que sua compreensão e descrição acadêmica. Da forma como é
entendido na contemporaneidade, ele surgiu no início da década de 1990 na Europa a
partir das ações da ProGEO (Associação Europeia para a Conservação do Patrimônio
Geológico) e mais tarde, em 1996, ganhou institucionalidade mais ampla com o
surgimento dos geoparques, promovidos em associação com a UNESCO (Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). No Brasil, as primeiras
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discussões sobre geoturismo e geoparques sugiram somente no início dos anos 2000
(NASCIMENTO, 2007).
“Geoparque (ou geopark, em inglês) é uma marca atribuída pela Rede Global de
Geoparques sob os auspícios da Unesco a uma área onde sítios do patrimônio geológico
representam parte de um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento
sustentável. Um geoparque deve gerar atividade econômica, notadamente através do
turismo, e envolve um número de sítios geológicos de importância científica, raridade
ou beleza, incluindo formas de relevo e suas paisagens. Aspectos arqueológicos,
ecológicos, históricos ou culturais podem representar importantes componentes de um
geoparque” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2007).
O geoturismo tem um leque muito diversificado de ambientes onde pode ser
desenvolvido, pois pode ser praticado tanto em áreas urbanas, com visitações a
ambientes que estejam marcados pelas características abióticas da paisagem, como
calçamentos, por exemplo, mas sobretudo em áreas rurais, onde a geodiversidade e
biodiversidade são mais exuberantes, onde o patrimônio geológico é mais farto (LOPES,
2011).
CUNHA (2013) reforça que o potencial turístico de um lugar não é dado em
função dos recursos aos quais dispõe, mas, sobretudo, da capacidade de valorizá-los e
gerar novas atrações voltadas a eles. A geodiversidade e o patrimônio geológico podem,
por vezes, não serem valorizados. Contudo, são carregados de um potencial que se faz
único.
O Serviço Geológico do Brasil (CPRM) definiu a geodiversidade como: “[...] o
estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de ambientes,
composição, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, rochas,
minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais que propiciam o
desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético,
o econômico, o científico, o educativo e o turístico” (CPRM, 2006, s/p).
O Brasil tem grande potencial geoturístico dada sua dimensão territorial e
geológica. As feições geomorfológicas vão desde o litoral com serras e falésias,
passando por todo o interior com as chapadas, planaltos, grutas, sítios arqueológicos,
cachoeiras e corredeiras, o que lhe permite turistificar paisagens muito diversificadas,
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que variam desde a aridez do sertão nordestino, à exuberante floresta amazônica; das
terras frias e elevadas do sul do país, às baixadas litorâneas.
Apesar de seu potencial, segundo a UNESCO, existe apenas um Geoparque no
país, o do Araripe, criado em 2006, que é também o único da América Latina e do
hemisfério sul. Outros projetos estão para ser encaminhados no sentido de criar novos
geoparques, ou então fomentar a atividade geoturística em áreas que não estão em
Unidades de Conservação legalmente constituídas.
Para DOWLING (apud LOPES, 2011:3), há cinco princípios que definem o
geoturismo, são eles: patrimônio geológico, sustentabilidade, informação geológica,
beneficiamento local, satisfação do turista. Esses aspectos mostram o quão importante é
a relação do interesse do turista, com o planejamento local e com o bem-estar da
comunidade receptora.
O patrimônio geológico abrange todos os elementos que compõem a
geodiversidade. Para o site geoturismobrasil.com, patrimônio geológico “São
afloramentos de novas, ocorrência de fósseis, minerais, estruturas geológicas e até
mesmo paisagens que apresentam um significado didático, científico, cultural ou
turísticos.”
São muitas as noções e conceitos de sustentabilidade. Para LOBO (1998) a
sustentabilidade consiste em promover o desenvolvimento buscando-se conciliar de
forma equilibrada os componentes interligados no espaço geográfico de modo que eles
se interajam a fim de reduzir minimamente os prejuízos ambientais e sociais.
Neste sentido, o geoturismo por estar comprometido com a geoconservação,
processa-se de forma harmônica com os elementos basilares da sustentabilidade: meio
ambiente, cultura, economia, política e sociedade.
O turista, ao viajar para se encontrar com paisagens dotadas de forte identidade
geológica, não deve apenas usufruir/contemplar as/das paisagens em si, mas deve
relacionar-se com ela, entendê-la e interpretá-la. Por isso a informação geológica deve
fazer parte do apanhado de instrumentos que se agregam ao geoturismo.
Desenvolvimento local (DL) é um fator primordial ao desenvolvimento do
geoturismo. MORENO (apud LOBO, 1998) sugeriu que o DL é um “processo continuado
de melhoramento das condições dos territórios e das populações, sempre que tal seja
reconhecidos pelos atores sociais”.
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PORTUGUEZ (2010) elucida que DL, em muitos casos, é tratado de forma
equivocada, limitando-se à clássica concepção de desenvolvimento econômico. Para o
autor, a atuação de agentes econômicos são importantes para a promoção do
desenvolvimento, mas outros fatores devem ser levados em consideração: justiça social,
qualidade de vida, sustentabilidade e autonomia (meio democrático e emancipador).
Desta forma, o DL fomentado pelo geoturismo deve ser calcado em um modelo
de planejamento que incorpore os valores da sustentabilidade em todas as suas etapas de
concepção e de operacionalização.
A base científica é um aporte fundamental para o reconhecimento e
desenvolvimento do geoturismo, pois ainda nos dias atuais, o patrimônio geológico é
desconhecida da da massa social que compõe a demanda turística global e nacional. No
Brasil, os inventários temáticos e/ou turísticos são geralmente produzidos em meios
acadêmicos, ou por equipes técnicas especializadas e convertem-se em importantes
ferramentas utilizadas pelos planejadores. Para isso, a parceria entre entidades
governamentais e mesmo privadas, em especial as universidades, é ponto chave para a
promoção do geoturismo, sobretudo na atualidade, pois ainda há pouco referencial de
interpretação geológica com linguagem e descrição adequadas para o turismo.
A participação da comunidade local é de suma importância, pois há de se
considerar que esta deve estar de acordo com as transformações que virão a ocorrer na
escala local e mesmo regional.
Ter pessoal especializado durante todo o desenvolvimento do projeto fará com
que os objetivos colocados a priori sejam mantidos. Assim, ressaltamos que o
geoturismo, além de levar desenvolvimento local, contribui para a divulgação da região,
conservação do patrimônio, da cultura, da geodiversidade e da educação ambiental dos
visitantes e da comunidade local.
3. CONCLUSÕES
Dada a relevância da geodiversidade para esse segmento da atividade turística, é
importante salientar que esta esteja sempre acompanhada de bom planejamento devido a
exclusividade do patrimônio ao qual se está por explorar e sua fragilidade enquanto
componente natural/ social.
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Quando mal planejada, a atividade geoturística pode se reverter em uma
atividade degradação ambiental e mesmo social. Devem-se respeitar os limites físicos
das paisagens e lugares, bem como se limitar a exploração da cultura, costumes e
fazeres da comunidade envolvida para que esse possa se dar a longo prazo ainda como
instrumento de motivação e interesse aos turistas.
As mudanças que tem se mostrado no perfil dos turistas nos últimos anos
envaidece o geoturismo como atividade potencial a ser explorada e isso beneficia não
apenas aqueles que buscam fugir do turismo de “sol e praia”, mas também a quem busca
conhecer e preservar paisagens carregadas de histórias geológicas e culturas, além do
mais, agrega valores a comunidade local, gerando renda e ajudando a preservar o Lugar,
inclusive às futuras gerações.
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RESUMO
O Museu da Lourinhã levou a cabo uns inquéritos: em 2008/2009, para conhecer o seu público, e
outro em 2011, dando continuidade ao anterior, e simultaneamente procurando compreender o
papel do Museu enquanto atracção turística da região. Conjuntamente com as estatística de
visitantes, tenta caracterizar-se o público que procura o Museu, e qual a sua importância para o
desenvolvimento local da Lourinhã em particular para o desenvolvimento do geoturismo. São os
resultados destes estudos de público que serão apresentados pelos autores.
Palavras-chave: Público, dinossauros, paleontologia, Museu da Lourinhã, geoturismo

ABSTRACT
The current paper presents the results of two visitor surveys were conducted by the Museum of
Lourinhã .In 2008/2009 a questionnaire was applied aimed at knowing the Museum visitors. In
2011, following the previous one, another questionnaire was applied to understand the role of the
Museum as a tourist attraction in the region. Together with the Museum statistics, the authors tried
to characterize the public visiting the ML and Museum importance to local development, in
particular to the development of geotourism. The paper summarizes the surveys’ results.
Keywords: Museum visitors, dinosaurs, paleontology, Museum of Lourinhã, geotourism

1. INTRODUÇÃO
O Museu da Lourinhã (ML), popularmente conhecido por “Museu dos Dinossauros”
é tutelado por uma associação sem fins lucrativos - Grupo de Etnologia e Arqueologia da
Lourinhã (GEAL). Fica a 60 km a norte de Lisboa e um dos principais centros expositivos e
de investigação de dinossauros em Portugal, nomeadamente no que diz respeito ao período
do Jurássico Superior (MATEUS, 2010), com amplo reconhecimento internacional.
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A fixação de jovens cientistas - a realizar mestrados, doutoramentos ou com bolsas
da Fundação para a Ciência e Tecnologia - pela Lourinhã, durante períodos de vários meses
a alguns anos, é resultado desse reconhecimento.
Por inerência de funções, o Museu, promove a geoconservação de um tipo
específico de geopatrimónio que são os achados fósseis da formação da Lourinhã.
A temática dos dinossauros foi incorporada na vila da Lourinhã como identidade,
tornando-se parte integrante da sua imagem de marca: rotundas, escolas e até o comércio
passaram a usar esta simbologia1.
Desde a sua abertura, em 1984, que o Museu tem realizado recolhas estatísticas
sobre os seus visitantes e, após 2007, começou a desenvolver um estudo de públicos mais
aprofundado. Essa preocupação resulta tanto duma obrigação da sua função museal2, como
duma procura em conhecer melhor o público que o visita (KOTLER e KOTLER, 1998;
WOOLLARD, 2004). Os inquéritos ao público visitante são usados também como
ferramentas para avaliar exposições (KOTLER e KOTLER, 1998; WOOLLARD, 2004) em
parâmetros como a fruição e conforto (CHIOZZI e ANDREOTTI, 2001), tempo de visita e
percepção (SANDIFER, 1997), entre outros.
O ML, para além das visitas regulares, oferece visitas guiadas por técnicos
especializados, e “visitas de campo” a afloramentos geológicos de relevo no âmbito da
compreensão da estratigrafia e paleontologia da região, estas últimas destinadas
prioritariamente a visitas escolares do sétimo e décimos anos.
Em 2013 o ML registou 20.593 entradas, tendo 37.6% dos visitantes participado em
visitas guiadas, sendo que destas mais de 3.000 (15,9%) foram visitas escolares ao campo.
Em 2008/2009 realizou-se uma primeira fase deste estudo para conhecimento do
público e da sua relação com o Museu (MATEUS, 2010). Os inquéritos foram tratados e os
resultados apresentados internamente 3 em meados de 2011. Após este primeiro estudo,
1

É o caso do uso do prefixo “dino” em alguns estabelecimentos da Louinhã (Dinopão, Dino Rações,
Dinokart, Escola de Condução Dinossauro, café O Dinossauro).
2

Lei Quadro dos Museus Portugueses, lei 47/2004, que menciona que um dos deveres de um museu é realizar
periodicamente estudos de público (artigo 57º capítulo IV, “Acesso público”). in Diário da República, nº 195,
I-A, 19 de Agosto pp. [5379-5394]
3

Mini-colóquio - “Técnicos de visitas guiadas” - realizado no ML a 11 de Abril de 2011
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compreendeu-se a necessidade de continuar para uma segunda fase, com o objectivo de
adquirir um conhecimento do impacto do público visitante do Museu na comunidade onde
este se insere. Este inquérito, aplicado em 2011, foi realizado no período de
Primavera/Verão, em que se regista maior procura do ML por famílias, conforme havia
sido demonstrado no estudo anterior. Esta decisão visou, assim, obter respostas de um
público não enquadrado em visitas escolares e por isso mais susceptível de fornecer a
informação desejada.
2. PROCEDIMENTO
O registo das entradas para efeitos estatísticos é anotado diariamente na
recepção/bilheteira. O método discrimina visitas guiadas e simples, em grupos, escalão
etário e nacionalidade (estrangeiros/portugueses). Os inquéritos foram entregues aos
visitantes do ML à entrada, e pedido que fossem preenchidos por um adulto. As datas e
horas de início e fim da visita foram registadas, no próprio inquérito, por um funcionário do
ML. As questões deste inquérito compunham-se, maioritariamente, de perguntas fechadas,
existindo duas perguntas de opinião (abertas).
Em 2008/2009, para melhor conhecimento da opinião do público, o inquérito
baseou-se em repostas a partir da utilização de uma escala psicométrica - escala de Likert de 6 níveis (escala de 1 a 6, sendo 1 muito mau e 6 muito bom) com possibilidade de não
resposta. A diminuição do número de inquiridos de 2008/2009 para 2011 deveu-se ao facto
de o período de aplicação do segundo inquérito ser mais reduzido (Quadro I).

Quadro I – Caracterização dos inquiridos
Datas de aplicação
Período de aplicação
Nº de entradas totais em período homólogo
Nº Inquéritos preenchidos | % sobre entradas
Nº Adultos individuais | % sobre público adulto

2008/2009

2011

1/Nov - 5/Set
10 meses

22/Mai - 7/Ago
2 meses e meio

22.364
3.186 | 14,25%
8.118 | 39,25%

11.087
544 | 4,91%
3.371 | 16,14%
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3. RESULTADOS
Dos inquiridos de 2008/2009, 54% são mulheres e 46% homens. O intervalo de
idades mais representado é o dos indíviduos com idades compreendidas entre os 30 e 39
(33,8%), seguindo-se 40 a 49 (25,9%); os intervalos de idade 20 a 29 e 50 a 59 anos
referem-se a 11,0% e 10,3% dos inquiridos, respectivamente. Os visitantes séniores (> 65
anos) estão pouco representados, sendo cerca de 10%. O tempo médio de visita é de 54
minutos. A maioria (78%) veio ao Museu pela primeira vez. O número médio de visitantes
por grupo é de 3,8. Em relação às habilitações literárias dos inquiridos, mais de metade diz
ter frequentado o ensino superior (56,8%), sendo que 23,2% apenas frequentou o ensino
secundário, 11,9% o ensino básico e 4,7% só o 1º ciclo do ensino básico. Estamos pois
perante uma população instruída acima da média.
No que respeita a hábitos de visitas a museus, os inquiridos foram organizados em
visitantes frequentes (31,1%), esporádicos (54,4%) e raros (14,5%) 4. Quanto aos principais
motivos de visita, (numa questão de resposta múltipla) três respostas colheram o maior
número de escolhas, tendo obtido resultados próximos. Vieram por estarem em
“férias/lazer/fim-de-semana” (39,1%), seguindo-se, de perto, para ver os “dinossauros”
(33,5%) e para “trazer os miúdos” (30,6 %), também a resposta “ver objectos novos” foi
assinalada em 6,5% dos inquéritos, enquanto que “devido ao mau tempo” registou apenas
3,3%. Todas as outras propostas tiveram resultados residuais.
Quanto à forma como souberam da existência do ML, um grupo significativo
assinalou que soube por amigos (31,4%), ou“sempre soube” (31,3%) seguindo-se os que
souberam “pela imprensa” (23,8%).
Nas respostas com escala de Likert a apreciação geral do ML é positiva, sendo que a
qualidade da “sinalização para o Museu” foi o parâmetro com menor pontuação (
Os itens que mais se destacam são “a simpatia no atendimento”
“visitas guiadas”

e a “satisfação da visita”

).

, a qualidade das

. Quanto aos outros itens: no que

se refere à preferência por áreas temáticas expostas no ML, é a Paleontologia que parece
satisfazer mais os inquiridos. Vemos pois uma valorização dos aspectos sociais e humanos
4

Visitantes “frequentes” correspondem aos que visitaram mais de 5 museus no último ano, “esporádicos”
entre 2 e 4 e “raros” menos de 2.
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do ML, a par com a colecção de Paleontologia, (consistente com a valorização da temática
dos dinossauros) e um sentido crítico acentuado quanto à sinalização que orienta o visitante
dentro do espaço urbano.
A partir dos dados obtidos, construíu-se um mapa
(Fig. 1) com a densidade de visitantes por concelho de origem
(inquérito 2008/2009). Observa-se que 65% dos visitantes
têm proveniência de um concelho a menos de 100 km de
distância (Lisboa = 14,1%, Sintra = 4,9%, Torres Vedras =
4,8%, Oeiras = 4,6%, Lourinhã, Loures e Cascais = 3,4%).
Relativamente a 2011, repetem-se as características
em termos da idade e escolarização dos inquiridos. Quanto às
motivações da visita, 78% dos inquiridos foram à Lourinhã
expressamente para visitar o ML. Ainda que não seja a
Lourinhã o principal destino de visita foi o ML, em 65% dos
casos, que os motivou a ida àquela vila, tendo assim um poder
não despiciendo de atracção de visitantes à Lourinhã. Este
poder de atracção não é contudo suficiente para levar os
Figura 1: Densidade de visitantes

visitantes a pernoitar na vila (80% não ficam para o dia por concelho (2008/2009)

Coluna da Dta: Nº de inquéritos

seguinte). Quanto aos que pensam pernoitar na Lourinhã Coluna da Esq: Nº de concelhos
42,3% dizem ficar num hotel, 18,5% no parque de campismo
e 11,9% numa casa alugada. Ficam preferencialmente mais de 4 dias (11%) ou até 4 dias
(9%).
Em relação ao consumo da restauração, 69% dos inquiridos pensa utilizar a
restauração da vila, sendo que preferem almoçar (33,3%) a jantar (7%). A prática de ir
tomar café associada à visita ao ML, parece ter também alguma expressão (22,8%).
Programam a visita pela Internet 47% (37% através do site do ML; ainda que 85%
desconheçam que a Lourinhã é considerada a Capital dos Dinossauros.
Dos vários locais de interesse turístico da região, sugeridos no inquérito, a maioria
foi a Óbidos e Peniche (66,4% e 62,7%) segue-se a visita ao Forte de Peniche (46,9%). Os
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inquiridos mostraram interesse em visitar novos pólos turísticos da região como o Jardim
do Éden - Budha Park e o Centro Interpretativo da Batalha do Vimeiro (ambos com 18%).
Nas perguntas de resposta aberta, numa ocorrência de 335 palavras-chave, a
Lourinhã foi sobretudo caracterizada pelos visitantes como “bonita”(12,7%) e
“simpática”(9,4%)

e

o

Museu

da

Lourinhã

como

“interessante”

(29,7%),

“organizado”(11,5%) ainda que “pequeno”(7,7%).
4. CONCLUSÃO
O visitante tipo do Museu da Lourinhã tem à volta de 30/40 anos e é escolarizado
acima da média. Veio à Lourinhã de propósito para visitar o Museu inserido num grupo de
cerca de 4 pessoas (em geral um casal e dois filhos em idade escolar, resultado que nos foi
dado por observação directa) mora no distrito de Lisboa e é a primeira vez que visita o
Museu tendo demorado quase uma hora a fazê-lo. Aproveitou o fim-de-semana ou as férias
para mostrar os dinossauros às crianças. Só permanecerá na região nesse dia, não
pernoitando a não ser que esteja de férias na zona. Pretende almoçar na Lourinhã e
provavelmente tomar uma outra refeição ligeira. Não sabia que a Lourinhã era a Capital
dos Dinossauros, apesar de já ter ouvido falar do Museu. Deslocou-se em viatura própria
mas teve muita dificuldade em localizar o Museu. É um visitante esporádico de museus,
visitando entre duas a quatro vezes por ano. Já visitou outros locais de interesse turístico
na zona e programou visitar novas atracções turísticas. No Museu gostou sobretudo da
colecção de Paleontologia, mas achou as suas instalações do Museu pequenas. O Museu,
nomeadamente a sua colecção de fósseis de dinossauros, funciona como um gerador de
visitas à região da Lourinhã. Tanto os dados estatísticos referentes às entradas como os
inquéritos de públicos confirmam o papel do património paleontológico como fomentador
de geoturismo da região. Vêm à Lourinhã para visitar o Museu e nele ver os dinossauros. A
colecção dos dinossauros aparece, deste modo, como uma motivação de visita ao ML
dominante, emancipando-se de algum modo do próprio ML.
Os visitantes vêm de todo o país sendo os concelhos com maior peso Lisboa, Sintra
e Oeiras. A posição da Lourinhã como quinto concelho que mais visita o Museu revela uma
razoável inserção do ML na comunidade envolvente. A relação entre a visita à região, por
ISBN: 978-989-96462-5-4

87

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

via do ML, e o desenvolvimento local, é patente na procura da restauração pelo público
visitante deste Museu. Contudo, a proximidade com outras cidades turísticas da região do
Oeste, e a relativamente curta duração da visita ao ML, justificam que o público não
encontre motivos para passar mais do que um dia na vila da Lourinhã.
O número dos inquiridos que sempre souberam deste Museu mostra até que ponto o
ML é do domínio público a informação passando sobretudo de boca em boca, sendo no
entanto de não despresar o papel da imprensa na sua divulgação. Apesar de ser um Museu
conhecido, a maioria dos visitantes inquiridos estavam a visitar o ML pela primeira vez, o
que indicia que este ainda tem muito trabalho para fidelizar os seus públicos. A mensagem
de marca do ML/Lourinhã Capital dos Dinossauros parece estar a ser mal veiculada.
Também o sentido crítico do público visitante quanto à má sinalização do ML, permite
questionar a eficácia das sinalética urbana da Lourinhã.
Com a oferta turística diversificada da região do Oeste, não é de estranhar que os
visitantes pernoitem e utilizem outros serviços e espaços de atracção turística, dentro ou
fora do concelho. No entanto a Lourinhã poderia fixá-los, levando-os a permanecer na vila.
AGRADECIMENTOS
Às funcionárias Teresa Custódio, Ana Raquel Furtado, Adelinda Jorge pela
preocupação e colaboração efectiva na distribuição e recolha dos inquéritos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CHIOZZI, G., ANDREOTTI, L. (2001) – “Behavior vs. Time: Understanding How Visitors Utilize the
Milan Natural History Museum, CURATOR, Vol.44, n.º 2, pp. 153-165.
KOTLER, N., KOTLER, P. (1998) – Museum Strategy and Marketing. Jossey-Bass, San Francisco.
MATEUS, S. (2010) – Discurso Expositivo do Museu da Lourinhã. Tese de Mestrado, ISCTE-IUL,
Lisboa, 62p.
SANDIFER, C. (1997) – “Time-Based Behaviors at an Interactive Science Museum: Exploring the
Differences between Weekday/Weekend and Family/Nonfamily Visitors”, Vol. 81, n.º6,
pp. 689-701
WOOLLARD, V. (2004) – “Caring for the Visitor”, Running a Museum: A Practical Handbook.
ICOM, Paris, pp. 105-118

ISBN: 978-989-96462-5-4

88

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DIVERSIDADE GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICA:
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RESUMO
As áreas protegidas são importantes para o desenvolvimento da educação ambiental, à medida
que visitas podem proporcionar uma maior aproximação dos visitantes/turistas aos elementos
naturais, de forma cognitiva. O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, localizado no Estado
do Rio de Janeiro é um relevante geossítio que abriga peculiares feições da geodiversidade. O
presente artigo objetiva identificar valores educativos da geodiversidade do Parque, buscando
destacar a importância de sua geoconservação. Os resultados mostraram um alto valor educativo
da geodiversidade local, confirmando a sua potencialidade para promoção da educação
ambiental, o que poderá contribuir para subsidiar estratégias metodológicas de geoconservação
e gestão da unidade de conservação.
Palavras-chave: Educação ambiental, geoturismo, valor da geodiversidade, geoconservação,
área protegida.

ABSTRACT
Protected areas are important for the development of environmental education, as visits may
provide a closer approximation of the visitors/tourists to the natural elements, a cognitive way.
The Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, located in the State of Rio de Janeiro is a
relevant geosite which houses peculiar features of geodiversity. This article aims to identify the
educational values of geodiversity of the park, seeking to highlight the importance of their
geoconservation. The results showed a high educational value of local geodiversity, confirming
its potential to promote environmental education, which can help to subsidize geoconservation
methodological strategies and management of the protected area.
Keywords: environmental education, geotourism, value of geodiversity geoconservation,
protected area.

1. INTRODUÇÃO
A Organização das Nações Unidas decretou o período compreendido entre 2005
a 2014, como a “Década da educação para o desenvolvimento sustentável”. Educar a
humanidade para conservação do Planeta Terra, para si e para as gerações futuras,
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requer um conhecimento, dentre vários aspectos naturais, sobre a geodiversidade e seus
valores. Neste contexto, a educação ambiental, seja ela em caráter formal ou não formal,
se torna relevante, uma vez que pode promover uma maior interação do indivíduo com
os elementos das geociências e possivelmente uma aprendizagem mais holística e
significativa no que diz respeito à conscientização ambiental e geoconservação
patrimonial. Isso ocorre na medida em que as ações e práticas educativas possam
contribuir na construção de significados e na atribuição de valores influenciando, assim,
nas atitudes da sociedade pró-ambiente (COSTA e COSTA, 2008; OLIVEIRA et al., 2013).
Diante disso, as áreas protegidas brasileiras tornam-se importantes cenários para
o desenvolvimento da educação ambiental, uma vez que visitas, guiadas ou não, podem
promover uma maior aproximação do visitante/turista aos elementos da geodiversidade,
de forma cognitiva. As unidades de conservação - UC do litoral brasileiro com
remanescentes de Mata Atlântica se destacam neste sentido, a exemplo do recorte
espacial do presente trabalho.
O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu – PNMNI, localizado na Baixada
Fluminense do Estado do Rio de Janeiro (fig. 1) é uma UC que faz parte da Área de
Proteção Ambiental - APA Gericinó-Mendanha (PREFEITURA

DA

CIDADE

DE

NOVA

IGUAÇU, 2000).
O PNMNI contém feições da geodiversidade específicas que testemunham
atividades vulcânicas pretéritas, a exemplo: pedreira de sienito desativada, poços
superficiais, diques e brechas vulcânicas (MOTOKI et al., 2008; MANSUR et al., 2012;
DRM/RJ, 2014), o que faz deste Parque um relevante geossítio com elevado valor
educativo, científico e patrimonial.
Diante disso, o presente artigo tem como objetivo identificar os valores
educativos da geodiversidade em locais de maior potencialidade, a exemplo da Estrada
da Cachoeira, conhecida popularmente como Caminho das Águas (fig. 2), principal via
de acesso do Parque, buscando desta forma, destacar a importância e a necessidade de
sua geoconservação.
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo

2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada baseou-se no diagnóstico sistematizado de campo,
alicerçado

por

informações

bibliográficas

das

potencialidades

geológico-

geomorfológicas, para fins de sua utilização pedagógica no processo de visitação ao
PNMNI.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Geodiversidade é um tema relativamente recente e vem sendo aplicado com
maior ênfase aos estudos de geoconservação, objetivando destacar e analisar as
diversidades geológicas e geomorfológicas seja por sua beleza cênica, atratividade
geoturística ou importância científica (GRAY, 2004; BRILHA, 2005).
Partindo da necessidade de proteção da geodiversiade nasce a classificação dos
valores da geodiversidade proposta por GRAY (2004), que reconhece seis grandes
categorias de valores: intrínseco, cultural, estético, econômico, instrumental e
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científico/didático. Neste artigo, foi trabalhado o valor educativo da geodiversiade do
PNMNI, em cinco pontos no Caminho das Águas (fig. 2), apresentados a seguir:

Figura 2 – Caminho das Águas (adaptado DRM/RJ, 2014; foto: 08/2011).

Ponto 1: Pedreira desativada São José - além do impressionante valor cênico,
oferece uma riqueza de informações, pois refere-se ao afloramento de uma câmara
magmática, proporcionado pela antiga mineração, com a existência de rochas raras
plutônicas alcalinas sieníticas (fig. 3a). Tais características tornam este local adequado
para a aprendizagem de geociências, onde se podem compreender melhor os processos
endógenos e exógenos da Terra, como as teorias das Placas Tectônicas e do Hotspot, e a
denudação geomorfológica.
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Figura 3 - a) Pedreira desativada São José (05/2013); b; c) Poço do Escorrega (02/2009); d)
Afloramento (08/2011); e) Poço do Casarão (02/2009); f) Cachoeira do Véu da Noiva (01/2014)

Ponto 2: Poço do Escorrega - são visualizados facilmente brechas vulcânicas e
diques de traquito (fig. 3b - tracejado vermelho) que, quando erodidos pelas águas do
rio, formam poços superficiais (figura 3c - tracejado amarelo). Tais feições são
excelentes para a compreensão integrada de processos geológico-geomorfológicos
locais.
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Ponto 3: Afloramento - pode ser observado, possivelmente com a orientação de
um professor/especialista ou lendo as explicações contidas na placa ‘Lavas e brechas
vulcânicas’ do Projeto Caminhos Geológicos/DRM/RJ, diferentes camadas de texturas
de rochas (traquito e brecha vulcânica) já em estado avançado de alteração intempérica
(fig. 3d).
Ponto 4: Poço do Casarão - além do poço e queda d’água, são encontradas outras
feições com alto valor científico-educativo, ainda em discussão, sendo chamadas de
‘Feições Misteriosas’ pelo Projeto Caminhos Geológicos/DRM/RJ. Tais feições são
lineares e salientes que se destacam em relação às outras. Porém, tanto os núcleos como
as estruturas lineares são constituídos pelo sienito. A rocha do núcleo se desgasta mais
facilmente do que a das bordas, formando as chamadas marmitas de erosão. Para
MOTOKI (2008), a aparente inversão do relevo pode ser originada por um processo
intempérico denominado case hardening.
Ponto 5: Cachoeira do Véu da Noiva – com alto valor cênico a Cachoeira do
Véu da Noiva apresenta, também, relevante valor didático-educativo. Neste ponto pode
ser observada uma queda d’água de 55m de altura, que desce em um relevo escarpado,
formando um caminho esculpido pelas águas que deságuam em um poço superficial.
4. CONCLUSÕES
A análise dos resultados obtidos com a investigação permitiu constatar um alto
valor educativo da geodiversidade do PNMNI, confirmando a sua importância
geopatrimonial e potencialidade para o desenvolvimento da educação ambiental, o que
poderá contribuir para subsidiar estratégias metodológicas de geoconservação e gestão
da mais importante área protegida do Município de Nova Iguaçu.
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O GEOPATRIMÓNIO DO PARQUE NATURAL DO ALVÃO COMO ELEMENTO
DEFINIDOR DE UMA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO

GEOHERITAGE IN THE ALVÃO NATURAL PARK AS A DETERMINANT ELEMENT OF A
DEVELOPMENT STRATEGY

António de Sousa PEDROSA
CEGOT, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil, aspedros@gmail.com

RESUMO
O presente trabalho ambiciona incentivar a descoberta do património geomorfológico no Parque
Natural do Alvão por públicos diversificados, em estreita relação com o mosaico paisagístico que o
suporte físico sustenta. Com esse objetivo será realizado o diagnóstico e inventário das principais
tipologias de elementos geomorfológicos presentes nesta unidade territorial susceptíveis de
valorização patrimonial, a fim de permitir a seleção de locais, sítios e paisagens de interesse
geomorfológico os quais irão orientar o traçado da Rota geomorfológica do Alvão.
Palavras-chave: Alvão, património geomorfológico, rota geomorfológica, desenvolvimento
estratégico.

ABSTRACT
The present work aims to encourage the discovery of geomorphological heritage in Parque Natural
Alvão for diverse tourists, in close relationship with the landscape mosaic that the abiotic nature
supports. With this objective diagnosis and inventory of the main types of geomorphological
elements present in this territorial unit of patrimonial valuation will likely take place. It is intended,
therefore, select locations, sites and landscapes of geomorphological interest which will guide the
layout of the geomorphological route.
Keywords: Alvão, geomorphological heritage, geomorphological route, strategic development.

1. INTRODUÇÃO
Tem ganho projeção, nas últimas décadas, uma nova óptica de reconhecimento do
patrimônio geomorfológico e de como a geomorfologia influencia a ocupação do espaço, a
distribuição dos recursos naturais e do acesso a tais recursos. Enquanto a geomorfologia é
eminentemente uma ciência relacionada com a dimensão física do território, o património é
essencialmente uma construção social, uma noção ligada à atribuição de significado e valor,
de acordo com o contexto histórico, económico e sociocultural (PEREIRA, 2012). Assim, o
conceito de património é indissociável do ato de reconhecimento, quase sempre coletivo, e
de uma lógica de transmissão inter-geracional, ancorada na ideia de herança ou legado.
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CUNHA e VIEIRA (2004) afirmam que “fazem parte do Património Geomorfológico
todas as formas de relevo actuais, enquanto elementos individuais, bem como as paisagens
actuais que aquelas formas dão lugar. Fazem também parte do Património Geomorfológico
os depósitos correlativos da evolução passada e presente do relevo actualmente existente na
superfície terrestre”. Esta reflete a relação existente entre geoformas e paisagem,
reforçando, de igual modo, a sua importância para a compreensão da geodinâmica e dos
processos morfogenéticos.
O presente trabalho ambiciona incentivar a descoberta do património geomorfológico
no Parque Natural do Alvão (PNAL) por públicos diversificados, em estreita relação com o
mosaico paisagístico que o suporte físico sustenta. Apresentam-se o diagnóstico e o
inventário das principais tipologias de elementos geomorfológicos presentes nesta unidade
territorial susceptíveis de valorização patrimonial, a fim de permitir a seleção de locais,
sítios e paisagens de interesse geomorfológico, os quais orientam o traçado da Rota
geomorfológica do Alvão. Uma rota ou circuito deve constituir a base das experiências que
podem ser vividas pelo viajante de touring (PEDROSA e PEREIRA, 2009, 2012; SANTOS et al.,
2010; PEDROSA, 2013). A rota deve representar o eixo que estrutura, ordena e sistematiza a
variedade de elementos e atividades que se reúnem num determinado espaço, facilitando ao
visitante a compreensão das diversas componentes turísticas/culturais do território,
proporcionando envolvimento emocional com os conteúdos e sensação de pertencimento.
Paralelamente, o incremento da compreensão do papel estruturante das geoformas
sobre as dinâmicas da população no espaço, as condições de construção de infra-estruturas e
equipamentos e o desenvolvimento das atividades produtivas irá, seguramente, favorecer a
aplicação do conhecimento geomorfológico ao ordenamento do território e ao mesmo tempo
utilizá-lo como elemento definidor de uma estratégia de desenvolvimento. Explorando a
nível prático este conceito, é possível reconstituir com base no património geomorfológico o
fio condutor da relação dialética entre a história natural e a história humana de um
determinado território.
2. PARQUE NATURAL DO ALVÃO: A GEODIVERSIDADE COMO ELEMENTO DEFINIDOR
DE PATRIMÓNIOS

O PNAL insere-se no Maciço Antigo, na Sub-região Galiza - Trás-os-Montes, sendo
esta unidade geológica constituída, fundamentalmente, por granitóides e metassedimentares
do Paleozoico onde a tectónica hercínica e posteriormente a alpina atuaram, tendo
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imprimido muitas das caraterísticas do relevo atual, nomeadamente a existência de falhas,
escarpas de falha, vales de fratura aos quais se associam uma estrutura de relevo em horst e
graben. Em termos de constituição geológica, o planalto é composto pelos granitos de
Lamas de Olo, pós-tectônicos e de gênese crustal profunda, e pelos granitos relacionados ao
Maciço Compósito de Vila Real, sin-tectônicos à orogenia hercínica e de gênese mesocrustal
(PEDROSA, 1993), além de vestígios metassedimentares da unidade Desejosa. Suas vertentes
ocidentais também são caracterizadas por metassedimentos, como quartzitos, filitos e xistos,
todos do Paleozoico inferior, além de corneanas pelíticas e carbonosas, conglomerados e
depósitos de cobertura mais recentes (PEREIRA, 1987).
Esta diversidade litológica é importante para explicar os diferentes usos do solo, mas
também a presença de diversas formas geomorfológicas, que podem ser analisadas a
diversos tipos de escala, e que demonstram elevado interesse paisagístico, científico e, como
tal, patrimonial. De entre os aspectos geomorfológicos mais relevantes salientam-se: i) as
formas geoestruturais condicionadas pela tectónica de âmbito regional, mas também local.
Assim, toda a parte planáltica do Alvão insere-se no grande horst definido pelo
desligamento tardi-hercinico (Verín-Penacova) e pela falha de direção SW-NE que
condiciona o vale do Tâmega (PEDROSA, 1993). Evidenciam-se escarpas de falha que
condicionam diversos tipos de formas e processos relacionados com a dinâmica fluvial –
quedas e rápidos – ou com a dinâmica nas vertentes, como queda de blocos. Muitos dos
vales encaixados relacionam-se com a existência de falhas, o que denota uma forte
influência das condições litológicas e tectónicas sobre as formas de relevo de mesoescala; ii)
a dinâmica quaternária, sobretudo a periglaciar, deixou vestígios que explicam a evolução
geomorfológica da área ou o tipo de ocupação e uso do solo (PEDROSA, 1993). Podemos
salientar diversos tipos de depósitos como os de fundo de vale ou os de vertente, paleovales
colmatados por depósitos tardiglaciares, nichos de nivação etc...; iii) formas relacionadas
com litologias específicas que contribuem para a forte geodiversidade. Onde o substrato é
formado por quartzitos, ocorrem bancadas e dobras anticlinais e sinclinais. Por outro lado,
na área planáltica do Alvão, o relevo apresenta diversos tipos de formas graníticas, isoladas
ou em conjunto: bolas de granito, thors, castle koppies, formas em pedestal, vascas, fendas e
sulcos lineares, formas eólicas, por vezes associadas a casos de pseudo-estratificação.
Evidenciam-se ainda os caos de blocos que se dispersam por toda a área planáltica; iv)
formas associadas a diferentes tipos de dinâmicas actuais de que podemos salientar a
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dinâmica fluvial, com quedas de água, rápidos, marmitas de gigante, etc., e a dinâmica de
vertentes, com processos de movimentos em massa (fluxos de detritos) ou ravinamentos.
Flora e fauna são aspectos fundamentais para a diversidade e compreensão das
paisagens deste parque. No domínio da fauna o sistema lótico, onde interagem as águas
correntes e a galeria ripícola, revela-se muito importante para um conjunto de espécies de
elevado valor conservacionista (COELHO e ALVES, 2004). Das unidades de vegetação
identificadas (COELHO e ALVES, 2004) algumas revelaram valor fitocenótico excepcional; i)
Comunidades Rupícolas e ou Fissurícolas onde se incluem a vegetação dos afloramentos
rochosos e das escarpas; ii) Comunidades Ripícolas; iii) Bosques de folhosas que incluem os
bosques de carvalhos caducifólios (Quercus spp.) e vidoais; iv) Turfeiras e Cervunais,
formações ombrotróficas dependentes da água da chuva que se instalam em depressões
húmidas, geralmente na área planáltica.
Como unidades de paisagem excepcionais, atendendo à sua função, elevada
biodiversidade e valor cénico extraordinário pode-se distinguir: i) corredores ribeirinhos
que se compõem de espécies ripícolas autóctones responsáveis por uma elevada
biodiversidade já que, correspondem a um ecossistema simultaneamente terrestre e hídrico,
proporcionando variadas combinações biológicas e sensoriais; ii) lameiros e áreas agrícolas
que definem a riqueza de soluções encontradas na organização aos terrenos agrícolas. Os
lameiros e restantes terrenos agrícolas, para além da sustentabilidade ecológica, contribuem
para a dinâmica visual da paisagem, acentuando a percepção do ciclo das estações e a
percepção territorial. O vasto leque de condições ecológicas que desenvolvem, sustentadas
pela atividade do homem faz com que se apresente como o biótipo de mais elevada
diversidade faunística do parque (COELHO e ALVES, 2004); iii) Bosques de folhosas
constituem vestígios da comunidade vegetal climax desta zona serrana e contribuem para
um elevado valor cénico. Seja no seu interior, ou nas suas orlas, estas formações constituem
uma rica fonte de diversidade no que respeita ao elevado número de espécies vegetais com
que se associa. Também a sua caducidade folhosa contribui para alterar a paisagem ao longo
do ano.
3. A ROTA GEOMORFOLÓGICA DO PARQUE NATURAL DO ALVÃO
O traçado da rota (fig. 1) teve em conta o diagnóstico e inventário das principais
tipologias de elementos geomorfológicos presentes nesta unidade territorial susceptíveis de
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valorização patrimonial que pretende contribuir para uma interpretação mais integradora do
património geomorfológico localizado na área deste parque, tendo como objetivo último a
rentabilização máxima das suas múltiplas funções e a sua valorização enquanto recurso de
desenvolvimento endógeno.

Figura 1 – Rota Geomorfológica do parque Natural do Alvão

Deste modo pretende-se que a valorização do PNAL não se vincule exclusivamente
ao objetivo de conservação de habitats e ecossistemas, mas que tenha em conta a
preservação e valorização de um conjunto de características naturais e humanas que
contribuem para a identidade específica da área do parque. A rota que se propõe pretende ser
representativa do mosaico paisagístico serrano e da sua geodiversidade.
Norteada pelo princípio de interação e interdependência entre os componentes
abióticos, bióticos e antrópicos, a rota terá como âncora permanente os valores
geomorfológicos, considerados a diversas escalas. Não obstante, procura oferecer uma
leitura holística do território, centrada na explicação da evolução das formas de relevo, nos
padrões de povoamento, na organização produtiva do espaço e nos fatores e processos de
construção da paisagem cultural. Consequentemente, para além dos locais de interesse
geomorfológico, foram considerados outros valores patrimoniais presentes no espaço
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serrano, relativos, nomeadamente, à distribuição dos habitats e ecossistemas, aos indícios
materiais da sua ocupação histórica, às marcas da agro-silvo-pastoris na paisagem e aos
conjuntos edificados representativos da arquitetura vernacular (Quadro I).
Quadro I – Os principais pontos de observação da rota geomorfológica do PNAL
Paragem

Identificação

1

Ermelo

2

Ribeira das Fisgas
(Fervença)

3

Barreiro

O que observar

Objetivo da observação

Arquitetura vernacular: construção
tradicionais em xisto e cobertura em
ardósia; Pelourinho

A importância da litologia na arquitetura;
Sede do antigo concelho de Ermelo;
importância histórica da povoação

Aproveitamento de depósito de fundo de
vale para a prática agrícola (socalcos)
Arquitetura vernacular; povoação
tradicional de casas de granito e cobertura
de colmo; áreas agrícolas tradicionais
(lameiros e culturas de sequeiro)

A importância das formações superficiais
no uso do solo
A importância da litologia na arquitetura
e o uso secular da palha de centeio na
cobertura das casas.

Lameiros e praias fluviais

A importância do desenvolvimento de
solos na planície aluvial do rio Olo e o
desenvolvimento de lameiros;
aproveitamento de áreas do rio para
praias fluviais
Valor cénico de diversas formas
geomorfológicas

4

Varzigueto

5

Fisgas do Olo

6

Vale da Castanheira

7

Pioledo

Geomorfossitio (Quedas do Olo, Escarpa
de falha, Falhas, Bancadas quartziticas,
Formas de erosão....)
Geomorfossitio (Quedas de água do rio
Cabrão associada a uma escarpa de falha
em granitos.)
Arquitetura vernacular e agricultura
tradicional em socalcos

8

Anta

Arquitetura vernacular e agricultura
tradicional em socalcos

Valor cénico de diversas formas
geomorfológicas
A importância da agricultura tradicional
na construção e manutenção da paisagem
A importância da agricultura tradicional
na construção e manutenção da paisagem

Lajedo

Observação do vale do Olo (floresta de
Influência das formas e vestígios
carvalhos e socalcos agrícolas) e depósitos geomorfológicas na ocupação e uso do
tardiglaciares fossilizando paleovales
território

10

Dornelas

Arquitetura vernacular e agricultura
tradicional. Escarpa de falha em granito e
outras formas de granito associadas

11

Lamas de Olo

12

Barragens

13

Vale de Arnal

14

Formação de Muas

9

A diversidade das formas graniticas

Aldeia e planície aluvial do Olo
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granitos e xistos e a forma de
aproveitamento do uso do solo
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4. CONCLUSÃO
Entendendo-se, que uma rota não se pode restringir em traçar apenas um trajeto,
procura-se salientar as diversas dimensões impressas na paisagem (PEDROSA e PEREIRA,
2012; PEDROSA, 2013) e contribuir para a compreensão da interação de fatores que se
encontram na sua génese e evolução. Foram, também, usados critérios de ordem ecológica
designadamente a biodiversidade e o grau de preservação da vegetação autóctone ou de
introdução multissecular, conjuntamente com os fatores relacionados com a singularidade e
conservação da paisagem construída. A rota por si só não constitui uma estratégia de
desenvolvimento eficaz mas pode contribuir para a definição de uma estratégia de
desenvolvimento sustentável. O seu contributo pode ser: i) direto, já que salienta os aspectos
mais importantes de uma área a nível biótico, abiótico e antrópico, permitindo que o turista
compreenda o território e o valorize em todas as suas dimensões; ii) indireto, já que pode ter
influência em diversas outras atividades tradicionais, como gastronomia diferenciada com
produtos locais (eventualmente certificados, como a carne maronesa), tendo como marca a
paisagem cultural em que se inserem (PEREIRA e PEDROSA, 2010; PEDROSA e PEREIRA,
2013). A recuperação de casas vocacionadas para o turismo rural e a promoção da
arquitetura baseada em materiais específicos da região (xisto e granito) contribuem
fortemente para a não desvirtualização das aldeias e para o desenvolvimento local ou
regional.
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RESUMO
Este ensaio conduzido no sector português da bacia do rio Lima tem como objetivo analisar
como geoformas de diferentes escalas influenciaram os modelos de ocupação do território. Com
base na análise dos níveis de organização da paisagem cultural da bacia foram seleccionados
cinco exemplos representativos de diferentes estratégias de adaptação humana a condicionantes
geomorfológicos distintos: planalto de Castro Laboreiro, vale encaixado do alto e médio Vez,
vale encaixado do rio Peneda, anfiteatro tectónico de Geraz e planície aluvial da Correlhã/
Vitorino das Donas. Em cada uma dessas áreas procedeu-se à inventariação das geoformas
passíveis de serem classificadas enquanto geomorfossítios de valor predominantemente cultural
na actualidade.
Palavras-chave: Geomorfossítios, Geomorfologia Cultural, Paisagem Cultural, Património.

ABSTRACT
This research work conducted in the Portuguese sector of the Lima river watershed aims to
analyze how landforms of several scales have influenced the models of land occupation. Based
on the analysis of the levels of organization of the cultural landscape of the basin, five
representative examples of different strategies of human adaptation to different
geomorphological conditioning factors were selected: Castro Laboreiro plateau, entrenched
valley of middle and upper sections of Vez river, entrenched valley of Peneda river, tectonic
amphitheater of Geraz and the alluvial plain of Correlhã / Vitorino das Donas. In each of these
areas, it was completed an inventory of landforms that were suitable to be classified as
geomorphosites with a predominantly cultural value today.
Keywords: Geomorphosites, Cultural Geomorphology, Cultural Landscape, Heritage.

1. INTRODUÇÃO
A Geomorfologia possui uma influência preponderante sobre a ocupação
estratégica do território, condicionando a distribuição dos recursos e acessibilidades. As
características do relevo conjugam-se com factores edafoclimáticos e fitossociológicos
na produção do quadro biogeográfico no qual se desenvolvem modelos de povoamento
e sistemas produtivos. Não obstante, a atribuição de um valor patrimonial às geoformas
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é um processo recente. PANIZZA (2001) introduz o conceito de geomorfossítio:
geoforma à qual pode ser atribuído valor, sendo aplicável a elementos geomorfológicos
de dimensões variáveis. Se a consagração de um geomorfossítio depende do
reconhecimento de um valor intrínseco, este último relaciona-se com as funções
exercidas e priorizadas. REYNARD (2005) reagrupa as tipologias de valoração dos
geomorfossítios em três grandes domínios: o património natural, o património cultural
e, por fim, o recurso económico.
Esta perspectiva de compreensão e valoração do património geomorfológico
expande as possibilidades operacionais deste conceito, reforçando a sua importância a
nível científico, da gestão territorial, pedagógico e turístico. O presente trabalho coloca
o património geomorfológico no centro do discurso sobre as paisagens culturais.
2. OBJETIVOS
Este ensaio conduzido no sector português da bacia hidrográfica do rio Lima tem
como objectivo analisar como geoformas de diferentes escalas influenciaram a definição
de opções locativas, padrões de povoamento, estratégias defensivas, redes de
comunicação e a exploração de recursos. Pretende-se demonstrar a importância das
geoformas para a compreensão da organização dos territórios. Foi nosso intuito
interrogar as relações existentes entre a diversidade do mosaico paisagístico da bacia do
Lima com os diferentes quadros geomorfológicos. Num primeiro nível de leitura
destacam-se os contrastes altitudinais e morfológicos entre a planície aluvial do Lima e
dos seus principais tributários, as áreas serranas mais acidentadas e uma sucessão de
topos planálticos desnivelados. Aumentando a escala de análise revela-se a importância
de geoformas de menor dimensão, como sejam as rechãs, os terraços fluviais, os
alvéolos graníticos, corredores tectónicos, linhas de água secundárias ou ainda pequenos
relevos que se elevam em áreas de feição aplanada.
3. METODOLOGIA
Partindo da cartografia dos níveis de organização da paisagem cultural da bacia
do rio Lima (fig. 1) foram selecionados exemplos representativos de diferentes
estratégias de adaptação humana a condicionantes geomorfológicos distintos. Esta
análise geoespacial foi baseada na correlação ponderada entre a altitude, litologia,

ISBN: 978-989-96462-5-4

105

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

declive e uso do solo, distinguindo seis níveis de organização da paisagem: a) planícies
aluviais; b) áreas de cultivo de baixa ou média encosta e terraços agrícolas; c) espaços
agroflorestais complexos; d) florestas e matos de média encosta; e) vegetação arbustiva
esparsa; f) áreas planálticas em altitude, com cobertura vegetal escassa ou inexistente.

Figura 1 – Níveis de organização da paisagem da bacia terminal do rio Lima
Fonte: Elaboração própria

Foram selecionados cinco casos de estudo: planalto de Castro Laboreiro, vale
encaixado do alto e médio Vez, vale encaixado do rio Peneda, anfiteatro tectónico de
Geraz e planície aluvial da Correlhã/Vitorino das Donas. Nestes procedeu-se à
inventariação das geoformas passíveis de serem classificadas enquanto geomorfossítios
de valor predominantemente cultural na atualidade. Os critérios definidos deram
primazia à associação entre o valor funcional no passado com o valor cultural,
simbólico e histórico-arqueológico no presente (Quadro I). Pretendeu-se demonstrar a
relevância das geoformas inventariadas para a interpretação da paisagem. Para os
geomorfossítios de meso e macro escala são propostos locais de interpretação
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geomorfológica, procedendo-se à análise da paisagem compreendida pela sua bacia
visual, bem como pontos de observação in situ dedicados a geoformas de micro-escala.
Quadro I – Critérios de classificação de património geomorfológico integrando valores culturais
Designação
da área

VALOR FUNCIONAL
Geoforma
Habitacional

Produtivo

VALOR PATRIMONIAL
Simbólico /
Espiritual

Históricoarqueológico

Científicocultural

Planalto de
Castro
Laboreiro
Alto vale
do rio
Peneda

Vale
tectónico
encaixado

Vale
tectónico
encaixado

Terras de Geraz

Planalto

Alto e
médio vale
do rio Vez

Transumância

Veiga da
Correlhã /
Vitorino das
Donas

Anfiteatro
tectónico de
Geraz

Planície
aluvial

Povoamento
concentrado

Povoamento
concentrado

Povoamento
concentrado

Pastorícia
itinerante

Sacralização
do espaço pelo
megalitismo

Pastorícia
itinerante

Sacralização
do espaço pelo
Santuário da
Senhora da
Peneda

Socalcos
agro-pastoris

Povoamento
concentrado vs
povoamento
disperso

Agricultura
tradicional
de média
encosta e
fundo de
vale

Povoamento
disperso

Agricultura
tradicional
(culturas de
regadio
associadas
com vinha)

Sobreposição
de espaços
sacralizados: a
actual Igreja
Paroquial
encontra-se
sobre os
vestígios de
uma necrópole
romana
Sacralização
do espaço pelo
Caminho
Central
Português para
Santiago de
Compostela

Interpretação
da ocupação
Neolítica do
território

Lameiros
de
altitude
e
técnicas
de
irrigação
tradicionais
Interpretação
de
processos
geomorfológic
os glaciares e
periglaciares

Interpretação
dos sistemas e
técnicas agropastoris
tradicionais

Transumância
Valor cénico e
cultural
dos
socalcos
tradicionais

Interpretação
dos modelos
de ocupação
castreja e
romana

Sistemas
técnicas
agrícolas
tradicionais

e

Interpretação
dos modelos
de ocupação
romanos e
medievos

Sistemas
técnicas
agrícolas
tradicionais

e

Fonte: Elaboração própria

4. GEOFORMAS ENQUANTO CONDICIONANTES DA PAISAGEM CULTURAL: ESTUDOS DE
CASO DEMONSTRATIVOS

O planalto e vale de Castro Laboreiro apresenta-se como uma geoforma de
meso-escala, claramente identificável pela platitude de uma vasta superfície, com mais
de 3.000 ha, de declives suaves, que se desenvolve sensivelmente entre as cotas dos
1000 e os 1200 metros. Salienta-se o encaixe do rio Castro Laboreiro e de dois
pequenos tributários. As características geomorfológicas, com destaque para a altitude,
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exercem uma forte influência sobre os factores edafoclimáticos. A altitude, ao interferir
no comportamento da temperatura, condiciona o incipiente desenvolvimento dos solos
e, consequentemente, as características das comunidades vegetais. Predominam os
urzais-tojais húmidos, as turfeiras, os matos húmidos e os cervunais. A floresta ocupa os
limites das escassas parcelas agrícolas situadas nas áreas de fundo de vale,
predominantemente lameiros.
Para além de condicionar a aptidão produtiva, o planalto surge também como
área privilegiada de implementação de monumentos megalíticos que atestam a
antiguidade da ocupação humana, a qual remonta ao Neolítico. Segundo Jorge (1997):
“As mamoas formam conjuntos de 3 a 9 unidades, preferencialmente localizados nas
chãs do planalto. A maior parte destes conjuntos encontra-se em aparente relação com
um monumento isolado no alto do monte mais próximo. São poucas as mamoas que se
localizam nas vertentes ou no fundo das corgas. O material usado na construção destes
túmulos foi o granito, que constitui o substracto de uma larga faixa do planalto de
Castro Laboreiro.” Constata-se no excerto transcrito a importância dos elementos
geomorfológicos na construção de um espaço sagrado. Note-se que no Neolítico tardio
(IV milénio a.C -III milénio a.C.), os planaltos graníticos são as áreas preferencialmente
escolhidas para o desenvolvimento da agricultura. Persistem ainda as brandas e
inverneiras, abrigos dos pastores que praticavam a transumância.
Conclui-se que à geoforma planalto se associa um valor ambiental, um recurso
económico, associado aos sistemas agro-pastoris de montanha, uma leitura histórica,
determinada por formas específicas de presença antrópica no espaço e, por fim, um
significado simbólico, em virtude da sacralização do território pela cultura megalítica.
O alto vale do rio Peneda apresenta um vigoroso encaixe tectónico,
condicionado por uma importante falha de direção NNW-SSE aproveitada pelo curso de
água, que se traduz numa forte expressão morfológica e paisagística. A evolução deste
vale não ocorreu apenas em resultado da dinâmica fluvial. A ocupação do vale por um
glaciar (COUDÉ-GAUSSEN, 1981) é comprovada pelos indícios de moreiras laterais e de
fundo de vale. Identificam-se, igualmente, depósitos de vertente associados a processos
periglaciares. Ao nível do património geomorfológico realça-se ainda o vale tectónico
do rio Peneda e o batólito granítico da Peneda.
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A imponência deste vale justificará a sua especial atratividade relativamente à
expressão de cultos e construção de estruturas religiosas: o Santuário da Senhora da
Peneda e o Mosteiro de S. Bento do Cando.
O vale tectónico do Alto e Médio Vez, vigorosamente encaixado, surge como o
condicionante decisivo do desenvolvimento de um monumental complexo de socalcos e
muros de suporte que constituiu a estratégia de aproveitamento do potencial produtivo
dos solos das vertentes de forte declive. Este vale assume elevado interesse patrimonial
não só pela sua especificidade geomorfológica, mas também pela sua influência na
modelação da paisagem agro-pastoril de montanha. Os socalcos do alto e médio Vez,
implementados especialmente nas freguesias de Cabreiro, Sistelo e Merufe, reflectem
um processo de construção e manutenção multisecular, dando forma a uma paisagem
cultural singular.
O anfiteatro tectónico de Geraz do Lima oferece uma interessante perspectiva
diacrónica do processo de ocupação do território na média montanha minhota,
adquirindo especial relevo enquanto quadro territorial de leitura da paisagem agropastoril do sector médio do vale do Lima. Alberga elementos patrimoniais de cronologia
diversa, descritos sumariamente no quadro II, destacando-se o Castro do Peso e os
vestígios de contínua ocupação, desde o início da Romanização até à Alta Idade Média,
identificados junto à igreja paroquial de Santa Maria de Geraz do Lima.
O Castro do Peso, que terá sido ocupado desde o Bronze Final, localiza-se
estrategicamente “… num dos pontos chaves que dominam e fecham, a Sul, o extenso e
bem encaixado alvéolo onde se encaixa o Ribeiro do Lourinhal, nas margens do qual se
encontram uma boa parte das terras aráveis da freguesia de Santa Leocádia”
(ALMEIDA, 2009: 193). Com a Romanização as comunidades agro-pastoris aproximam
as suas habitações permanentes das terras aráveis a jusante.
A planície aluvial da Correlhã e Vitorino das Donas é representativa da
paisagem agrícola designada por “Ribeira Lima”, cuja modelação tem início com a
ocupação romana das áreas de fundo de vale, e correspondentes intervenções de
desmatamento e drenagem, consolidando-se com o desenvolvimento dos senhorios
medievais. A excepcional fertilidade dos solos aluviais favorece o claro predomínio do
uso agrícola. Evidenciam-se no mosaico paisagístico as parcelas constituídas pelas
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culturas de regadio (milho) bordejadas pela vinha em ramada, bem como, as galerias
ripícolas.
Quadro II - Principais vestígios arqueológicos nas Terras de Geraz
Local

Freguesia

Castro do
Peso

Santa
Leocádia

Paço

Santa
Leocádia

Baltar

Santa
Leocádia

Mondim

Santa
Leocádia

Igreja
Paroquial

Santa
Leocádia

Igreja
Paroquial

Santa
Maria

Paço

Santa
Maria

Enquadramento
Colina que limita a Sul o
alvéolo onde se encaixa
o ribeiro do Lourinhal
Outeiro localizado entre
o lugar de Couces e a
Quinta da Bouça
Terreno declivoso com
substracto silúrico socalcos
Terrenos graníticos, de
pendor suave, e bem
irrigados
Terrenos silúricos em
vertente do vale do
ribeiro do Lourinhal
Pequeno terraço fluvial
do ribeiro do Lourinhal
de 30 a 40m incrustado
nos granitos alcalinos

Altitude
183 m

60m

130m

40m

Descrição

Notas

Vestígios de habitações
circulares

Ocupação desde o
Bronze Final

Tegulae e fragmentos
cerâmicos de época
romana
Tegulae proveniente de
provável ocupação
suevo-visigótica
Tegulae proveniente de
construção habitacional
tardo-romana ou
posterior

Construção de Solar do
séc. XVII/XVIII na parte
superior da colina
Antropónimo de origem
Germânica
Topónimo de
ascendência germânica
Ara documenta
romanização, sepultura
data da Alta Idade Média

36m

Ara, restos de uma
sepultura e tegulae

40m

Vestígios de ocupação sucessiva desde o início da
romanização: Casa Castreja de tipo circular, Villa
Romana, Villa-ecclesia medieval

41m

Povoamento defensivo tardo-romano ou do início
da ocupação suevo-visigótica.

Fonte: Síntese dos autores com base em ALMEIDA (2009)

O traçado do Caminho Central Português para Santiago de Compostela, ao qual
se associam numerosas construções de cariz religioso, sublinha a importância da
planície aluvial como eixo de circulação, conferindo-lhe grande relevância histórica e
simbólica.
5. CONCLUSÃO
A diversidade de valores patrimoniais compreendidos no âmbito da
Geomofologia Cultural traduz-se na multiplicação das possibilidades de exploração a
nível científico, didáctico e turístico. O estudo e divulgação do património
geomorfológico deverão considerar: a escala de análise, na sua dimensão espaciotemporal, a fim de garantir uma diversidade de geoformas e processos actuantes
representativa de um determinado contexto geológico, estrutural e morfológico; a
dependência dos habitats e ecossistemas relativamente aos fatores abióticos; a
interpretação da relação entre os padrões de ocupação humana e as características
geoestruturais do território.
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Esta visão integradora poderá permitir articular a promoção do património
geomorfológico com a estratégia de divulgação de outras tipologias patrimoniais,
designadamente no âmbito do turismo cultural e paisagístico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, C.A.B., ALMEIDA, P.M.D.B. (2009) – Arqueologia do Concelho de Viana do Castelo
I - Da Pré-História à Romanização, Viana do Castelo: Câmara Municipal.
COUDE-GAUSSEN, G. (1981) – Les Serras da Peneda et do Gerês. Étude géomorphologique,
Mem. Centro Est. Geogr., Lisboa, 5, 255p.
JORGE, V. O. (1997) Mamoas do norte de Portugal: estado da questão em 1981. I. Minho e
Trás-os-Montes, Sep. de: Revista da Faculdade de Letras, II Série, 14 (1997), pp.603654.
PANIZZA M. (2001) – “Geomorphosites: Concepts, methods and examples of geomorphological
survey”, Chinese Science Bulletin, 46, pp. 4-6.
REYNARD, E. (2005) – “Géomorphosites et paysages.” Géomorphologie : relief, processus,
environnement, 3. Disponívelem http://geomorphologie.revues.org/index338.html.
[Acesso em 01.10.2007].

ISBN: 978-989-96462-5-4

111

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

RELEVO ESTRUTURAL DA BACIA DO RIO SÃO JOÃO E O PATRIMÔNIO
GEOMORFOLÓGICO NA ROTA DOS TROPEIROS NO PARANÁ, BRASIL
STRUCTURAL RELIEF OF THE SÃO JOÃO RIVER BASIN AND THE
GEOMORPHOLOGICAL HERITAGE IN THE ROTA DOS TROPEIROS IN PARANÁ,
BRAZIL
Diely Cristina PEREIRA e Mª Lígia CASSOL-PINTO
Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil, diely.pereira@yahoo.com.br; ligialih@brturbo.com.br

RESUMO
A Rota dos Tropeiros (PR) teve na geomorfologia condicionante favorável pela abundância de
água e alimento para as tropas e hoje interessa a quem trata do patrimônio natural. A bacia do
rio São João percorre morfoesculturas do Primeiro e Segundo Planaltos Paranaenses com
segmentos encaixados e canions oriundos do Arco de Ponta Grossa notáveis na paisagem em
feições lineares. Para o reconhecimento destas, empregou-se geotecnologias em dados do
TOPODATA. Identificou-se 180 lineamentos com comprimento médio de 1,32 km com direção
predominante NW-SE. Os vales possuem amplitude altimétrica média de 400m e as vertentes
tem declividades acima de 40%, configurando-se como Áreas de Preservação Permanente de
beleza cênica ainda pouco aproveitada pelo turismo.
Palavras-chave: Lineamentos estruturais, Arco de Ponta Grossa, canions, turismo, Rota dos
Tropeiros.

ABSTRACT
The Rota dos Tropeiros (PR) had in the geomorphology favorable condition for the abundance
of food and water for the troops and now has interest for those who deals with natural heritage.
The São João river basin runs through morphostructure of the First and Second Parana Plateau
with embedded segments and canyons originated from the Ponta Grossa Arch remarkable linear
features in the landscape. For the recognition of these, it was employed geotechnologies on data
of the TOPODATA. It was identified 180 lineaments with average length of 1.32 km with
predominant direction of NW-SE. The valleys have average altimetric range of 400m and sheds
have slopes over 40%, becoming as Areas of Permanent Preservation of scenic beauty still little
exploited by tourism.
Keywords: Structural lineaments, Ponta Grossa Arch, canyons, tourism, Rota dos Tropeiros.

1. INTRODUÇÃO
As rotas percorridas pelas tropas de gados vindas do Sul do Brasil em direção as
áreas agroexportadoras na região Sudeste a partir do século XVIII abriram caminhos
nos Campos Gerais do Paraná em meio às condições físico-naturais desta região, ora
facilitadas pela topografia suave e grande disponibilidade de pastagem e água para os
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animais, ora marcado por trechos de relevo movimentado com grande controle
estrutural.
A região está situada na borda oriental da Bacia Sedimentar do Paraná numa
zona de transição de morfoesculturas entre o Primeiro e Segundo Planaltos Paranaenses
atravessando a Escarpa Devoniana com grande variedade de formações geológicas
proporcionando relevo movimentado.
Ao longo do caminho depara-se com inúmeras feições geomorfológicas como
canions, escarpas e quedas d’água que se caracterizam como importantes pontos
geoturísticos que crescentemente vem sendo aproveitados devido aos seus atrativos
históricos, científicos e naturais.
PIEKARZ e LICCARDO (2007) apontam que a Rota dos Tropeiros no Estado do
Paraná é alvo de estudos e divulgação de seus pontos geoturísticos contribuindo para a
conservação e conhecimento do patrimônio geológico-geomorfólogico.
O município de Carambeí integra a Rota dos Tropeiros e tem na bacia do rio São
João canions e corredeiras de grande beleza cênica com o potencial geoturstico ainda
subaproveitado. O objetivo deste trabalho foi identificar os lineamentos estruturais na
bacia que insinuem a presença de feições geomorfológicas que possam se constituir
como pontos geoturísticos nesta região.
2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
A preservação de ambientes naturais, além de garantir a utilização dos seus
recursos também permite a apreciação dos mesmos, seja pela contemplação das
paisagens naturais com objetivos turísticos ou científicos. Para mais da conservação e
preservação da biodiversidade, os aspectos físicos referentes à geologia e geomorfologia
dos ambientes tem ganhado relevância diante da preocupação com o seu uso.
As feições geomorfológicas presentes na Rota dos Tropeiros fazem parte de um
roteiro geoturístico com destaque para os reconhecidos Canions do Guartelá e Codó,
que possui valores estéticos e ainda permitem o entendimento de sua constituição e seus
processos formadores, sendo testemunhas da história da Terra.
A bacia do rio São João está situada na borda oriental da Bacia Sedimentar do
Paraná,numa área de transição entre o Primeiro e Segundo Planaltos Paranaenses. A
montante, os terrenos são constituídos dominantemente pelas rochas vulcânicas e

ISBN: 978-989-96462-5-4

113

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

sedimentares mais antigas do Grupo Castro composto por rochas vulcânicas ácidas à
base de quartzo e feldspato potássico. No médio e baixo cursos do rio, já no Segundo
Planalto, as rochas são da Formação Furnas, onde predominam arenitos de granulação
média a grossa, esbranquiçados, frequentemente com estratificações cruzadas de porte e
geometria variável (GUIMARÃES et. al., 2011).
Ademais, os soerguimentos conhecidos como Arco de Ponta Grossa originados
da separação entre América do Sul e África resultaram em estruturas de direção
preferencial NW-SE na Formação Furnas e reativou estruturas de direção NE-SW do
embasamento. Ambas exercem forte controle estrutural da drenagem, expressando-se
em vales retilíneos encaixados e nas faces abruptas de escarpamentos (FRANCOMAGALHÃES, 2009).
PEREIRA et al., (2004) afirmam que existem preocupações no sentido da criação
de metodologias de identificação, catalogação e a avaliação dos locais de interesse
geomorfológico que auxiliariam no ordenamento destes territórios. As propostas se
baseariam em ações de educação divulgando o conhecimento geológico-geomorfológico
e turismo.
A inventariação de possíveis geossítios se pautaria em investigações dos
potenciais locais de interesse geomorfológico com avaliação qualitativa, seleção e
caracterização destes locais (EVANGELISTA-PINTO e TRAVASSOS, 2013).
Mediante técnicas de sensoriamento remoto é possível reconhecer estruturas
lineares que representem vales fluviais retilíneos ou topos alongados que condicionem
feições geomorfológicas e a partir delas ordenar as atividades que se desejar
desenvolver.
3. METODOLOGIA APLICADA
A

interpretação

dos

lineamentos

estruturais

associados

às

feições

geomorfológicas como canions, quedas d’água e corredeiras na bacia do São João foi
realizada utilizando o banco de dados do TOPODATA de relevo sombreado, de
resolução espacial de 30 metros da missão SRTM, disponíveis no website do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), na escala 1:250.000, na articulação de
Telêmaco Borba.
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A partir de realces de azimute no software ArcGis 10.1 as feições retilíneas ou
levemente encurvadas associadas a rede de drenagem foram interpretadas visualmente e
mapeadas. Posteriormente, foram extraídos os azimutes referentes à direção de cada
lineamento e seu comprimento.

4. RESULTADOS
Foram interpretados 180 lineamentos com comprimento médio de 1,32 Km que
confirmam as direções mencionadas anteriormente (Fig.1). Preferencialmente, os
lineamentos tem direção NW - SE condicionados pelo Arco de Ponta Grossa sobre as
rochas da Formação Furnas. É um conjunto de falhas e fraturas que exerce controle
estrutural sobre a rede de drenagem do rio São João, condicionando os canais de
primeira e segunda ordem em vales encaixados. A direção E-W possui menor
frequência e comprimento absoluto, os lineamentos de direção NE-SW são constatados,
porém em menor frequência e comprimentos reduzidos e ainda assim importantes no
contexto geológico regional.

Figura 1- Lineamentos estruturais da bacia do rio São João.

ISBN: 978-989-96462-5-4

115

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

Os vales possuem uma amplitude altimétrica elevada de 400m, propiciando
vertentes de altas declividades superiores a 40%. A maioria se constitui em canions
formados pelas falhas e fraturas da Formação Furnas e enxames de diques muitas vezes
preenchidos por diabásio que também controlam a rede de drenagem.
Estas feições localizam-se em propriedades agrícolas que cultivam soja, feijão,
milho nas vertentes mais suaves e em topos aplainados cujo limite de plantio se dá onde
os afloramentos rochosos são mais frequentes e o processo de pedogênese é diminuto.
De acordo com Código Florestal brasileiro de 25 de maio de 2012 os vales,
respeitadas as larguras das calhas dos leitos regulares, e ainda as vertentes com
declividades superiores a 45º, são Áreas de Preservação Permanentes que demandam
preservação de recursos hídricos, solo, flora e fauna e impedem o avanço das atividades
agrícolas presentes em grande parte da bacia.
Por si só, estas áreas merecem atenção especial por possuírem funções de
preservação e proteção ambiental e carecem de estratégias de intervenção no campo do
patrimônio geológico-geomorfológico devido a sua importância no contexto históricocultural da região e as fragilidades perante as possibilidades de uso.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A bacia hidrográfica do São João é peculiar por estar localizada sobre área de
transição entre morfoesculturas guardando um patrimônio natural de grande relevância
natural e científica ainda mal aproveitado.
A interpretação dos lineamentos estruturais sugere um número considerável de
vales retilíneos que muitas vezes se configuram em canions importantes para a
compreensão da paisagem atual e pretérita, demonstrando a história geológica da região.
Estes locais estão em propriedades privadas praticantes da agricultura e ainda
com seus valores turísticos e científicos depreciados. Ainda que sejam visitados por
turistas de aventura e desperte o interesse de instituições voltadas ao ensino e pesquisa,
não existe infraestrutura que comporte atividades turísticas apesar da vocação.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo principal apresentar exemplos que, sobretudo pelo seu interesse
geomorfológico, constituem locais ímpares, na maior Serra de Portugal. Para além da
importância das geoformas, foram considerados aspetos geológicos, como os impostos pela
dinâmica interna e externa, educacionais, culturais e turísticos. Estes locais foram selecionados
considerando o conhecimento construído, pelos autores, noutros estudos, e destacaram-se pela
sua grandiosidade, através dos resultados dos trabalhos de campo e da bibliografia e cartografia
publicadas. Como exemplos, foram selecionados: 1) a Senhora do Espinheiro; 2) o Miradouro
do Sabugueiro; 3) o lugar do Cocharil; 4) a Lagoa Comprida; 5) o Rodeio Grande; 6) o Cântaro
Magro e Rua dos Mercadores; 7) a Senhora da Estrela; 8) a Nave de Santo António; e 9) o Poço
do Inferno.
Palavras-chave: “Formas do gelo”, fracturação, locais de interesse geomorfológico, Serra da
Estrela.

ABSTRACT
The main objective of this study is to provide examples which, mostly due to their
geomorphological interest, are unique sites, from the most important mountain range of
Portugal. Besides the importance of landforms, geological aspects were considered, such as
those imposed by internal and external, educational, cultural and tourist dynamics were also
consider. These sites, which are noteworthy for their grandeur, were selected based on the
knowledge built by the authors in other studies, through the results of field work and published
literature and cartography. The examples selected were: 1) Senhora do Espinheiro; 2)
Miradouro do Sabugueiro; 3) Lugar do Cocharil; 4) Lagoa Comprida; 5) Rodeio Grande; 6)
Cântaro Magro e Rua dos Mercadores 7) Senhora da Estrela; 8) Nave de Santo António; and 9)
Poço do Inferno.
Keywords: Fracturing, sites of geomorphological interest, “shapes from the ice”, Serra da
Estrela.

1. INTRODUÇÃO
A Serra da Estrela, do ponto de vista geológico, é um maciço essencialmente
granítico rodeado por unidades do Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) a NE, a Sul e a
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SW. Aqui e além o maciço é entrecortado por filões de quartzo e recoberto por
depósitos glaciários e fluvioglaciários. Os granitos ocorrem fundamentalmente na parte
mais alta da Serra, enquanto as rochas metamórficas se localizam maioritariamente nas
zonas envolventes, verificando-se a existência de auréolas de metamorfismo na
transição entre estes tipos de rochas. As rochas que constituem as unidades do CXG são
as formações mais antigas cuja constituição deverá ter resultado da deposição de areias,
siltes e argilas em ambiente marinho, durante o Pré-Câmbrico chegando,
provavelmente, até ao Câmbrico. Do Paleozoico inferior fossilífero, apenas restam
testemunhos esparsos do Ordovícico e raros do Silúrico. Do Paleozoico restante não há
afloramentos na região.
Tanto as unidades do CXG, como os raros afloramentos paleozoicos, estão
fortemente estruturados desde a primeira fase da orogenia hercínica. As intrusões
graníticas, igualmente hercínicas, são um pouco mais tardias. O soco hercínico da Serra
da Estrela faz parte da zona central do soco hercínico ibérico que se prolonga até ao
Maciço Armoricano e vai até ao Maciço da Boémia. Desde o Mesozoico que esta cadeia
orogénica vem sendo lentamente arrasada pela erosão, expondo à superfície os granitos
e originando superfícies aplanadas.
No Cenozoico, e sob os efeitos da orogenia alpina, de que resultaram as cadeias
montanhosas dos Pirenéus, Alpes e Himalaias, há uma reativação de algumas falhas
hercínicas e originam-se novos alinhamentos que se associam a vários levantamentos
tectónicos. A última fase destes levantamentos ter-se-á produzido há cerca de 10 Ma,
com um soerguimento geral do bloco central e que parece ter produzido um conjunto de
patamares desnivelados e controlados por falhas normais e inversas. O levantamento
terá continuado por vários impulsos até há cerca de 2 Ma atrás, ganhando, nesta altura, a
sua estrutura atual. A Serra deverá ter sido rejuvenescida, deste modo, com um
deslocamento vertical de até 1 500 m (JANSEN, 2002).
Durante o Neogénico superior, ocorreram fortes variações climáticas, traduzidas
em épocas glaciárias que alternaram com épocas interglaciárias. A última glaciação do
Neogénico superior, designada por Wurm, e que teve o seu pico há cerca de 20000 anos
atrás (FERREIRA e VIEIRA, 1999), afetou Portugal e, particularmente, a Serra da Estrela.
A ação erosiva da glaciação desgastou a paisagem anteriormente rejuvenescida,
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originando a morfologia glaciária que carateriza a superfície mais alta da Serra, tal
como a conhecemos hoje.
Esta diversidade de processos a que os terrenos serranos estiverem sujeitos gerou
exemplos de geomorfologia de grande beleza, imponência e valor patrimonial, pela sua
invulgaridade em Portugal e de grandes potencialidades didáticas podendo, sem grandes
deslocações, ser exploradas e interpretadas morfologias muito diferentes quer na sua
origem quer na sua dimensão.
O estudo teve como objetivos analisar, selecionar e organizar registos de
diversos locais de interesse geomorfológico e geológico e contribuir, assim, para a
sistematização das ideias e interpretações tendo em vista a sua divulgação e exploração
didática.
Assim, face aos objetivos, na escolha dos locais para além do património
Geomorfológico, foram considerados aspetos geológicos, como os impostos pela
dinâmica interna e externa, educacionais, culturais, turísticos e de acessibilidade. Estes
locais foram selecionados considerando o conhecimento construído, pelos autores,
noutros estudos, e destacaram-se pela sua grandiosidade, através dos resultados dos
trabalhos de campo e da bibliografia e cartografia publicadas.
2. LOCAIS COM INTERESSE GEOMORFOLÓGICO
Os locais com interesse geológico e geomorfológicos (LIGs) selecionados foram
(Fig. 1): 1) Senhora do Espinheiro (SE), situada a uma altitude de 1000 m, a partir de
onde se pode avistar a vasta superfície de aplanamento do Mondego. O local eleva-se
rapidamente a partir do sopé através de um acentuado desnível que traduz uma escarpa
de falha. Próximo da Capela da SE e em toda a área envolvente são visíveis penhas e
caos de blocos podendo identificar-se, também, alguns nobins; 2) Miradouro do
Sabugueiro, em frente ao qual o rio corre num vale retilíneo, segundo a direção N55ºE,
denunciando o aproveitamento de uma fratura. A cerca de 30 m do miradouro, ao descer
para o Sabugueiro, no talude da estrada, pode verificar-se a continuidade desta fratura
que apresenta sensivelmente a mesma direção do vale. A partir do miradouro, junto de
um meandro do rio, observa-se, num afloramento granítico, um sistema de fraturas N35º
a 40ºE deformadas em “S”, apresentando superfícies curvas, devidas à ação de falhas
cisalhantes, mais recentes, com direção N55ºE; 3) Lugar do Cocharil, junto da estrada e
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do canal de descarga da EDP, encontra-se um afloramento granítico no qual se podem
observar duas falhas inversas, com direção N25º a 30ºE. Num dos blocos são visíveis
diversas fraturas conjugadas, resultantes de uma maior movimentação desse bloco
relativamente aos restantes. Entre as duas falhas, o granito porfiroide de Seia apresenta
os seus constituintes muito esmagados e com coloração amarelada vendo-se ainda
superfícies lisas, paralelas ao plano das fraturas com aspeto ferruginoso; 4) Lagoa
Comprida, outrora uma lagoa de origem glaciar com uma extensão de 1 km, é hoje uma
albufeira com uma capacidade à volta de 12 000 000 m3 de água que cobre uma
superfície de 800 000 m2. Convergem para esta lagoa a água do Covão do Meio e do
Covão dos Conchos, através de túneis cujos comprimentos são de 2354 m e de 1519 m
relativamente aos respetivos covões mencionados. De um e do outro lado da reta da
estrada, que se segue à barragem, podem observar-se algumas formas erosivas
características da ação dos glaciares.

Figura 1 – Carta de localização de LIG’S
(Adaptado de Carta Corográfica de Portugal da escala de 1/50000 das folhas 20-B e 17-D e de Ferreira e
Vieira, 1999).

Do lado oeste da estrada, observam-se rochas aborregadas e do lado este escadas de
gigante. A diferença entre as duas formas pode relacionar-se com uma relação entre a
fracturação existente no granito e a direção do movimento dos gelos; 5) Rodeio Grande,
onde sobressaem dois tors e diversos aspetos morfológicos relacionados com a alteração
dos granitos. Em ambos são visíveis diversas pias ou gnamas que retêm água das
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chuvas, contribuindo para a progressiva evolução da alteração. A saída de água destas
pias faz acentuar a degradação destas morfologias, estabelecendo-se por vezes
comunicação entre várias pias. No seu interior, existem fundamentalmente grãos de
quartzo resultantes do processo de alteração. Também se encontram, sobre estas
superfícies graníticas, caneluras que se desenvolveram por alteração do granito,
claramente marcadas pela presença de linhas de fratura; 6) Cântaro Magro e Rua dos
Mercadores, enorme cabeço com uma altitude de 1 928 m, individualizado pela ação de
diversos agentes erosivos, entre os quais o glaciar, e pela densa rede de fraturas que
caraterizam este maciço.

B

A

C

A 2 - Representações pictóricas de geomorphosites emblemáticos da Serra da Estrela: A Figura
Cântaro Magro; B - vale em U do rio Zêzere; e C - Poço do Inferno.

Do miradouro do Cântaro Magro observa-se o Covão Cimeiro onde nasce o rio
Zêzere. Este covão, de paredes abruptas, corresponde a um circo glaciar, distinguindose o seu fundo côncavo limitado a jusante por uma barreira rochosa, ou seja, observa-se
o seu ombilic e o seu verrou. A massa de gelo teria, neste local, mais de 300 m de
espessura e deslocar-se-ia para Este, na direção do Covão d’Ametade, infletindo depois
a sua direção para NE, através do vale do Zêzere até Manteigas. Do miradouro observase, ainda, a Rua dos Mercadores, na base do Cântaro Magro, na vertente Sul. Esta
corresponde a uma fratura preenchida por um filão de dolerito com direção N80ºE que
se identifica, facilmente, pelas suas paredes verticais resultantes da alteração
diferenciada da rocha básica. Do lado oposto da estrada, observam-se, em diferentes
locais, aspetos designados por pseudoestratificação, reflexo da densa fracturação subhorizontal. Subindo do miradouro, pela estrada, da ponte sobre a Rua dos Mercadores,
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observa-se no Cântaro Magro dois sistemas de fraturas desde a sua base até um pouco
mais acima do meio. Nas zonas mais elevadas sobressai um domínio de uma fracturação
sub-horizontal; 7) Senhora da Estrela, onde se podem observar formas curiosas,
localmente conhecidas por queijeiras, bastante expressivas no granito com fracturação
vertical e horizontal que se encontra a condicionar a sua origem. Também são visíveis
formas em pedestal que terão resultado de processos semelhantes, mas em que a
degradação do granito foi mais acentuada na base destas formas. Em diferentes locais,
observam-se aspetos de esfoliação, cuja génese, atribuída geralmente a ações da
geodinâmica externa sobre os constituintes da rocha, terá sido facilitada pelo
cisalhamento do granito associado à fracturação dos blocos segundo direções
privilegiadas. 8) Nave de Santo António, superfície aplanada entre os vales do rio
Zêzere e da ribeira de Alforfa foi uma lagoa glaciar, atualmente assoreada e colonizada
por um cervunal com inúmeros blocos de moreias. Na parte norte da Nave, encontra-se
a crista da moreia lateral do vale glaciar do Zêzere e, a sul, a crista da moreia lateral do
vale glaciar de Alforfa. Das moreias vislumbram-se os dois vales com perfis
transversais em U, sobressaindo também o seu traçado retilíneo face ao condicionalismo
tectónico. Como é caraterístico dos depósitos glaciares, o seu aspeto é caótico e mal
calibrado. Blocos de dimensões variáveis encontram-se envolvidos por uma matriz de
areias com tamanhos diversos e também frações de siltes. A maioria dos blocos
apresenta arestas arredondadas e superfícies polidas. As arestas mais vivas associam-se
aos fragmentos com tamanhos entre 4 e 15 cm de comprimento. As caraterísticas dos
clastos das moreias refletem uma origem na destruição, pelos glaciares, dos antigos
perfis de alteração granítica. A Norte da Nave, encontra-se um bloco errático, com cerca
de 150 m3, conhecido por Poio do Judeu. A sul, na vertente Oriental do vale da Ribeira
de Alforfa, observam-se marcas de ravinamento, depósitos e cones de vertente. Os
blocos sub-angulosos, de granito de grão médio a fino, terão tido origem em processos
de crioclastia. 9) Poço do Inferno, em que a alteração brusca na natureza litológica do
leito, passando de rochas graníticas a corneanas, e a existência de vários sistemas de
fraturas terá originado uma queda de água com 10 m e a uma marmita de grandes
dimensões. A Ribeira de Leandres prossegue o seu trajeto ao longo da linha de contacto,
desenhando sucessivas marmitas. No leito da ribeira, observa-se que o contacto se faz,
em alguns locais, por passagem gradual e noutros através de uma fratura subvertical
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com direção N55ºW. Esta fratura terá permitido a injeção ou o contacto atual do granito.
A marmita do poço do Inferno é um local de convergência de vários sistemas de
fraturas. Para além da fratura já mencionada, distinguem-se outras com direção N20ºE e
dois corredores de cisalhamento, onde a rocha está mais alterada, com direções N60º a
75ºE e N40ºW. O corredor de cisalhamento N40ºW corta os outros e as fraturas N20ºE
e N55ºW, sendo as de direção N20ºE que condicionam a ribeira.
3. CONCLUSÕES
Em todos estes exemplos, os processos exógenos moldaram as rochas que, em
conjunto com os endógenos deram origem às paisagens atuais. A identificação dos LIGs
(em 2.) reveste-se de grande utilidade por perspetivar articulações com os conteúdos e
objetivos dos diferentes programas de Geologia, permitindo organizar diferentes
percursos didáticos. Os exemplos selecionados apresentam uma localização adequada e
têm sido usados na construção de recursos didáticos e na realização de aulas de campo,
no âmbito do ensino da Geologia e Geomorfologia de todos os graus de ensino e de
estudos no âmbito da formação de professores. Como exemplos de LIGs, na Serra da
Estrela, foram selecionados: 1) a Senhora do Espinheiro; 2) o Miradouro do Sabugueiro; 3) o
lugar do Cocharil; 4) a Lagoa Comprida; 5) o Rodeio Grande; 6) o Cântaro Magro e Rua dos
Mercadores; 7) a Senhora da Estrela; 8) a Nave de Santo António; e 9) o Poço do Inferno.
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VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO NO
CONCELHO DO SABUGAL (PORTUGAL)
VALORIZATION AND PROMOTION OF THE GEOMORPHOLOGICAL HERITAGE IN
SABUGAL MUNICIPALITY (PORTUGAL)
Paulo Celso Lopes PINTO
Mestre em Geografia Física - Ambiente e Ordenamento do Território

RESUMO
O objectivo primordial deste trabalho é dar a conhecer à comunidade científica o património
natural do município do Sabugal, no sentido de o conservar e valorizar. Pretende-se apresentar o
seu enquadramento e localização, bem como os factores de ordem geológica e geomorfológica
que lhe estão inerentes e, ainda, enunciar algumas actividades que podem contribuir para a sua
conservação e valorização.
A metodologia assenta num exaustivo trabalho de campo de forma a identificar e inventariar o
património geomorfológico existente, assim como fazer uma análise geomorfológica da área
para uma melhor compreensão do significado científico e pedagógico dos 14 sítios de interesse
geomorfológico identificados.
Palavras-Chave: Património geomorfológico; geoconservação; geoturismo; Sabugal; relevo
granítico.

ABSTRACT
The objective of this work is to inform the scientific community about the natural heritage of
the municipality of Sabugal, in order to preserve and to enhance it. We intend to present its
environment and location, as well as the geological and geomorphological factors that are
inherent and also to present some activities that can contribute to their conservation and
enhancement.
The methodology is based on a detailed fieldwork in order to identify and inventory the existing
geomorphological heritage, as well as to make a geomorphological analysis of the area for a
better understanding of the scientific and educational significance of the 14 sites of
geomorphological interest identified.
Keywords: Geomorphological heritage; geoconservation; geotourism; Sabugal; granitic relief.

1. INTRODUÇÃO
Ligado anteriormente a valores de índole cultural da história, o conceito de
património está agora provido de uma maior flexibilidade e abrangência. Hoje, são
também considerados os elementos naturais, o que constitui um sinal de modernidade
que levou à transformação do conceito tradicional de património (CARNEIRO, 2004).
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O património geomorfológico assume-se como um elemento constituinte da
paisagem e que interage com todos os outros factores que a compõem. Ele insere-se na
vertente abiótica do património natural, que serve de suporte à vida animal e vegetal,
isto é, à componente biótica do património natural.
A temática do património geomorfológico tem vindo a ser cada vez mais objecto
de estudo pela comunidade científica nacional e internacional, no sentido de o valorizar
e proteger. Este é entendido como um recurso natural endógeno de grande valor socioeconómico e cultural, que assume grande relevância no processo de desenvolvimento
sustentável.
Estes elementos geomorfológicos são recursos naturais de elevado valor
patrimonial, visto que, a escalas diversas, desempenham um papel fundamental na
estrutura da paisagem, através da particularidade e notabilidade que lhe conferem.
Neste sentido, iremos debruçar-nos sobre estes elementos, numa perspectiva de
valorização e promoção no concelho do Sabugal.
1.1. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DA ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo localiza-se no extremo sul da NUT III Beira Interior Norte, e
confina a NW com o concelho da Guarda, que é o principal polo dinamizador desta
região.
Do ponto de vista morfológico o concelho do Sabugal insere-se em três unidades
com características muito particulares, a superfície da Meseta, a Cordilheira Central
Ibérica e a depressão da Cova da Beira. Desta diversidade geomorfológica resultam
áreas aplanadas de declives suaves, que contrastam com áreas caracterizadas por um
relevo vigoroso de vertentes abruptas.
Quanto à litologia ostenta dois tipos de complexos antigos e muito fracturados
que têm um importante papel na sua morfologia (BENTO, 1996). Um de origem
metassedimentar, ante-ordovícico, conhecido actualmente por Complexo XistoGrauváquico (CUNHA, 1992), o outro, de idade posterior, Hercínico, de origem eruptiva
conhecido por Granito das Beiras, fazendo parte dele formações com idades e texturas
diversas (THADEU, 1951). Além destes dois complexos litológicos, aparecem também
materiais mais recentes de origem sedimentar, uns constituídos por arenitos arcósicos,
outros constituídos por calhaus rolados de origem fluvial.
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Estas características geológicas, em conjunto com as condições climáticas e as
actividades

humanas,

originaram

uma

grande

diversidade

paisagística

com

características muito próprias, com formas que vão desde os grandes vales de vertentes
abruptas repletas de aforamentos rochosos, passando pelos vales do rio Côa e seus
afluentes ladeados por veigas e lameiros, e pelos imponentes relevos das serras da
Malcata, Homem de Pedra e Mesas. Neles podemos encontrar bosques de carvalhonegral, testemunho da vegetação autóctone, assim como o montado de azinheiras,
próximo da fronteira com Espanha.
2. AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO NO CONCELHO DO SABUGAL
Após a inventariação dos elementos geomorfológicos com valor patrimonial do
concelho do Sabugal, realizámos uma avaliação quantitativa de modo a escolhermos
aqueles que apresentam maior relevância e que melhor representam as diversas formas
de relevo, de acordo com os critérios de avaliação propostos por VIEIRA (2008), ao nível
do seu Valor Intrínseco (científico), Valor Adicional (cultural, económico, estético e
ecológico) e Valor de uso e gestão. Desta avaliação foram seleccionados 14 sítios
geomorfológicos (SG), que posteriormente foram distribuídos pelos três níveis de
escalas, de acordo com a sua dimensão e o modo de associação e articulação entre os
seus componentes (fig. 1).

Figura 1- Localização dos sítios geomorfológicos, segundo a sua tipologia.
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Consideramos que os sítios geomorfológicos apresentados apresentam um
elevado valor enquanto património, de acordo com os valores anteriormente referidos,
pela sua originalidade e pela sua relação com os processos de formação e evolução das
grandes unidades morfológicas onde se inserem.
A partir da síntese de avaliação quantitativa dos vários elementos patrimoniais,
os sítios geomorfológicos que mais se destacam nesta avaliação são o alvéolo de
Penalobo (foto 1), o canhão granítico do rio Côa (foto 2) e o vale de fractura da Quarta
Feira (foto 3), todos do tipo paisagem, no que se refere à escala a que se apresentam
(Quadro I).

Fotografia 1 - Alvéolo de Penalobo

Fotografia 2 - Canhão granítico do rio Côa

SSW

NNE

Fotografia 3 - Vale de fractura da Quarta Feira

Estes possuem uma maior abrangência territorial, albergando diversos aspectos
geomorfológicos, um elevado valor estético, por possuírem maior diversidade ecológica
e habitats diversos, e um valor de uso e gestão caracterizado por boas acessibilidades,
boas condições de observação, baixa vulnerabilidade.
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Quadro I - Quadro síntese da avaliação quantitativa do património geomorfológico do concelho do
Sabugal
Nome

Nº

VALORIZAÇÃO

Tipo
INTRÍNSECO

ADICIONAL

USO E GESTÃO

TOTAL

soma

média

soma

média

soma

média

média

Local

4,25

0,71

0,83

0,06

4,00

0,80

0,52

Carambolas da Serra das Mesas

Local

3,67

0,61

0,33

0,03

3,50

0,70

0,45

Castle koopie Penalobo

Área

4,17

0,70

3,17

0,24

4,00

0,80

0,58

SG 04

Monte São Cornélio

Área

3,33

0,56

2,50

0,19

4,00

0,80

0,52

SG 05

Domo rochoso do Castelejo
Domo rochoso do Alto do
Mosqueiro
Paisagem granítica da Serra das
Mesas
Alvéolo de Penalobo

Área

3,00

0,50

2,17

0,17

4,50

0,90

0,52

Área

3,00

0,50

2,17

0,17

4,50

0,90

0,52

Pais.

3,92

0,65

2,83

0,22

4,00

0,80

0,56

Pais.

4,17

0,70

7,83

0,60

4,00

0,80

0,70

SG 09

Miradouro da Serra Alta

Pais.

3,25

0,54

4,00

0,31

4,00

0,80

0,55

SG 10

Miradouro do Alto da Machoca

Pais.

3,75

0,63

5,83

0,45

3,00

0,60

0,56

SG 11

Filão de quartzo do Seixo do Côa

Pais.

3,16

0,53

3,50

0,27

4,00

0,80

0,53

SG 12

Filão de quartzo da Sª das Preces

Pais.

2,66

0,44

4,83

0,37

4,00

0,80

0,54

SG 13

Canhão granítico do rio Côa

Pais.

3,50

0,58

6,17

0,47

4,50

0,90

0,65

SG 14

Vale de Fractura da Quarta Feira

Pais.

3,67

0,61

5,83

0,45

4,00

0,80

0,62

SG 01

Blocos cúbicos da Serra das Mesas

SG 02
SG 03

SG 06
SG 07
SG 08

3. ASPETOS CONCLUSIVOS
A promoção do património geomorfológico passa pela divulgação do seu valor
patrimonial junto das populações locais e dos visitantes deste concelho, de forma
sensibilizar quem usufrui dele, para a necessidade da sua conservação. É fundamental
apostar em instrumentos de divulgação, painéis interpretativos da paisagem, mapas e
folhetos, a criação de pontos de observação da paisagem devidamente equipados, a
implementação de percursos temáticos para fins educativos, turísticos e de lazer, bem
como na aposta em eventos desportivos amigos da natureza (atletismo, BTT, orientação,
etc..).
Como contributo para a valorização do património geomorfológico deste
município, apresentamos através da figura 2 uma rede de pontos de observação da
paisagem a partir dos miradouros e de outros relevos com condições de acessibilidade e
observação da paisagem. Para efectuar uma ligação entre os vários sítios
geomorfológicos apresentamos três percursos, de modo a contribuir para uma maior
dinamização da utilização por parte de actividades de turismo, lazer e desportivas (fig.
2).
A valorização deste património natural é mais um contributo para a revitalização
destas áreas predominantemente rurais, mais afastadas dos grandes polos densamente
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povoados, através da divulgação e promoção de um recurso endógeno único, de grande
beleza e na maioria dos casos ainda pouco degradados. A sociedade moderna está cada
vez mais sensibilizada para os problemas ambientais e para a necessidade de proteger o
ambiente. O património geomorfológico assume um importante papel neste campo,
pelas características particulares que ostenta, é um importante factor de atracção deste
público interessado com as questões ambientais, e pelo turismo da natureza, como por
exemplo o geoturismo.

Figura 2 - Pontos de observação da paisagem e percursos

Este património deve ser considerado um recurso e promovido na sua vertente
científica e didáctica, através da Educação Ambiental e também na sua vertente cultural
e social (CUNHA e VIEIRA, 2004). As autarquias em conjunto com actores locais de
desenvolvimento têm aqui um importante papel, uma vez que são os principais
promotores dos valores do seu território e dos recursos patrimoniais nele existentes,
tendo o dever de promover o património geomorfológico, de forma isolada ou de forma
integrada com outros recursos, envolvendo-o nas políticas de desenvolvimento e nos
programas de promoção dos recursos endógenos, de forma a divulgar este património,
que pode contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural (VIEIRA e
CUNHA, 2003).
ISBN: 978-989-96462-5-4

131

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BENTO, M. M. SEGURA (1996) - A Vertente Norte da Serra da Gardunha: contribuição para o
conhecimento da evolução do relevo na Cova da Beira. Dissertação de Mestrado,
Instituto de Estudos Geográficos, FLUC, 157p.
CARNEIRO, A. M.P.A. (2004) – O património reencontrado. Centro histórico de Guimarães,
património da humanidade: a cidade enquanto memória, espaço de identidade e
cidadania. Dissertação de mestrado em Antropologia, Universidade do Minho, Braga,
212p.
CUNHA, L. VIEIRA, A. (2004) – “Património Geomorfológico, recurso para o desenvolvimento
local em espaços de montanha. Exemplos no Portugal Central”, Cadernos de Geografia,
Coimbra, 21/23, pp. 15-28.
CUNHA, P. PROENÇA (1992) - Estratigrafia e Sedimentologia dos Depósitos do Cretácico
Superior e Terciário de Portugal Central, a Leste de Coimbra. Dissertação de
Doutoramento, Dep. de Ciências da Terra, FCTUC, Coimbra, 262p.
THADEU, D. (1951) - Geologia e jazigos de Chumbo e Zinco da Beira Baixa. I.S.T.,
Universidade Técnica de Lisboa. IX 1-2, Lisboa.
VIEIRA, A., CUNHA, L. (2003) – “A importância dos elementos geomorfológicos na valorização
da paisagem: exemplos em morfologias cársicas e graníticas”, Actas do IX Colóquio
Ibérico de Geografia, Huelva, 10p.
VIEIRA, A. (2008) – Serra de Montemuro: dinâmicas geomorfológicas, evolução da paisagem e
património natural. Dissertação de Doutoramento, FLUC, Coimbra, 660p.

ISBN: 978-989-96462-5-4

132

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

BLOCOS SILICIFICADOS NO SINCLINAL DE POUSOS (LESTE DE LEIRIA)
- VULNERABILIDADE E GEOCONSERVAÇÃO
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RESUMO
Foram estudados blocos que atingem 2 m de diâmetro, constituídos por arenito silicioso ou
dolerito, ocorrendo na base da uma unidade que culmina o enchimento sedimentar na área do
sinclinal de Pousos (a leste de Leiria) atribuível ao Zancliano superior-Gelasiano. Interpreta-se a
génese dos blocos siliciosos a partir da erosão litoral de arenitos siliciosos da Formação de Bom
Sucesso (Paleogénico) e os de rocha básica a partir de doleritos, durante o máximo transgressivo
pliocénico. Estes blocos comportam um elevado valor científico, mas apresentam, também,
elevada vulnerabilidade pelo que deverão ser objeto de uma estratégia de geoconservação.
Palavras-chave:
Geoconservação.

Pliocénico,

Paleogeografia,

Blocos

silicificados,

Vulnerabilidade,

ABSTRACT
This study analyses the large boulders, consisting of silicified sandstones and basic rocks, that
occur at the base of the unit that culminates the sedimentary infill in the eastern area of Leiria
(Pousos sinclyne), ascribed to the upper Zanclean to Gelasianian. We interpret that the
sandstone blocks resulted from littoral erosion during the Pliocene incursion, of silicified levels
(silcretes) that occur in the Bom Sucesso Formation and the basic boulders from the dolerite
dykes. These boulders have a high scientific value, but they are also very vulnerable and should
therefore be the object of a geoconservation strategy.
Keywords: Pliocene, Palaeogeography, Boulders of silicified sandstones, Vulnerability,
Geoconservation.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho que se apresenta enquadra-se no âmbito da Geoconservação,
entendida por BRILHA e CARVALHO (2010) como o conjunto das iniciativas que vão
desde a inventariação e caracterização do património geológico, passando pela sua
conservação e gestão, de modo a assegurar um uso adequado dos geossítios, quer ele
seja de índole científica, educativa, turística ou outra.
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Discute-se

a

ocorrência de blocos

que

atingem 2 m de diâmetro, de
arenito

silicioso

e

rocha

básica (dolerito), localizados
na base de uma unidade que
ocupa posição culminante no
enchimento sedimentar e que
ocorrem a leste de Leiria
(Fig.1). Salienta-se o seu
valor científico e estima-se a
sua

vulnerabilidade,

mostrando a necessidade de
serem

integrados

numa

estratégia de geoconservação.
CHOFFAT

(1900)

classificou-os como “Blocos
Figura 1 – Localização da área de estudo.

erráticos”

SBV – Serra da Boa Viagem, MS – Maciço de Sicó
MCE – Maciço Calcário Estremenho

transporte

e

atribuiu-lhes
flúvio-glaciar,

associando-os à formação dos
depósitos glaciares da Serra da Estrela. LAUTENSACH (1932), não se mostrou de acordo
com esta hipótese, argumentando que para isso deveria haver outros indícios dessa
génese. CARVALHO (1949, 1951) observa estes blocos, admitindo-os transportados em
regime torrencial e derivados da erosão de níveis sedimentares silicificados do “Grés do
Buçaco” (depois definidos como Grupo do Buçaco por REIS e CUNHA, 1989). SOUTO
(1950) apresenta no trabalho “Blocos erráticos na Mesopotâmia da Beira-Mar” uma
síntese dos trabalhos anteriores e faz a descrição dos locais de ocorrência de blocos na
região de Aveiro; considera-os originados a partir do “Grés do Buçaco” e transportados
por “gelos flutuantes”. TEIXEIRA (1952) admite a formação destes blocos “relacionada
com ações erosivas de grande intensidade” na “transgressão do Pliocénio final”. SOARES
et al., (1982) interpretam a presença dos blocos “pseudo-erráticos” como resultado do
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desmantelamento de depósitos silicificados da Formação do Bom Sucesso (não
excluindo também a sua proveniência a partir dos “Grés do Buçaco”).
2. ENQUADRAMENTO

GEOLÓGICO

E

LOCALIZAÇÃO

DOS

AFLORAMENTOS

ESTUDADOS

As formações sedimentares que ocorrem na área de estudo têm idades que vão
do Jurássico ao Quaternário (Fig. 2). A unidade culminante do registo sedimentar tem
sido atribuída ao Pliocénico e foi definida por CUNHA (1992) como SLD13 (SLD sequência limitada por descontinuidades sedimentares regionais), que compreende uma
sucessão sedimentar formada por depósitos marinhos costeiros e aluviais siliciclásticos,
em que dominam os arenitos quartzosos. Nos balastros predominam clastos de quartzito
e quartzo. Nos minerais de argila, domina a caulinite acompanhada por alguma ilite. O
predomínio de clastos resistentes à meteorização, presença de clastos de quartzo e
quartzito com córtex lixiviado, intensa caulinização, aspetos de hidromorfismo e fácies
deposicionais revelando fluxos trativos, apontam para a persistência de processos
aquosos em ambientes bem drenados sob um clima subtropical quente e húmido
(CUNHA et al., 1993). SILVA (2001) e SILVA et al., (2010) interpretaram a temperatura
da água do mar como mais quente do que a atual e o clima provavelmente tropical.

Figura 2 – Enquadramento geológico da área de estudo (RAMOS e CUNHA, 2010)
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O limite inferior da unidade é uma discordância angular sobre unidades do
Cenozoico ou Mesozoico (CUNHA et al., 1993) e datada do Zancliano terminal
(CACHÃO, 1989,1990). Nas áreas onde a base da unidade é composta por sedimentos
marinhos, a descontinuidade subjacente corresponde a uma superfície transgressiva
expressa por uma plataforma marinha muito extensa que arrasa o substrato calcário do
Jurássico ou a formas resultantes da erosão de litologias mais brandas, tais como
arenitos, argilitos ou margas do Cenozoico ou Mesozoico. O limite superior da unidade
corresponde a uma vasta plataforma, suavemente inclinada para oeste, deformada
localmente por acidentes tectónicos e correspondente ao enchimento de uma planície
costeira imediatamente antes do encaixe da rede hidrográfica. No topo da unidade
ocorrem sedimentos aluviais costeiros, progradantes. A figura 3 mostra os afloramentos
mais relevantes que mostram os blocos de rocha básica (PO1) e de arenito silicificado
(PO6) no limite Miocénico-Pliocénico.

Areias marinhas pliocénicas

Blocos de rocha básica
muito alterada

B

A

Areias marinhas pliocénicas

A
A

C
A
Figura 3 – Afloramentos estudados:
A – localização, B – Blocos de rocha básica muito alterada
(PO1), C – Blocos de arenito silicioso (PO6).
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3. ENQUADRAMENTO GEOMORFOLÓGICO
O sinclinal de Pousos identifica-se claramente em documentos cartográficos,
principalmente quando estes apresentam sobreelevação do relevo, salientando-se como
uma forma bem individualizada na paisagem, por incisão da rede hidrográfica
condicionada pela litologia e estrutura do sinclinal.
Sobressaem dois níveis aplanados, um nível superior a 100 metros, o outro, superior
a 200 metros, constituindo retalhos da plataforma pliocénica, aqui, ligeiramente
inclinada para oeste.
Os blocos silicificados localizam-se a cerca de 150 m de altitude, numa faixa
submeridiana, admitindo-se que materializam a faixa litoral durante o máximo da
incursão marinha pliocénica (RAMOS e CUNHA, 2010).
4. AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE
Para a avaliação quantitativa da vulnerabilidade dos blocos sedimentares em
análise, enquanto elementos do geopatrimónio, foi seguido o método apresentado em
PEREIRA et al., 2013, tendo-se obtido os índices de vulnerabilidade dos afloramentos
PO1, PO6 e PO7 que constam no quadro I.
Quadro I – Avaliação da vulnerabilidade dos geossítios estudados
Critério
Locais

Índice

Vulnerabilidade

2

340

Elevada

3

2

325

Elevada

3

2

270

Moderada

A

B

C

D

E

PO1 e PO2

4

4

2

4

PO6

4

4

2

PO7

3

3

2

5. DISCUSSÃO, RESULTADOS E CONCLUSÕES
A análise das fácies sedimentares da SLD13 presentes na área de estudo
mostram (RAMOS e CUNHA, 2004; RAMOS, 2008) na base da unidade, associações de
fácies litorais, e, para o topo, associações de fácies aluviais. Nos afloramentos que
contêm blocos silicificados ou de rocha básica, estes blocos encontram-se sobrepostos à
Formação de Bom Sucesso (Paleogénico) e à Formação de Amor (Miocénico médio).
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Os blocos de arenito silicioso encontrados in situ (Fig. 3C) apresentam até 2 m
de diâmetro, são arredondados e constituídos por arenito grosseiro com silicificação
intensa, similar à descrita por REIS (1983). Os blocos doleríticos (Fig. 3B) têm
dimensões de cerca de 50 cm, elevado grau de arredondamento e alteração (certamente
pós-deposicional).
Admitimos que durante o máximo transgressivo pliocénico (datado da transição
Zancliano-Placenciano) a linha de costa se estabelecia a leste de Leiria. Os blocos
resultariam da destruição pelo mar, de materiais silicificados pertencentes à Formação
de Bom Sucesso (Paleogénico), Formação de Amor (Miocénico) e filões doleríticos,
que se encontravam nas proximidades do interflúvio dos ancestrais dos cursos de água
que contornam actualmente, a norte e a sul, o sinclinal de Pousos. Na área de estudo não
ocorrem níveis silicificados nas unidades cretácicas (Grupo de Buçaco).
Dado o elevado contributo científico que têm para o entendimento das unidades
pliocénicas na área, dada a sua raridade e vulnerabilidade, estes blocos (de arenito
silicioso e doleríticos) deverão ser objeto de uma estratégia de geoconservação, que
deverá integrar, não só, os elementos do geopatrimónio aqui analisados, mas todos os
outros, que fazem parte do município de Leiria.
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RESUMO
Este estudo teve como objetivo principal apresentar exemplos que, sobretudo, pelo seu interesse
geomorfológico, constituem locais ímpares, no vale do rio Ceira, entre Coimbra e a Lousã. Os
exemplos selecionados: 1) a Paisagem da Senhora da Candosa, marcada sobretudo pela atuação
do rio Ceira, em que os quartzitos do Ordovícico do Maciço Hespérico, fortemente inclinados,
se apresentam rasgados em vale profundo; 2) a seção do rio Ceira, em depressão, que se avista
da Senhora da Candosa, 3) o Cabril do Ceira, onde o vale se apresenta encaixado nos quartzitos
do Ordovício; 4) a discordância angular entre as unidades do Paleozoico e as do Cretácico da
Bacia da Lousã; e 5) o sinclinal que deforma as unidades do Paleozoico, apresentam uma
localização e acessibilidade adequadas e têm sido usados na construção de recursos, no âmbito
do ensino das Geociências.
Palavras-chave: Paisagens fluviais, Maciço Hespérico, Bacia da Lousã, locais de interesse
geomorfológico, Rio Ceira (Coimbra-Lousã).

ABSTRACT
The main objective of this study was to present examples of geomorphosites in the Ceira River
valley between Coimbra and Lousã, Central Portugal. Selected examples are 1) the landscape of
Senhora da Candosa, especially noteworthy for the action of Ceira River, such that the
Ordovician quartzites of the Hesperian Massif, on a steep incline, are torn into a deep valley; 2)
the section of the Ceira River in a depression, which can be seen form Senhora da Candosa; 3)
the Cabril do Ceira, where the valley in encased in Ordovician quartzites; 4) the angular
unconformity between the Paleozoic and Cretaceous units in the Lousã Basin; and 5) the
syncline that shapes the Paleozoic units. They present a convenient location and have been used
in the building of resources for the teaching of Geosciences.
Keywords: Ceira River (Coimbra-Lousã), Fluvial landscapes, Geomorphosites, Hesperian
Massif, Lousã Basin.

1. INTRODUÇÃO
Em Portugal, em especial no último quartel do século XX e na sequência das
reformas profundas que se seguiram à democratização do ensino, assistiu-se a um
recrudescimento significativo do conhecimento científico e sua valorização, enquanto
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fonte de educação e de progresso social. Os saberes relacionados com as Ciências
Naturais, em geral, e com as Geociências, em particular, não constituíram exceção,
tornando-se numa das traves-mestras das novas escolas de Ciência e Tecnologia. Como
consequência deste movimento renovador, as formas, materiais e processos
modeladores da Terra passaram a suscitar muita curiosidade e sentimentos de
aprendizagem, por parte de profissionais de outras áreas e pelo público em geral.
Com a construção de uma rede de novas vias de comunicação inter-regionais,
cofinanciada por fundos comunitários, a partir da década de 80, assistiu-se também a
uma facilidade muito maior em viajar individualmente, da qual resultou a generalização
de visitas de estudo ou turístico-lúdicas a muitos locais com ambiências ou cenários
naturais que antes eram apenas conhecidos por habitantes locais.
A valorização do Ambiente, fomentada por diversas instituições nacionais e
internacionais e por sucessivas diretivas comunitárias, foi também fundamental para o
estudo, classificação e implementação de medidas no sentido de preservar o património
natural, no qual se inclui o património geológico e geomorfológico. Para tal, tornou-se
necessária uma consciencialização progressiva das populações e dos órgãos de poder
local, consumada mediante intervenções educativas e estudos científicos descritivos,
sendo estes últimos fundamentais para a seleção e caracterização de geossítios e de
áreas protegidas.
Neste âmbito, o presente estudo pretende constituir um contributo para a
valorização patrimonial de vários destes locais de interesse geomorfológico (LIGs),
todos situados ao longo do vale do rio Ceira, a jusante de Vila Nova do Ceira e do
Cabril, nas regiões de Coimbra e da Lousã, Portugal Central, promovendo a sua
importância científica e educativa.
2. CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO E GEOLÓGICO
O rio Ceira é um dos principais tributários do rio Mondego e uma área
significativa da sua sub-bacia hidrográfica drena o extremo sudoeste da Plataforma do
Mondego (FERREIRA, 1978; CUNHA, 2000), incluindo a sua transição para a bacia e
serra da Lousã. No seu percurso, através do interior do Distrito de Coimbra, atravessa
sucessivamente os concelhos de Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo e Pampilhosa
de Serra, confluindo com o rio Mondego quando este inicia o seu percurso através da
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cobertura sedimentar da Orla Meso-Cenozóica Ocidental. Neste sentido, apraz observar
que a união destes dois cursos irmãos, ora mansos, ora rebeldes no pico da invernia, tem
por cartão-de-visita os derrames conglomeráticos da mais antiga unidade detrítica do
Mesozoico português – a Formação de Conraria (SOARES et al., 1985, 2012; SOARES e
GOMES, 1987).
O percurso sinuoso do rio Ceira atravessa o Maciço Marginal de Coimbra e
transpõe a faixa de cisalhamento direita de Porto-Coimbra-Tomar (PEREIRA et al.,
2004), penetrando bastante para o interior do Maciço Hespérico. Com efeito, entre Foz
de Arouce e São Frutuoso, o seu curso médio ocupa um vale fluvial estreito e encaixado
em sucessões monótonas de rochas pelíticas e de metagrauvaques deformados,
pertencentes ao Grupo das Beiras (SEQUEIRA e SOUSA, 1991; SOARES et al., 2005,
2007). Da confluência do rio Arouce para montante, o vale fluvial passa a alargar
frequentemente e as vertentes tornam-se mais suaves, encontrando-se espaço para
campos aluvionares aproveitados para culturas agrícolas, numa região em que o plantio
monótono e a monocultura de eucalipto ou de pinheiro são a nota dominante. Esta
transição bem expressa na paisagem, encerra em si o estigma da diversidade geológica
do percurso fluvial, o qual passa a atravessar áreas preenchidas por unidades cretácicas
da bacia continental da Lousã, mas em que os depósitos greso-conglomeráticos,
deixados pelo encaixe fluvial plistocénico, também abundam, com significativa
expressão cartográfica (DAVEAU, 1976; SOARES et al., 1983; DAVEAU et al., 1985/86;
CUNHA, 2002).
Junto a Vila Nova do Ceira o curso do rio estrangula e este corre, ainda que
fugazmente, em garganta apertada, como se o Cabril fosse uma imagem refletida no
espelho de água, das grandes Portas do Ródão que, muitos quilómetros a Sul,
descortinam o Tejo internacional. Os quartzitos, de tipo Armoricano, com as suas
estruturas verticalizadas observadas na Senhora da Candosa e no Cabril do Ceira e as
suas formas de relevo diferencial (REBELO, 1985), produzem muitos exemplos notáveis
de interesse geomorfológico, tonificando as paisagens com o cunho da sua imponência.
As litologias quartzíticas, quando associadas a processos endógenos e exógenos
propiciam, muitas vezes, grande singularidade de formas e de contrastes.
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3. METODOLOGIA E RESULTADOS
Na realização deste estudo consideram-se os trabalhos prévios e aqueles
realizados para dar forma a este texto. Os primeiros foram realizados no âmbito da
formação inicial de professores e na realização de um projeto da Ciência Viva.
O conjunto de resultados conducente à seleção, descrição e valorização
patrimonial de LIGs, ao longo do troço estudado do vale do rio Ceira, foi acumulado em
várias fases: 1) estudo de bibliografia e de elementos da cartografia, no início da década
passada e recentemente atualizado; estudos no terreno, com vista à preparação de aulas
de campo no âmbito da formação inicial de professores de Biologia e Geologia;
realização de aulas de campo com professores em formação inicial; e realização de
aulas de campo com professores e os seus alunos, desenvolvidas no início do séc. XXI;
2) trabalhos desenvolvidos no âmbito de um projeto da Ciência Viva, resultante de uma
parceria entre uma escola básica e o Departamento de Ciências da Terra da
Universidade de Coimbra.
Os estudos sobre património geomorfológico devem revelar resultados do
conhecimento aprofundado dos exemplos de LIGs selecionados, compatibilizando o seu
enquadramento com conceito de geomorphosite (REYNARD e PANIZZA, 2005). Com
efeito, não basta apresentar a beleza e a singularidade dos locais, sendo fundamental a
realização de estudos que envolvam trabalhos de campo, cartografia e deteção remota.
O acumular de conhecimentos e a utilização de bibliografia e de elementos
cartográficos, com recurso a tecnologias de informação e comunicação (TIC), também
são essenciais para revelar este tipo de locais e para potenciar a sua utilização no ensino.
Quanto aos LIGs considerados no presente estudo, estes foram selecionados
tendo em conta o conhecimento construído, pelos autores, na sua formação ao longo da
vida, e destacaram-se através dos resultados de trabalhos de campo e da bibliografia e
cartografia publicadas. Para além da importância do ponto de vista do património
geomorfológico, foram considerados os registos dos processos geológicos, como os
impostos pela geodinâmica interna e externa e, ainda, critérios educacionais, culturais e
turístico/lúdicos.
Os exemplos selecionados: 1) a Paisagem da Senhora da Candosa, marcada
sobretudo pela secção do Rio Ceira em que as unidades do Ordovícico se apresentam
rasgadas em vale profundo (Fig. 1); 2) o Cabril do Ceira, em que o vale se apresenta
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encaixado em quartzitos do Ordovício (Fig. 2); 3) a discordância angular entre as
unidades do Paleozoico e a cobertura sedimentar cretácica; e 4) o sinclinal que deforma
as unidades metasedimentares e hipabissais do Paleozoico, apresentam boas exposições,
localizações e acessibilidades bastante adequadas, pelo que têm vindo a ser utilizados na
construção de recursos, no âmbito do ensino das Geociências.

A

B

C

D

Figura 1 – Representações pictóricas a partir da Senhora da Candosa. A – afloramento de quartzitos
do Ordovícico, com unidades subverticais, na margem esquerda do Ceira; B – contraste das formas de
relevo, a partir da Senhora da Candosa (margem direita do Ceira); C – vale do Ceira onde são observáveis
os quartzitos nas duas margens; D - contraste das formas, função da litologia, a partir da Senhora da
Candosa (margem do Ceira).

ISBN: 978-989-96462-5-4

144

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

A

B

C

D

Figura 2 – Representações pictóricas no Cabril do Ceira. A – túnel aberto em quartzitos, com recurso
à utilização de explosivos; B - discordância angular entre unidades do Paleozoico subverticais e unidades
do Cretácico subhorizontais; C - afloramento de quartzitos do Ordovícico, com unidades subverticais, na
margem direita do Ceira; D - vale talhado nos quartzitos do Ordovício, onde está bem representada a
fracturação dos quartzitos.

4. CONCLUSÕES
Nos exemplos apresentados, a grandiosidade das paisagens foi moldada
sobretudo pela ação do binómio diferente resposta à erosão das unidades quartzíticas e
metassedimentares deformadas (dobradas e fraturadas) e trabalho dos agentes de erosão,
sobretudo a ação da água. Ao longo do vale fluvial e suas vertentes, a resposta, das
diferentes litologias atravessadas e sua atitude estrutural, ao efeito dos processos,
sobretudo de geodinâmica externa, permitiu um contraste acentuado das formas de
relevo resultantes do encaixe fluvial plistocénico. Desta forma, os exemplos de LIGs,
apresentados neste estudo, mostraram grandes potencialidades para a realização de
atividades de exterior na formação de professores (inicial e ao longo da vida) e no
ensino e aprendizagem dos estudantes do ensino básico, secundário e superior.
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RESUMO
O Pantanal da Nhecolândia é uma das unidades da planície de inundação pantaneira,
apresentando um sistema hidrográfico de grande densidade, além de uma combinação particular
de milhares de lagoas, muitas delas salinas e outras de água doce. Nesse sentido, inserimos
como parte desse objetivo, a geoconservação da diversidade do Pantanal da Nhecolândia. A
metodologia utilizada foi baseada na pesquisa exploratória e experimental. Os conhecimentos
adquiridos suscitam que as lagoas salinas representam uma etapa fundamental na evolução
geomorfológica regional, que contribui nas diretrizes de uso e ocupação da Nhecolândia.
Palavras-chave: Pantanal, salinas, biodiversidade, paisagens, geoconservação.

ABSTRACT
The Nhecolandia is a unit of flood plain of Pantanal wetland, with a dense hidrografic system
with a specific combination of the saline lakes e fresh wather. The aim is a geoconservation of
biodiversity of Nhecolandia. The metodology utilized was the reseach exploratory and
experimental. The knowledge acquired present which the saline lakes are fundamental stage in
regional geomorphologic evolution which contributes to the guidelines for use and occupation
of Nhecolândia.
Keywords: Wetland, saline, biodiversity, landscapes, geoconservation.

1. INTRODUÇÃO
O Pantanal da Nhecolândia é um ecossistema de planície de inundação, com
um sistema hidrográfico de grande densidade de lagoas, baías, banhados, salinas,
corixos, vazantes, onde sobressaem dois rios permanentes que a delimitam, o Taquari
ao norte e o Negro ao sul. Juntamente com as chuvas, o Rio Taquari é um dos
grandes fornecedores de água para essa planície, através de um sistema de defluentes
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que abastecem esse sistema hidrográfico. Ao contrário, o Rio Negro é o receptor
tanto das águas superficiais (cursos intermitentes e/ou temporários), quanto dos
lençóis freáticos. Esse ecossistema faz parte do conjunto da planície do Pantanal do
Mato Grosso do Sul, situado no centro geográfico da América do Sul.
O Pantanal foi classificado como Patrimônio da Humanidade pela UNESCO
em 2000 e por se tratar de ecossistema de dimensão continental e importância
mundial, a matéria de jornal da Agência Folha em Campo Grande CELSO BEJARANO
JR destaca que “parte da região do Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
em uma área de 187 mil hectares, vai ser transformada, passando a ter o título de
patrimônio natural da humanidade”.
Ainda conforme a matéria jornalística, “o processo de avaliação do Pantanal,
concluído em fevereiro de 2000, a UNESCO inseriu a região como patrimônio por
considerar o Pantanal de valor excepcional: “é a maior planície alagável do mundo, o
ecossistema tem habitat natural e possui espécies de animais ameaçados de
extinção”.
2. OBJETIVO
O Pantanal da Nhecolândia tem sido nosso objeto de estudo por se tratar de
uma sub-região do Pantanal Mato-Grossense, situada no leque aluvial do rio Taquari,
no Mato Grosso do Sul. Essa sub-região destaca-se dos demais “Pantanais” por
apresentar uma combinação particular de rios, “baías”, “salinas”, “vazantes”,
“corixos”, “banhados”, “cordilheiras”, “campos limpos”, “campos sujos”, matas e
cerrados (BRASIL, 1982; BACANI e SAKAMOTO, 2007) (Fig. 1). Nesse sentido,
inserimos como parte desse objetivo, a geoconservação da diversidade do Pantanal
da Nhecolândia e propor a preservação e conservação das lagoas e salinas do
Pantanal da Nhecolândia por se tratar de um patrimônio geomorfológico a ser
preservado e conservado.
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Figura 1: Paisagens na Nhecolândia Pantanal MS.
Org.: Cesar Cardoso Ferreira. Fonte: ZANI, 2008 e Foto: SAKAMOTO 2011

3. METODOLOGIA
Os estudos realizados pela nossa equipe, na Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, no Pantanal da Nhecolândia, na área da fazenda Berenice (1986) e na
área da fazenda Firme, na Curva do Leque (1997), posteriormente na área Fazenda
Nhumirim, da EMBRAPA-CPAP (1998 a 2010), foram de ordem metodológica e
cientifica através de pesquisas exploratórias e experimentais.
Os

procedimentos

metodológicos

foram

baseados

em

técnicas

de

geoprocessamento e cartografia, análise de dados orbitais, análises topográficas (GPS e
nível digital), topossequencias com tradagens e descrições de solos, análises climáticas
(temperatura, brisa, intensidade, direção do vento e umidade relativa) e análises
hidrológicas (pH, condutividade elétrica, oxigenio dissolvido e monitoramento de
superfície freática). Com a obtenção dos dados in loco, posteriormente foram realizadas
análises em laboratório estruturando os resultados das variáveis de forma sistemática e
integrada.
4. RESULTADOS
Topograficamente, as salinas estão localizadas nos pontos mais baixos da
paisagem; indicando que as lagoas salinas se encontram topograficamente mais
deprimidas que o entorno. E que a cobertura pedológica identificada apresenta uma
organização de solos que se caracteriza pela presença sistemática de um horizonte
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esverdeado endurecido e pouco permeável na sua base, finalmente, que na área da
Curva do Leque, a hidrologia das lagoas e do lençol freático é regulada pela cheia do rio
Paraguai (SAKAMOTO, 1997).
FERNANDES

(2000)

identificou,

em

escala

regional,

dois

grandes

compartimentos, denominados respectivamente de alta e baixa Nhecolândia. Na
continuidade deste trabalho ainda em escala regional, foi feito um tratamento
geoestatístico da condutividade elétrica das lagoas de diversas fazendas no entorno da
Nhumirim, no qual foi ressaltada a ausência de organização da salinidade nessa escala
de observação. Ao contrário, foi mostrado que o processo responsável pela variabilidade
da salinidade encontra-se organizado em grandes escalas (algumas centenas de metros a
1 km).
Uma topossequência de solos próxima a uma salina na Fazenda Nhumirim foi
estudada por BARBIERO et al., (2000), apresentando um comportamento diferencial dos
cátions no complexo de troca em função das características da solução do solo. A
sodização do complexo pode ultrapassar 50%, afetando, consequentemente, o
funcionamento hídrico desses solos. BARBIERO et al., (2000, 2002) mostraram, numa
escala regional, que todas as águas derivam umas das outras por simples processos de
evaporação ou diluição. A evaporação é responsável por cerca de 92% da variância da
composição química das águas no nível dos íons maiores. BARBIERO et al., (2002)
mostraram que, se na escala regional o processo de concentração por evaporação
explica a variabilidade química da água, na escala local ao contrário, a variabilidade
química depende de três fatores, ou seja, 1) concentração/diluição; 2) processos redox;
3) matéria orgânica dissolvida.
A salinidade dessas lagoas tem sido atribuída a heranças do passado, em especial
das fases áridas do Pleistoceno. Porém em estudos realizados na escala da Nhecolândia,
BARBIERO et. al., (2000, 2002), mostraram que todas as águas derivam uma das outras
por simples concentração de elementos decorrentes de processos de evaporação.
Conseqüentemente e dada a importância econômica dessas salinas, elas devem ser
gerenciadas como sistemas em equilíbrio com as condições atuais do meio e não mais
como heranças do passado.
A concentração de elementos químicos resultantes da evaporação e as
precipitações de sais a ela associada, podem explicar em boa parte, a variabilidade
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química da água em escala regional (BARBIERO, et al., 2002; BACANI, 2007), assim
como, a formação e a origem das lagoas salinas associadas a sua localização mais
deprimida em relação ao seu entorno (SAKAMOTO, 1997), que se mantém com água
durante a maior parte do ano, ocorrendo processo de evaporação secando somente em
estiagens severas.
As lagoas salinas preservadas (fig. 2) mantêm um equilíbrio, observadas pelo
movimento da brisa, através de aparelho denominado “girouette” (QUÉNOL, 2004),
registrados na lagoa Salina do Meio, na Fazenda Nhumirim. Durante o dia o movimento
da brisa ocorre da lagoa em direção à mata e durante a noite, da mata em direção a
lagoa. Este aspecto, associados às temperaturas elevadas, com a permanência da água
durante o ano todo, o processo de evaporação é intenso, como também a precipitação de
sais, mantendo a alcalinidade do ambiente.

Figura 2: Vista aérea de Lagoas Salina no Pantanal da Nhecolândia 2001. Foto: Sakamoto.

BACANI (2007), em uma topossoquência realizada na lagoa Salina Pedra do Sol
mostrou em área desmatada, alteração dos horizontes pedomorfológicos e elevação do
nível de água subsuperficial, observando-se alta concentração de matéria orgânica, da
área desmatada da lagoa, no horizonte pedomorfológico
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os conhecimentos adquiridos suscitam que as lagoas salinas representam uma
etapa fundamental para efetuarmos uma espacialização regional desses processos. As
nossas perspectivas deverão fornecer elementos para: a) elaboração de leis visando a
gestão e manejo desse ecossistema especifico da Nhecolândia; b) manejo das lagoas
salinas em escala local e, c) oferecer um quadro de conhecimentos, básicos e em
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diversas escalas, que possibilitem a compreensão das unidades de paisagem do Pantanal
da Nhecolândia. Através desse conjunto de medidas poderão ser estabelecidas as
diretrizes de uso e ocupação do Pantanal da Nhecolândia para a preservação e
conservação do Patrimônio Natural da Humanidade. Pantanal da Nhecolândia, MS é
uma planície de inundação, patrimônio geomorfológico a ser conservado.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BACANI, V. M. (2007) - Sensoriamento remoto aplicado à análise evolutiva do uso e ocupação
do solo no Pantanal da Nhecolândia (MS): o exemplo da Fazenda Firme. Dissertação
de Mestrado, UFMS/CPAQ, Aquidauana, 143p. + anexos.
BACANI, V. M., SAKAMOTO, A. Y. (2007) – “Evolução do uso e ocupação do solo no Pantanal
da Nhecolândia, MS, Brasil”. Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos
Brasileiros, Vol. 1, Seção Três Lagoas, pp. 81-102.
BARBIÉRO, L., QUEIROZ NETO, J. P., CIORNEI, G., SAKAMOTO, A. Y., CAPELLARI, B.,
FERNANDES, E., VALLES, V. (2002) – “Geochemistry of Water and Ground Water in the
Nhecolândia, Pantanal of Mato Grosso, Brazil: variability and associated processes”,
Wetlands, Vol. 22, n. º. 3, pp. 528-540.
BARBIÉRO, L., QUEIROZ NETO, J. P., SAKAMOTO, A.Y. (2000) – “Características Geoquímicas
dos Solos Relacionados á Organização Pedológica e á Circulação da Água, Fazenda
Nhumirim da EMBRAPA Pantanal, MS”, Anais do 3º Simpósio sobre Recursos
Naturais e Sócio-Econômicos do Pantanal, Corumbá (MS), pp. 90 - 100.
BRASIL, 1982 - RADAMBRASIL, Ministério das Minas e Energia. Secretária Geral. Folha SE.
21 Corumbá e parte da Folha SE. 20, Geologia, Pedologia, Geomorfologia, Vegetação e
Uso e Ocupação da Terra. Vol. 27, Rio de Janeiro
FERNANDES, E. (200) - Caracterização dos Elementos do meio Físico e da Dinâmica da
Nhecolândia, (Pantanal Sul-mato-grossense), Universidade de São Paulo, Dissertação
de Mestrado, São Paulo
QUÉNOL, H. (2004) - XIXè colloque de l'Association Internationale de Climatologie, septembre
(Congresso).
SAKAMOTO, A.Y. (1997) - “Dinâmica Hídrica em uma Lagoa “Salina” e seu Entorno no
Pantanal da Nhecolândia: Contribuição ao Estudo das Relações Entre o Meio Físico e
a Ocupação, Fazenda São Miguel do Firme, MS”, Tese de Doutoramento, Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP São Paulo, 1997.
UNESCO (2000) – Pantanal - Patrimônio Natural da Humanidade, por Celso Bejarano Jr.
Agência Folha em Campo Grande, MS.
ZANI, H. (2008) - Mudanças Morfológicas na Evolução do Megaleque do Taquari: uma análise
com base em dados orbitais. Dissertação de Mestrado, Univ. Estadual Paulista,
Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Rio Claro – São Paulo, 85p.

ISBN: 978-989-96462-5-4

152

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO
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RESUMO
Com o objetivo de analisar-se como a evolução das atividades agropecuárias no Mato Grosso do
Sul influencia as dinâmicas naturais na planície pantaneira, esse trabalho esclarece, com auxílio
de dados do IBGE, que além do cultivo da soja, a introdução e expansão de culturas recentes de
cana-de-açúcar e eucalípto, ocuparam áreas antes predominantemente ocupadas pela pecuária e
pressionaram essa atividade a se concentrar na região dos Pantanais Sul-matogrossenses,
impactando assim diretamente essa região.
Palavras-chave: Planície de Inundação, Agropecuária, dinâmicas territoriais

ABSTRACT
In order to analyze the evolution of agricultural activities in Mato Grosso do Sul influence
natural dynamics in the Pantanal, this work explains, with the aid of data from the IBGE, in
addition to the cultivation of soybeans, the introduction and expansion of recent cultures sugar
cane and eucalyptus, predominantly occupied areas previously occupied by breeding and pushed
this activity to focus on Wetlands region of South Mato Grosso, thus directly impacting the
region.
Keywords: Floodplain, Agriculture, territorial dynamics

1. INTRODUÇÃO
O Estado de Mato Grosso do Sul é um dos maiores produtores de bovino do
Brasil e desde a metade do século XX sua economia é baseada na pecuária de corte. A
partir da década 1970 é verificada a introdução da soja no sul do Estado e mais
recentemente a expansão de novos usos e ocupação do solo no território sulmatogrossense. Tais mudanças são resultados das políticas públicas federais, estaduais e
municipais,

além

de

investimentos

do

agronegócio,

gerando

consequências

significativas na dinâmica regional.
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No caso do Pantanal Sul-Matogrossense, extremo oeste do Estado, a área é
baseada nas atividades de criação extensiva de gado de corte e no turismo. É composto
pela depressão do Rio Paraguai e pelas Planícies e Pantanais Mato-Grossenses
entremeados por alguns planaltos, cuja configuração geomorfológica indicam que
processos aluviais depositam um grande volume de sedimentos na área deprimida.
Possui extrema complexidade, fragilidade e vulnerabilidade, cujas características estão
estritamente relacionadas à sua recente formação e influências exógenas.
De acordo com ABDON (2004) o Pantanal sofre vários tipos de pressão em
função do desenvolvimento. Os principais tipos de pressão são produzidos pela
agropecuária, por construções civis, por efluentes domésticos, por mineração e por
indústrias instaladas nos planaltos circunvizinhos à planície pantaneira.
Assim, o objetivo deste trabalho é identificar e analisar como a expansão das
atividades agropecuárias e mais especificamente a penetração da cana e eucalipto no
Mato Grosso do Sul repercutiram nas dinâmicas territoriais materializadas na área do
Pantanal Sul-Matogrossense direta e/ou indiretamente.
2. METODOLOGIA
A pesquisa se pautou no levantamento e tabulação dos dados quantitativos
referentes aos principais setores da produção agropecuária no Mato Grosso do Sul, a
partir da base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Os dados municipais foram tabulados, organizados e cartografados em cinco
classes temáticas referentes à evolução de cada atividade agropecuária (Quadro I), de
acordo com o tratamento estatístico aplicado através do uso do software Philcarto.

Quadro I - classes de evolução das principais atividades agropecuárias no MS.
DADOS
Atividade
(2000-2012)

CLASSES
Aumento
+++

Aumento
++

Aumento
+

Diminuição

Forte
Diminuição

Cana-deacúcar (%)

4 000 000 a
120 000

120 000 a 300

300 a 0

0 a -100

< -100

Eucalípto(%)

237 760 600

165 832 100

165 832 100 a
11 208 800

<
11 208 800

---------

399 900 a 931

931 a 127

127 a 0

0 a -94

< -94

>35

35 a 16

16 a 0

0 a -25

-25 a -48

Soja(%)
Pecuária(%)
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A análise espacial dos dados foi realizada com base na divisão territorial em
Mesoregiões Geográficas disponibilizada IBGE, a qual consiste nas seguintes unidades
territoriais: Pantanais Sul-Matogrossenses, Centro Norte, Leste e Sudeste.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a representação cartográfica da evolução das principais culturas
produzidas no Estado de Mato Grosso do Sul (Fig. 1), verifica-se que atualmente o
território ainda é predominantemente ocupado pela pecuária. Contudo, a nível de
dinâmica, evidencia-se um aumento significativo no número de Cabeças de Gado na
mesoregião dos Pantanais Sul Matogrossenses.

Figura 1 – Evolução das principais atividades Agropecuárias em Mato Grosso do Sul
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Essa dinâmica está relacionada à expansão das produções mais recentemente
introduzidas no Estado, tais como a cultura de cana-de-açúcar da mesoregião Sudoeste e
extremo norte da mesoregião Leste de Mato Grosso do Sul, além de um exponencial
aumento da cultura de eucalipto, também na mesoregião.
De acordo com FERNANDES (2013) nos últimos anos, o município de Três
Lagoas e seu entorno (mesoregião Leste), tem apresentado alterações na sua paisagem
com a substituição de áreas de pastagem pelo cultivo de eucalipto. Segundo o autor a
intensificação ocorreu no município e em áreas adjacentes em 2006, devido à
implantação de duas grandes empresas produtoras de celulose-papel.
No caso do cultivo da cana-de-açucar, SOUZA (2010) afirma que esta foi
introduzida em Mato Grosso do Sul como atividade comercial, na segunda metade dos
anos 70 com o Programa PROALCOOL, que veio estimular a produção local de álcool
e açúcar. Para DUBOS-RAOUL e BÜHLER (2013), desde 2000 a expansão do setor
sucroenergético atingiu o sul do Mato Grosso do Sul e o Sul de Goiás, onde as áreas
plantadas cresceram 400% no período 2000-2011. Ainda para DUBOS-RAOUL e BÜHLER
(2013) por mais que a criação de gado predomine em área ocupada da superfície
agrícola do Mato Grosso do Sul, no período 1995-2006, no entanto, houve uma
diminuição da pecuária acompanhado do aumento das áreas de culturas temporárias.
Esta evolução se explica com as novas práticas em pecuária, mais intensivas, que não
necessita de grandes quantidades de terras e também pela expansão da cultura da soja,
do milho e da cana sobre as pastagens.
Com relação ao cultivo da soja, este apresenta um moderado crescimento na
mesoregião Sudoeste e alguns polos de evolução na mesoregião Centro Norte. As
afirmações de ABDON (2004) indicam que expansão do complexo agrícola e industrial
em áreas do planalto que circundam o Pantanal ocorreu em regiões nem sempre
adequadas. SILVA et al., (2005) corroboram, afirmando que as duas principais atividades
econômicas na Bacia do Alto Taquari (mesorregião Centro Norte) baseiam-se na
pecuária extensiva, desenvolvida sobre as pastagens exóticas, e na agricultura de cultura
de grãos, sobretudo a soja.
Salienta-se, porém, que para o avanço dessas atividades na área já foram
eliminados 62% da área natural, causando perdas para a biodiversidade. Assim, as
consequências afetaram o Pantanal sul-matogrossense através dos impactos diretos na
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Bacia do Alto Taquari que por sua vez causaram grandes alterações no que se refere aos
índices de deposição de sedimentos na área de planície, acentuando o processo de
assoreamento e provocando variações na dinâmica de inundação na bacia.
SILVA et al., (2013) denunciam a estratégia de desmatamento das áreas de
cordilheira no pantanal sul-matogrossense para garantir a criação extensiva do gado e
áreas disponíveis para este tipo de atividade nos períodos de inundação. O aumento
significativo do interesse de fazendeiros no fortalecimento destas atividades, baseados
na substituição da vegetação natural por pastagens artificiais causa uma forte pressão no
ecossistema.
Os impactos da concentração da pecuária extensiva na área dos Pantanais Sulmatogrossenses são também evidenciados por SILVA (2013) ao ressaltar que devido à
diminuição do tamanho das propriedades e ao aumento do número de cabeças de gado,
o desmatamento é uma das alternativas selecionadas pelos pecuaristas, de modo a
expandir os campos, para regiões topograficamente mais elevadas e com um potencial
de segurança frente às inundações e, assim, garantir a produtividade e rentabilidade da
pecuária tão culturalmente atribuída ao Pantanal Sul-matogrossense.
As Políticas, Planos e Programas públicos definiram a ocupação no Mato Grosso
do Sul, visando ocupar as áreas de cerrado, incentivando o aumento da produção de
grãos, o que estabeleceu a penetração e expansão das atividades agrícolas mais recentes,
sobretudo nas mesorregiões Leste e Sudoeste, pressionando a pecuária a se concentrar
na mesorregião dos Pantanais Sul-matogrossenses em pastagem plantada. Contudo, não
abordaram a componente ambiental, desconsiderando a potencialidade e a fragilidade
do meio, resultando em extensas áreas ocupadas por pecuária, inadequadamente.
É recomendável que as políticas, planos e programas de desenvolvimento da
região, deem prioridade às questões ambientais, sobretudo no que se refere ao propósito
de buscar alternativas para a economia do Estado. Neste contexto, considera-se o
Zoneamento Econômico-Ecológico (ZEE) como instrumento de subsídio para os
planejamentos na região. No caso do ZEE de Mato Grosso do Sul é possível verificar
que as dinâmicas agropecuárias identificadas para cada mesoregião estão de acordo com
as recomendações previstas no documento.
Considerando a pressão que tais atividades agrícolas efetuam no sistema
ecológico do Pantanal sul-matogrossense, através da concentração da pecuária nesta
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região, ressalta-se que o documento se torna contraditório, pois, de acordo com MATO
GROSSO

DO

SUL (2008), o ZEE/MS tem como uma de suas diretrizes, considerar a

pressão exercida pela atividade humana sobre o meio ambiente, sobretudo em relação à
dinâmica das atividades econômicas, e a distribuição espacial da agricultura e da
pecuária.
4. CONCLUSÃO
Baseando-se na dinâmica de evolução da pecuária em território sulmatogrossense afirma-se que os espaços de redução do domínio da pecuária bovina
estão sendo tomados pela crescente evolução de culturas recentes tais como a cana-deaçucar na mesoregião Sudoeste e o cultivo do eucalípto na mesoregião Leste.
Tal dinâmica acentua a concentração do número de cabeça de gado na área dos
Pantanais Sul Mato-grossenses. Assim, se materializa a pressão no sistema ecológico do
meio ambiente pantaneiro, com as estratégias de desmatamento para garantir uma
produtividade rentável da pecuária extensiva.
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RESUMO
O turismo como estratégia de diversificação econômica em São José dos Ausentes, Rio Grande
do Sul-Brasil, ocorre em 31,81% das propriedades rurais pesquisadas. As atividades turísticas
rural e geoecológica estão baseadas no potencial natural relacionado aos aspectos
geomorfológicos da região, com a formação de uma feição constituida por escarpas e cânions,
denominada de Aparados da Serra. O desenvolvimento desta feição está associado ao
vulcanismo ácido e básico do período Juro-cretáceo e a processos morfoclimáticos. Estes
condicionam a morfologia local originando cachoeiras e vales encaixados de grande beleza
cênica. O turismo é uma estratégia de desenvolvimento local recente, usada como alternativa à
manutenção da pecuária extensiva, exercida hà mais de duzentos anos.
Palavras-chave: Turismo, geomorfologia, Aparados da Serra, diversificação

ABSTRACT
Tourism as an economic diversification strategy in São José dos Ausentes, Rio Grande do SulBrazil, occur in 31.81% of the surveyed rural property. The tourist activity is mainly rural and
geoecological and is based on the natural potential related to geomorphological aspects of the
region, with the morphological features composed by cliffs and canyons, locally called by the
Aparados da Serra region. The development of this feature is associated with the acid and basic
volcanism of the period Juro-Cretaceous and the erosion due to morphoclimatic processes.
These morphological features originate waterfalls and valleys embedded of great scenic beauty.
Tourism is a recent local development strategy, used as an alternative to maintenance of
extensive livestock, exercised over two hundred years.
Keywords: Tourism, geomorphology, Aparados da Serra, economic diversification

1. INTRODUÇÃO
O turismo, como estratégia de desenvolvimento sustentável, ganhou impulso na
década de 1980, na esteira do movimento ecológico e na crise do modelo
desenvolvimentista (SCOTTO, et al., 2007). De acordo com LEFF (2001), o
desenvolvimento sustentável deve ser baseado no manejo integrado dos recursos
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naturais, tecnológicos e culturais de uma sociedade. E, para que ele se efetive é
necessário compreender as inter-relações que se estabelecem entre os processos
históricos, econômicos, ecológicos e culturais. Neste contexto, projetos de turismo em
áreas rurais, deprimidas economicamente, tornam-se alternativas na diversificação e
geração de renda (ALMEIDA et al., 2000). O turismo baseado em atributos geológicos e
geoformológicos define o Geoturismo (RUCHKYS, 2007) e para ser considerado
sustentável deve proteger a cultura e as características das comunidades receptoras, as
paisagens, os habitats e a economia rural (RUSCHUMANN, 2002).
Este artigo apresenta a síntese da pesquisa de doutorado sobre as alterações nas
paisagens e as estratégias econômicas de desenvolvimento local adotadas no municipio
de São José dos Ausentes, sul do Brasil associadas ao turismo rural e geoecológico. A
atividade turística adotada está alicerçada no potencial da paisagem natural associado as
morfoestruturas e morfoesculturas do planalto meridional bem como na tradição cultural
da região. As características geomorfológicas restringem as atividades agrícolas, sendo
que a pecuária de corte extensiva é atividade tradicional, exercidade há mais de
duzentos anos. Atualmente, a pecuária vem sofrendo um processo de alteração com a
introdução de cultivos agrícolas e florestamentos exóticos sobre os campos nativos.
Neste contexto, o turismo é uma atividade de baixo impacto ambiental de relevância
econômica e sociocultural que necessita ser incentivada por meio de políticas públicas
para a sua consolidação.
2. ÁREA DE ESTUDO
São José dos Ausentes pertence aos Campos de Cima da Serra (CCS), nordeste
do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Localiza-se entre as coordenadas geográficas
50°12’W 28°54’S e 49°41’W e 28°26’S (Fig. 1). A extensão territorial do município é
de 1.173,947km2, com uma população de 3.290 (IBGE, 2010) sendo que 1228 estão na
área rural e 2062 na área urbana.
O relevo de São José dos Ausentes foi classificado, de acordo com as
declividades, em quatro classes: plano à suavemente ondulado, ondulado, fortemente
ondulado e escarpado. As escarpas ocorrem na porção leste do município, na borda do
planalto meridional definindo a formação de vários cânions como do Tabuleiro, do
Monte Negro, Amola Faca que impressionam esteticamente (Fig. 2A e B).
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Figura 1- Mapa de localização de São José dos Ausentes, Brasil

Figura 2 – (A) Imagem LANDSAT5 TM1985 em RGB 4-5-3 de São José dos Ausentes, com limite
administrativo e localização das escarpas dos Aparados da Serra; (B) Detalhe do cânion Monte
Negro, Aparados da Serra em São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul-Brasil

O planalto é resultado do empilhamento de camadas de sucessivos derrames de
lavas, formando um pacote de rochas extrusivas básicas e ácidas que se depositaram
sobre o arenito Botucatu durante o período Juro-cretáceo (HASENACK et al., 2009). As
áreas com predominância de rochas vulcânicas ácidas resultam em vales abertos e com
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topos planos a arredondados. Já o contato com as rochas básicas geralmente resulta em
formas de relevo mais dissecadas, formando vales profundos, principalmente junto aos
grandes rios da região. Também na borda da escarpa se localiza o ponto mais elevado
do estado do RS, o Pico do Monte Negro com aproximadamente 1400m de altitude.
3. METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos referentes a este artigo envolveram pesquisa
bibliográfica de dados socioeconômicos no IBGE (Instituro Brasileiro de Geografia e
Estatística). Entrevistas semi-estruturadas junto a 22 proprietários rurais, levantamento
de campo para identificação e caracterização das atividades e estratégias produtivas nas
propriedades rurais do município de São José dos Ausentes, realizadas no ano de 2012.
4. RESULTADOS E CONCLUSÕES
Segundo dados do censo agropecuário (IBGE, 2006) o município de São José dos
Ausentes possui 560 estabelecimentos agropecuários, com estrutura fundiária de
pequenas propriedades (Fig. 3). Apartir das entrevistas estabeleceu-se uma
caracterização dos estabelecimentos rurais, tendo por critério a principal atividade
econômica (PINHEIRO-SOMMER, 2013), onde foram definidos cinco tipos: a) agricultura
comercial; b) pecuária de corte; c) pecuária de leite; d) turismo/ pecuária; e)turismo
(Quadro I).

Figura 3 – Extensão dos estabelecimentos rurais em São José dos Ausentes
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Quadro I – Classificação dos estabelecimentos rurais em São José dos Ausentes

O grande atrativo que mobiliza os turistas são os aspectos geomorfológicos e
geocológicos dos Aparados da Serra, constituído por escarpas e cânions que
potencializa o turismo geoecológico. Os proprietários rurais que adotaram o turismo
como estratégia de diversificação econômica foram os que apresentaram menor
dependência de rendas externas, advindas de aposentadorias e arrendamentos
(PINHEIRO-SOMMER, 2013). Nas propriedades que realizam a atividade turística foi
identificada uma distinção na estrutura familiar com a permanência de filhos jovens.
Nas propriedades de pecuária de corte há maior número de reponsáveis idosos, sem
filhos jovens e arrendamento para cultivos agrícolas e florestamentos exóticos. Apesar
do alto apotencial para as atividades turísticas, de cunho ecológico, de aventura ou
científico, elas não estão plenamente desenvolvidas e envolvem pequena parcela dos
proprietarios rurais na região. Este fato contribui para adoção de atividades econômicas
com impacto ambiental e social negativo. O turismo, atividade iniciada na década de
1990, é uma alternativa viável para a manutenção dos estabelecimentos rurais,
associado a preservação e uso sustentável do patrimônio natural como principal atrativo
de Geoturismo no município.
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RESUMO
A inovação tecnológica aplicada ao conhecimento e usufruto do espaço desencadeou um novo
conceito – o Geocaching, através do qual o território se assume como o “palco do jogo” de uma
reinventada caça ao tesouro da contemporaneidade. Constitui-se como uma atividade de índole
eminentemente geográfica trazendo consigo novas experiências territoriais, assumindo-se como
um interface entre os mundos material e virtual, deambulando numa realidade mista, altamente
interdependente, em que o espaço físico e o virtual se transformam reciprocamente.
A associação de novas tecnologias à análise do território vem ainda tecer novas relações de
interdisciplinaridade entre os campos da geografia, do turismo e da comunicação.
Assim, será o Geocaching capaz de proporcionar uma maior aproximação a paisagens de
elevado interesse patrimonial, assumindo-se como uma estratégia de desenvolvimento
territorial, que assenta nos princípios do geoturismo, ou apenas funciona como um jogo em que
o território pouca importância adquire?
Palavras-chave: Geocaching, património geomorfológico, turismo, território.

ABSTRACT
Technological innovation applied to knowledge and fruition of space triggered a new concept Geocaching, through which territory is assumed as "stage of the game" of a reinvented treasure
hunt of contemporaneity. Constituted as an eminently geographical activity, bringing new
territorial experiences, assuming itself as an interface between the virtual and material worlds,
wandering in a mixed and highly interdependent reality, where physical and virtual space are
reciprocally transformed.
Moreover, the association of new technologies to territorial analysis came to establish new
interdisciplinary relations between the fields of geography, tourism and communication.
The underlying question in this context is: to what extent can Geocaching provide a closest
approach to landscapes of high patrimonial interest, assuming itself as a territorial development
strategy grounded on geotourism principles or only functions as a game in which the territory
acquires minor importance?
Keywords: Geocaching, geomorphological heritage, tourism, territory.

1. INTRODUÇÃO
Cada vez mais a inovação tecnológica condiciona o nosso dia-a-dia, o modo
como interagimos e nos reconhecemos no espaço revelando-se capaz de nos oferecer
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novas formas de usufruir e utilizar o espaço geográfico. O Geocaching tem verificado
uma fortíssima expansão, na medida em que é visto como uma forma interessante e
nova de explorar o território que nos rodeia. Não obstante, vem também alterar as
noções de espaço dos seus praticantes podendo funcionar como uma forma de promover
o contacto com paisagens e lugares.
Será este contato aproveitado para usufruto das paisagens e das particularidades
geológicas, geomorfológicas, biológicas e culturais que estas evidenciam ou,
meramente, usado para evoluir no jogo e contabilizar mais um log1?
2. ESPAÇO (S) E TECNOLOGIA
O modo como as tecnologias, em particular as tecnologias móveis, assumiram
um papel de destaque na vida em sociedade, proporcionando novas velocidades de
troca, novas distâncias, novas formas e lugares e sociabilidade do trabalho, do lazer,
entre outras (PORTAS, 2012), aliada a uma inegável incorporalidade que as vidas
quotidianas foram adquirindo, o “desenvolvimento de redes sociais e a imaterialidade de
muitas interações deu a ideia de um decrescente contacto com a natureza e com os
suportes físicos da paisagem” (FERNANDES, 2012:3). Esta realidade fez repensar a
Geografia enquanto ciência, implicando diferentes leituras do espaço físico como objeto
de análise e de reflexão.
Este “determinismo” tecnológico acabou por não se confirmar. Pelo contrário, a
inclusão das novas tecnologias estimulou o perspetivar de novas abordagens espaciais.
Com o Geocaching não se pretende que o espaço público se assuma apenas
como um simples objeto de consumo, antes se procura promover uma perspetiva
contemplativa e de proteção sobre a paisagem. Ao estimular a aproximação das pessoas
à matriz física do território, estas vão registando e construindo sobre ele significâncias
próprias.
Através das coordenadas geográficas fornecidas pelo GPS, numa configuração
marcadamente virtual, parte-se em busca de um objeto físico que se materializa numa

1

Log – Registo da cache encontrada no local (loogbook) mas, também, na plataforma online.
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cache2 estabelecendo, neste sentido, uma forte interdependência entre os domínios que
se pretende sobreposta.
O jogador ao encontrar uma cache faz o registo em duas propriedades: assinando
o “livro de registos” que se encontra no seu interior, registando para além do seu
“nickname”, a data em que o registo foi feito e, posteriormente, também, numa
plataforma

online,

nomeadamente

nos

sítios

dedicados

à

temática

(e.g.

www.geocaching.com ou www.geopt.com) onde o jogador tem a sua própria conta e vai
registando as suas aventuras no terreno, partilhando experiências com a comunidade,
estabelecendo redes de sociabilidade que acabam por, também elas, caracterizar o jogo.
3. PATRIMÓNIO E PAISAGEM
O Geocaching apropriou múltiplos lugares e ocultou caches em territórios de
baixas densidades rurais, mas também em áreas urbanas, em monumentos, jardins,
muros, sinais de trânsito e placas informativas (FERNANDES, 2012). Perante uma rápida
e superficial análise desta prática, facilmente se revê nela uma potencial estratégia de
valorização patrimonial e turística da paisagem.
Enquanto experiência turística a prática de Geocaching pode ser vista como
estímulo ao desenvolvimento de um turismo de muitos apelidam de aventura ou de
natureza, que por vezes se confunde com o que vulgarmente se designa de Geoturismo,
que, segundo BRILHA (2005), se baseia na Geodiversidade.
LARWOOD e PROSSER (1998) definem o termo Geoturismo como um viajar para
experimentar, aprender e tirar prazer do património geológico (e geomorfológico). Os
mesmos autores consideram que o geoturismo deve ser apoiado numa abordagem
integrada das paisagens, como um único mosaico onde existem características
geológicas, geomorfológicas, biológicas e culturais convergindo no princípio
fundamental da sustentabilidade ambiental que, em certa medida, fundamenta o
Geocaching, nomeadamente, a preservação da natureza e a consciencialização
ambiental, uma vez que se pede aos “jogadores” a remoção do lixo das áreas
envolventes às caches que encontram – princípio “Cash in, Trash Out” (CITO).
2

O termo cache é originário do francês - cacher - que significa esconder. Existem vários tipos de caches
com diferentes graus de dificuldade e de âmbito muito diverso. Quanto ao tipo podemos ter caches
tradicionais, multicaches e caches mistério: no seu interior encontram-se normalmente um livro de
registos, vulgo logbook, e alguns objetos para troca entre os geocachers, como os travel bugs ou
geocoins.
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O facto de se atribuir ao património geológico e geomorfológico um conjunto
alargado de valores e, simultaneamente, de ameaças (GRAY, 2004), justifica a
necessidade de implementação de medidas que salvaguardem a sua conservação,
constituindo um importante legado para as gerações vindouras, o que vem, uma vez
mais, ao encontro dos princípios que os norteiam.
Ainda assim, o Geocaching aproxima-se do geoturismo mesmo que cada jogador
trace o seu próprio trajeto, baseado nos seus interesses pessoais, fundamentado no
espírito de aventura, na descoberta e exploração de outros locais, com duração e
extensão diferenciadas, mediante as capacidades e os propósitos individuais.
Ainda que o Geocaching possa assumir-se como uma importante ferramenta na
possibilidade única que oferece para apreciar os processos naturais e a contemplação da
natureza, ele permite, também, o aperfeiçoar do sentido de orientação, o despoletar de
uma consciencialização ambiental que se pretende participativa, bem como, o estimulo
do trabalho em equipa e o espírito de entreajuda. Apesar disso, muitos são os praticantes
que apenas se movem pelo jogo, não atribuindo qualquer importância ao ambiente
envolvente, ficando-se apenas pela contabilização de mais um log, partindo
imediatamente em busca da próxima cache.
4. AS EARTHCACHES
O que demarca este jogo de outras vivências reside, fundamentalmente, na
resposta à procura da individualização na perceção do território, na particularidade das
intenções e das necessidades de utilizações diferenciadas, autonomizando-se da
massificação que o consumo do território vem verificando, uma vez que as novas
tecnologias democratizam a produção mas também a capacidade de difusão de
conteúdos (FERNANDES, 2012) abrindo as opções de quem viaja, uma vez que permite a
cada jogador definir os seus percursos. Aqui o GPS surge como um complemento
essencial para uma busca contínua de maior autonomia para o indivíduo.
Os locais onde são colocadas as caches são, regra geral, escolhidos
propositadamente para chamar a atenção para determinados aspetos do património
arquitetónico, histórico ou natural de um dado território, todavia estes espaços refletem
normalmente o interesse do jogador que as coloca, resultando muitas vezes no resgatar
das suas vivências pessoais.
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São muitos e diversificados os interesses e os termos da relação do geocacher
com o lugar. Nada se pode generalizar, sobretudo, o modo como cada lugar se vincula
no praticante (FERNANDES, 2012:16). Se para uns o log é apenas uma escusa para um
usufruto da paisagem, para a contemplação do lugar e da sua individualidade, outros há
para quem a prática do jogo é a razão em si mesma e a motivação essencial da
descoberta, sendo a paragem um mero registo.
Uma Earthcache, pela sua especificidade, pretende ensinar algum aspeto
geológico, geomorfológico ou paisagístico a quem as visita. O aspeto didático é o foco
principal e são os aspetos geológicos e geomorfológicos do local os motivadores da sua
colocação, que têm que obedecer aos elencados no Guideline Earthcache da Geological
Society of America. As páginas online das Earthcaches incluem uma série de notas
científicas bem como as coordenadas do local e, tipicamente, para fazer o registo, o
jogador precisa de responder a algumas questões relacionadas com os aspetos
geológicos do local (fig. 1 e 2).

Figura 1 – Earthcache Cruziana (Penha Garcia) – GC13D90 (www.geocaching.com)
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Figura 2 – Earthcache Inselberg de Monsanto – GC3NCKR (www.geocaching.com)

Em Portugal, das 36370 caches registadas, apenas 359 são earthcaches, estando
335 activas. Lisboa detém o primeiro lugar do ranking com 82 earthcaches, seguem-se
os Açores com 64 e a Madeira com 24 e, no continente, Leiria com 24 e Coimbra com
13. O Norte do país, em especial o Porto com apenas 8 earthcaches, apresenta uma
distribuição muito reduzida deste tipo de caches. A existência de 10 earthcaches no
distrito de Castelo Branco deve-se, sem margem para dúvida, à existência do Geoparque
Naturtejo.
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São várias as limitações que este tipo de cache impõe, nomeadamente a sua
linguagem técnica que pode causar desinteresse sobre o que quer que pretendam
ensinar. Para além do carácter científico destas caches cujo conteúdo nem sempre é
acessível a leigos, outro constrangimento prende-se com o seu caracter imaterial (não
existe uma cache física). Assim, ou se tem algum conhecimento geológico ou
geomorfológico e se usa o que está disponível no local, ou então, os geocachers não
conseguem resolver o enigma da cache no local e, terão que em casa, para poderem
registar a cache na plataforma online, responder a questionários muito específicos que
obrigam a explorar o tema por outras vias (e não apenas no texto que acompanha a
earthcache na página do geocaching.com). Estes aspetos levam a que o conceito de
Earthcache venha perdendo o interesse.
Mais uma vez, associado a esta questão da perda de interesse pela sua
especificidade, muitas vezes o que motiva a procura destas caches resulta do simples
facto da lógica inerente ao jogo de somar mais uma cache encontrada para registar na
sua conta pessoal. Todavia, embora alguns dos geocachers não saibam ler as
especificidades da litologia, da tectónica, da paleontologia, ou outras…, acabam por
fruir, explorar e contemplar as formas de relevo, as particularidades naturais desses
lugares, pelo que será bastante interessante associar a criação de Earthcaches em áreas
onde já existam Geoparques com os seus geossítios classificados.
Numa tentativa de resposta à questão de partida, podemos afirmar que a
distribuição geográfica das caches acaba por redefinir permeabilidades de fluxos a
locais que muitas vezes se encontravam esquecidos ou desvalorizados, reconstituindo as
suas espacialidades.
Muitos são os desafios que atualmente se colocam ao futuro do Geocaching. A
sua sobrevivência altamente dependente do secretismo e de um “jogo de invisibilidade”
(FERNANDES, 2012:14) aos olhos da sociedade, uma vez perdida pode comprometer a
continuidade e a magia do jogo.
A agremiação do Geocaching assume-se como uma espécie de tribo que se rege
por princípios e condutas específicos e comuns, fortemente ligados às questões
ambientais, incutindo boas práticas de sustentabilidade que, muitas vezes, os
geocachers já trazem da sua formação pessoal (ALVES e TELES, 2012).
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Perante uma rápida e superficial análise desta prática, facilmente se associa uma
potencial estratégia de marketing territorial e turístico que assentará, forçosamente,
sobre as égides de um uso massificado. No que respeita à educação e à pedagogia, o
Geocaching pode assumir-se como uma importante ferramenta na possibilidade única
que oferece para apreciar os processos naturais e a contemplação da natureza mas,
também, o aperfeiçoar do sentido de orientação, o despoletar de uma consciencialização
ambiental que se pretende participativa, bem como, o estimulo do trabalho em equipa e
o espírito de entreajuda. Perante isto, importa ressalvar os princípios fundamentais que
norteiam a prática do Geocaching baseados num secretismo e anonimato em que as
práticas acima descritas, apesar de importantes, não se compadecem com estes,
acabando pois por desarticular todo a lógica do jogo. Neste sentido, o desenvolvimento
de trabalhos académicos sobre esta temática, embora necessários, uma vez que se geram
sobre o espaço emergentes territorialidades que importa incorporar nas novas
abordagens geográficas, acabam por trazer a “público” uma realidade que não surgiu
inicialmente com este propósito.
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RESUMO
Este estudo, realizado na Serra da Leba, no sudoeste de Angola, teve como objetivos selecionar
e apresentar exemplos de locais ímpares, sobretudo pelo seu interesse geomorfológico.
Localizados em granitos e quartzitos proterozoicos, foram selecionados através do resultado de
trabalhos de campo (observação, produção de representações, medições de orientações,
interpretação de dados e criação de modelos), da interpretação de dados de deteção remota e da
bibliografia e cartografia publicadas. Para além da importância do ponto de vista do património
geomorfológico, foram considerados os registos dos processos geológicos, como os impostos
pela geodinâmica interna (e.g. fracturação) e externa (e.g. meteorização e erosão).
Palavras-chave: Património Geomorfológico, processos endógenos, processos exógenos, Serra
da Leba, Angola.

ABSTRACT
This study, conducted in the Serra da Leba, southwest Angola, aimed to select and provide
examples of unique places, mostly due to their geomorphological interest. Located in
Proterozoic granites and quartzite, they were selected using the results of field work
(observation, production of representations, measurement, data interpretation and modeling), the
interpretation of remote sensing data and published literature and cartography. Besides the
importance from the point of view of geomorphological heritage, the records of geological
processes were considered, such as those imposed by internal geodynamics (e.g. fracturing) and
external (e.g. weathering and erosion).
Keywords: Geomorphological heritage, endogenous processes, exogenous processes, Serra da
Leba, Angola

1. INTRODUÇÃO
Este estudo refere-se ao património geomorfológico da Serra da Leba, Província
da Huíla, em Angola, e teve como objetivos selecionar e apresentar exemplos que,
sobretudo pelo seu interesse geomorfológico, constituem locais ímpares. Estes,
localizados em granitos e quartzitos proterozoicos (e.g., TORKATO et al., 1979; PEREIRA
et al., 2011), intensamente fraturados (LOPES et al., 2012), foram selecionados devido
ao conhecimento construído e destacaram-se, através de resultados de trabalhos de
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campo (observação, produção de representações, medições de orientações, interpretação
de dados e criação de modelos), da interpretação de dados de deteção remota e da
bibliografia e cartografia publicadas. Para além da importância do património
geomorfológico, foram considerados os registos dos processos geológicos, como os
impostos pela geodinâmica interna (e.g., fracturação) e externa (e.g., meteorização e
erosão). Foram ainda considerados critérios de localização e de acesso, e, a outros
níveis, como educacionais, culturais, turísticos, de desenvolvimento local e de
geoconservação. Este estudo foi desenvolvido aquando da construção de recursos para
atividades de exterior no âmbito da formação de professores do ensino secundário.
Foram selecionados quinze locais, ao longo dos trajetos Lubango-Tundavala (Fig. 1) e
Lubango-Estrada da Leba (Fig. 3), dos quais cinco são aqui destacados como mais
representativos e significativos, relativamente à sua grandiosidade geomorfológica.

Figura 1 – Superior: Localização da área de estudo. Inferior: Localização dos geomorfossítios do trajeto
Lubango- Tundavala. Marcas amarelas: locais de paragem. Marcas vermelhas – geomorfossítios. 1- Castelo
em Ruínas; 2- Cidade encantada; 3 – Vale das Ruínas; 4 – Miradouro da Tundavala (adaptado de Ussombo,
2014).
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2. METODOLOGIA E LOCAIS COM INTERESSE GEOMORFOLÓGICO
Para a realização deste estudo, foram aplicadas as seguintes metodologias: 1)
trabalho de campo que compreendeu a seleção dos locais, a observação e a interpretação
de paisagens e afloramentos e a análise geométrica dos elementos estruturais; 2)
trabalho de gabinete, com interpretação de dados de deteção remota (dados ASTER e
LANDSAT-7 ETM+), a interpretação de cartografia e bibliografia publicadas, a criação
de modelos e a construção de recursos para atividades de exterior.
2.1. Trajeto Lubango-Tundavala
O trajeto segue a estrada que liga a cidade do Lubango à Fenda da Tundavala,
num percurso, no sentido ascendente, em granitos seguidos de quartzitos (Fig. 1). Os
locais com interesse geomorfológico selecionados (LIGs) foram: 1) Castelo em Ruínas
– à saída do Lubango, do lado direito da estrada, no sentido ascendente, observam-se
colinas graníticas, de topo arredondado, com caos de blocos esferoidais. Os blocos do
topo da colina mais próxima, a uma altitude de 1 890 m, parecem torres de um castelo
em ruínas (Fig. 2A); 2) Cidade Encantada - atingido o topo do planalto, a 2216 m de
altitude, a estrada penetra num imenso campo residual de blocos quartzíticos, de cor
avermelhada a cinzento amarelada, como uma avenida processional através de uma
cidade em ruínas (Fig. 2B) - é a “Cidade Encantada”. Ao longo de cerca de 1 km, a
estrada avança para norte, ladeada por blocos in situ, empilhados uns sobre os outros,
alguns com mais de 3 m de altura, onde a Natureza esculpiu caprichosas figuras, como a
do “Pássaro da Tundavala” (Fig. 2C). A observação atenta permite distinguir, na
superfície lateral desgastada destes blocos, estruturas sedimentares como superfícies de
estratificação, estratificação entrecruzada e estratificação graduada, testemunhos
silenciosos dos antigos ambientes de sedimentação. Um pouco por toda a parte,
espalhados pelo chão, avistam-se caos de blocos; 3) Vale das Ruínas - deixada a
“Cidade Encantada”, e após uma curva apertada à esquerda, a estrada avança para
noroeste, em direção ao bordo noroeste do planalto da Humpata e ao miradouro da
Fenda da Tundavala, num percurso de cerca de 2 km. Do lado norte da estrada, e a uma
distância de cerca de 500 m, o solo, coberto de gramíneas, é afetado por uma depressão
de direção N50ºW, cuja incisão no terreno se vai acentuado para noroeste. A altitude
média é de 2234 m. Ao longo de todo o seu comprimento, afloram quartzitos
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ferruginosos, diaclasados, com alteração esferoidal intensa ou como caos de blocos (fig.
2D); 4) Miradouro da Tundavala - atingido o bordo noroeste do planalto, a depressão
que se avista a norte da estrada aprofunda-se acentuadamente e abre-se para o vazio
numa fenda em forma de “V” quase perfeito – a Fenda da Tundavala (Fig. 2E), uma das
belezas naturais de Angola, de conteúdo patrimonial ímpar (HENRIQUES et al., 2013). O
miradouro da Tundavala localiza-se no bordo sul da Fenda da Tundavala, a 2240 m de
altitude, e contem diversos pontos de observação (Figs. 2E e 2F).

A

B

C

D
F

E
Figura 2 – Locais com interesse geomorfológico ao longo do trajeto Lubango-Tundavala: A) Morro
do Castelo; B) Cidade Encantada; C) Pássaro da Tundavala; D) Vale das Ruínas; E) Fenda da
Tundavala; F) Ponto de observação setentrional, com vista para a Escarpa da Serra da Leba, junto
à Fenda da Tundavala.

2.2. Trajeto Lubango-Estrada da Leba
A estrada da Leba corresponde ao troço fronteiriço da via rodoviária que liga a
Província da Huíla à província do Namibe (Estrada Nacional nº 280), descendo, em
curvas sinuosas, a encosta ocidental da Serra da Leba. Neste trajeto, destaca-se como
ponto de paragem para observações, quer de índole geomorfológica, quer de vários
aspetos da paisagem enquanto património natural, o Miradouro da Leba (Fig. 3): 5)
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Miradouro da Leba - Situado na face noroeste da escarpa quartzítica da Leba, a 1680
m de altitude, permite uma visão privilegiada da estrada da Leba e de todo o cenário
natural envolvente. De nor-nordeste a leste, avistam-se, sucessivamente (Figs. 4A e
4B): i) o contraforte quartzítico da Serra da Leba, em forma de sela, com as suas
vertentes íngremes e instáveis, onde a estrada, vinda do planalto da Leba, inicia a sua
descida em três laçadas apertadas; ii) o planalto quartzítico da Leba, onde se entalha a
garganta do rio Sondjo que, a partir deste ponto, se precipita em direção à peneplanície
do Namibe, a sudoeste, por uma série de cascatas. Nas encostas abruptas do vale
encaixado, avistam-se diversos depósitos de vertente. É possível ainda verificar que a
superfície de estratificação dos quartzitos, do lado norte do rio, apresenta uma brusca
rotação do seu pendor, passando de basculada para sudeste, a vertical. Da extremidade
sudoeste do miradouro, avista-se a própria plataforma quartzítica onde este foi
construído, rematada por um paredão quartzítico que cai a pique sobre a garganta do rio
Sondjo e a peneplanície do Namibe. Neste paredão é possível distinguir as sucessivas
superfícies de estratificação, verticalmente dispostas e ligeiramente basculadas para
sudeste (Fig. 4B). A intensa fracturação facilita a desagregação do maciço e a
instabilidade da escarpa. A existência de depósitos de vertente e de sopé são
testemunhos da frequente queda de blocos. A norte, distinguem-se as silhuetas do bordo
do planalto da Huíla, com os seus topos quartzíticos, de paredes nuas, abruptas e
retalhadas por fendas e diáclases. Abaixo do topo, e até à base, afloram granitos e o
perfil da face das encostas altera-se, mostrando-se mais suave e arredondado, coberto
por vegetação. Para noroeste e oeste, avista-se a peneplanície do Namibe, com os seus
relevos residuais talhados em granitos, cobertos de vegetação, alguns deles coroados de
quartzitos, que a erosão diferencial faz realçar (Fig. 5).
3. CONCLUSÃO
Os cinco locais aqui descritos destacam-se, pela sua grandiosidade
geomorfológica, de um conjunto de quinze locais de paragem selecionados para a
realização de recursos didáticos, destinados a atividades de exterior nas regiões da
Fenda da Tundavala e da Estrada da Leba, Serra da Leba, Angola, no âmbito da
formação de professores do Ensino Secundário. A construção desses recursos refletiuse na utilização de bibliografia e de cartas geológicas, em trabalho de campo,

ISBN: 978-989-96462-5-4

178

ATAS / PROCEEDINGS I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO E GEOCONSERVAÇÃO

desenvolvido em consonância com as orientações didáticas-pedagógicas, em trabalhos
de interpretação e na criação de modelos. Em trabalhos futuros, no âmbito da Educação
Científica, estes recursos poderão contribuir para melhorar o ensino e a aprendizagem
das ciências e dos conteúdos das Ciências da Terra e da Geomorfologia. Estas
estratégias e recursos poderão, ainda, modificados ou não, ser utilizados para fim
turísticos e de geoconservação, numa perspetiva em que o conhecimento promove a
preservação.

Figura 3 – Superior: Localização da área de estudo. Inferior: Localização dos geomorfossítios do
trajeto Lubango-Estrada da Leba. Marcas amarelas: locais de paragem. Marca vermelha –
geomorfossítio. 5 - Miradouro da Leba (adaptado de Ussombo, 2014).

A

B

Figura 4 – A) Estrada da Leba, vista do Miradouro da Serra da Leba; B) A Garganta do Rio Sondjo,
com as suas sucessivas cataratas, e as encostas abruptas do Miradouro da Leba, vistos do Miradouro
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Figura 5 – A peneplanície do Namibe, vista do Miradouro da Leba.
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RESUMO
O património geomorfológico é constituído pelas formas do relevo, depósitos correlativos e
processos associados, manifestados a diferentes escalas e aos quais se atribui um conjunto de
valores (científico-pedagógica, estético, cultural, ecológico e/ou económico) decorrentes da
perceção humana. Estes elementos geomorfológicos, apresentando elevado valor patrimonial,
devem ser objeto de proteção legal e promoção cultural, científico-pedagógica e para atividades
de lazer, desporto e turismo. Para tanto, é indispensável que este património possa ser avaliado a
partir de um conjunto de atributos de valoração correspondentes às características desses
elementos que os justificam como património. Com base nos trabalhos anteriores desenvolvidos
neste âmbito (Vieira e Cunha, 2004; Cunha e Vieira, 2004; Vieira, 2008, 2013), e na sequência
da sistematização do património geomorfológico proposto por Figueiró, Vieira e Cunha (2014),
procedeu-se a aplicação de uma metodologia de avaliação a uma área de montanha do centronorte de Portugal.
Palavras-chave: Património geomorfológico, metodologias de avaliação, Serra de Montemuro,
Portugal.

ABSTRACT
The geomorphological heritage (landforms, geomorphological processes and superficial
deposits) with high value from a scientific, aesthetic, cultural, ecological and economic, must be
legally protected and promoted for leisure, sports and tourism, as well as for cultural, scientific
and educational purposes.
Therefore, is fundamental to develop an adequate evaluation of its value, taking into account its
intrinsic characteristics and its valuable aspects in terms of heritage criteria.
Based on previous works (Vieira e Cunha, 2004; Cunha e Vieira, 2004; Vieira, 2008, 2013), and
in the systematization of the geomorphological heritage proposed by Figueiró, Vieira e Cunha
(2014), we proceeded with the implementation of a methodology of evaluation in a mountain
area in Portugal.
Keywords: Geomorphological heritage, assessment methodologies, Serra de Montemuro,
Portugal
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1. INTRODUÇÃO
O património geomorfológico é constituído pelas formas do relevo, depósitos
correlativos e processos associados, manifestados a diferentes escalas e aos quais se
atribui um conjunto de valores (científico-pedagógico, estético, cultural, ecológico e/ou
económico) decorrentes da perceção humana. Estes elementos geomorfológicos,
apresentando elevado valor patrimonial, devem ser objeto de proteção legal e promoção
cultural, científico-pedagógica e para atividades de lazer, desporto e turismo.
Para tanto, é indispensável que este património possa ser avaliado a partir de um
conjunto de atributos de valoração correspondentes às características desses elementos
que

os

justificam

como

património,

tais

como

singularidade,

raridade,

representatividade e grandiosidade. Com base nos trabalhos anteriores desenvolvidos
neste âmbito (VIEIRA e CUNHA, 2004; CUNHA e VIEIRA, 2004; VIEIRA, 2008, 2013), e na
sequência da sistematização do património geomorfológico proposto por Figueiró,
VIEIRA e CUNHA (2014), procedeu-se a aplicação de uma metodologia de avaliação a
uma área de montanha do centro-norte de Portugal, a Serra de Montemuro, procurando
avaliar a sua aplicabilidade a um âmbito mais generalizado.
2. AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO
A avaliação do Património Geomorfológico passa pela consideração de um
conjunto de atributos de valoração, correspondentes ao valor que podemos atribuir a um
elemento, do ponto de vista científico-pedagógico, estético, cultural, económico e/ou
ecológico.
No entanto, a avaliação destes critérios constitui uma tarefa bastante subjetiva,
dependente, em muitos casos, da apreciação pessoal dos elementos e dos
condicionalismos culturais e ambientais. Neste sentido, tem vindo a privilegiar-se na
análise do Património Geomorfológico uma aproximação semi-quantitativa, que permite
quantificar os diversos parâmetros considerados, por forma a reduzir, de algum modo, a
subjetividade inerente a este processo de avaliação.
Consequentemente, para a prossecução da inventariação e valorização do
Património Geomorfológico, tal como PEREIRA (2006) refere, podem definir-se duas
etapas: uma mais subjetiva, que corresponde à inventariação dos elementos
geomorfológicos, dependente diretamente da perspetiva e condicionalismos inerentes ao
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agente da avaliação; e outra mais objetiva, na qual se procede à avaliação semiquantitativa dos diversos parâmetros considerados na avaliação dos elementos
inventariados na primeira fase. A subjetividade presente na fase de inventariação poderá
ser minimizada se esta for levada a cabo por especialistas, nomeadamente
geomorfólogos, assegurando-se, à partida, uma maior uniformidade dos critérios (e das
perspetivas) utilizados, ainda que assumindo algumas diferenças existentes ao nível da
formação académica específica que os mesmos apresentam. Relativamente às
metodologias semi-quantitativas de avaliação, elas permitirão atribuir uma valoração
aos elementos geomorfológicos, com base num conjunto diversificado de critérios ou
parâmetros previamente definidos, possibilitando a definição de uma escala de
valoração

capaz

de

determinar

os

elementos

inventariados

elegíveis

para

patrimonialização.
Com base em trabalhos realizados anteriormente (VIEIRA e CUNHA, 2004; Cunha
e VIEIRA, 2004; VIEIRA, 2008, 2013) e tendo em consideração as propostas de avaliação
apresentadas por outros autores (PANIZZA e PIACENTE, 1993, 2003; PRALONG, 2005,
2006; SERRANO e TRUEBA, 2005; TRUEBA, 2006; PEREIRA, 2006), procedemos à
definição dos valores a ter em consideração no processo de avaliação dos elementos
geomorfológicos, determinando, dentro deles, os critérios que nos parecem mais
indicados para a sua avaliação.
Consequentemente, elegemos os diversos valores apontados anteriormente como
indispensáveis para este processo, nomeadamente o valor científico-pedagógico, o valor
cultural, o valor económico, o valor estético e o valor ecológico, acrescentando, ainda
uma componente, utilizada inicialmente por SERRANO e TRUEBA (2005), que
consideramos importante, o valor de uso e gestão. Para cada um deles definimos os
parâmetros de avaliação, valorados numa escala de 0 a 1, adequada de acordo com as
características de cada critério. A avaliação final resulta da relação entre três indicadores
agregados: o Valor Intrínseco, correspondente ao valor científico e pedagógico; o Valor
Adicional, correspondente à aglutinação entre os valores cultural, económico, estético e
ecológico; e o Valor de Uso e Gestão. O facto de considerarmos o valor científicopedagógico separadamente dos demais valores, apresentando, desta forma, um peso
acrescido relativamente aqueles integrados no Valor Adicional, justifica-se pelo facto de
este corresponder ao processo inicial de valorização patrimonial, baseado numa
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avaliação das características geomorfológicas dos elementos com base na presença de
argumentos de cariz científico (geomorfológico) que sustentem o seu valor enquanto
património. Quanto ao Valor de Uso e Gestão, o seu peso relativo reflete a necessidade
de preservação e também de promoção dos elementos patrimoniais considerados, ou
seja, a necessidade de uma gestão sustentada e articulada deste tipo de património,
indispensável para a sua proteção mas também para a sensibilização e divulgação da sua
importância patrimonial.
Neste sentido, incluímos no Valor Científico e Pedagógico os seguintes
critérios: Raridade/originalidade; Diversidade; Representatividade; Adequabilidade
pedagógica; Interesse paleoambiental; Integridade; Conhecimento científico.
No que diz respeito ao Valor Adicional são considerados os seguintes critérios:
Importância

histórico-arqueológica;

Importância

religiosa/espiritual;

Evento

artístico/cultural.
Para o Valor Económico integraram-se os critérios: Recurso turístico;
Potencialidade para a prática desportiva; Existência de itinerários turísticos/culturais.
O Valor Estético é avaliado segundo os seguintes critérios: Diversidade
paisagística; Presença de água; Contraste de cor; Presença de elementos não
harmónicos.
Quanto ao Valor Ecológico, incluíram-se os critérios: Diversidade ecológica;
Importância ambiental; Ocorrência de habitats específicos.
Por fim, no que diz respeito ao Valor de Uso e Gestão, consideram-se os
seguintes

critérios:

Acessibilidade;

Vulnerabilidade;

Proteção;

Condições

de

observação; Intensidade de uso.
Da consideração dos critérios acima enumerados para cada tipologia de
valorização do Património Geomorfológico definimos os parâmetros de quantificação
de cada um deles, tendo em conta a especificidade inerente a cada indicador, numa
escala de valores entre 0 e 1.
3. AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO GEOMORFOLÓGICO NA SERRA DE MONTEMURO
Para procedermos à avaliação dos elementos geomorfológicos com valor
patrimonial, utilizando para o efeito os critérios definidos anteriormente, efetuámos uma
identificação de diversos elementos presentes na Serra de Montemuro, selecionando
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apenas aqueles que apresentavam as características mais relevantes e consideradas
necessárias.
Assim, identificámos um conjunto restrito de vinte e um elementos
geomorfológicos, que submetemos a avaliação semi-quantitativa (Quadro I).
Quadro I - Quadro síntese da avaliação do Património Geomorfológico da Serra de Montemuro
Nº

Categ.

Nome

SG01
SG02
SG03
SG04
SG05
SG06
SG07
SG08
SG09
SG10
SG11
SG12
SG13

PN
MFe2
MFp1
MFe1
MDg1
MFp1
MDg1
MFt1
PN
PC
MFe4
MFe4
MFf1

SG14

MFt1

SG15

MDl1

SG16

MFe4

SG17
SG18

PN
MDg1

SG19

MFe2

SG20
SG21

Mfi2
MFt1

Portas de Montemuro
Superfície culminante de Montemuro
Domo rochoso de Montemuro
Alvéolo de Feirão
Depósito de Cotelo
Domo rochoso do Perneval
Depósito de Vila Verde
Crista quartzítica de Avões
Miradouro de S. Cristóvão
Miradouro do S. da Serra
Pias (Portas de Montemuro)
Tafone de Faifa
Queda de água do Pombeiro
Crista quartzítica de MagueijaMeijinhos
Lagoa de D. João
Formas graníticas de pormenor (S.
Pedro do Campo)
Miradouro de S. Pedro do Campo
Depósito de Ruivais
Superfície de aplanamento de
Monteiras / Sra. da Ouvida
Castle Koppie da Gralheira
Vale de fratura do Rio Bestança

Intrínseco
5,08 (0,73)
4,58 (0,65)
4,67 (0,67)
5,17 (0,74)
4,83 (0,69)
4 (0,57)
3,5 (0,5)
4,92 (0,70)
2,83 (0,4)
3,5 (0,5)
3,33 (0,48)
4,33 (0,62)
4 (0,57)

Valoração
Adicional Uso e Gestão
6,99 (0,53)
3,5 (0,7)
4,67 (0,36)
3,5 (0,7)
2,17 (0,17)
3,5 (0,7)
6,83 (0,53)
3,5 (0,7)
1,17 (0,09)
2 (0,4)
2,17 (0,17)
4 (0,8)
2,5 (0,19)
3,5 (0,7)
3,67 (0,28)
4 (0,8)
5 (0,39)
4 (0,8)
4,67 (0,36)
3,5 (0,7)
1 (0,08)
4 (0,8)
1,5 (0,12)
4 (0,8)
5,5 (0,42)
3 (0,6)

Total
0,65
0,57
0,51
0,66
0,39
0,51
0,46
0,59
0,53
0,52
0,45
0,51
0,53

2,49 (0,36)

5,67 (0,44)

4 (0,8)

0,53

3,92 (0,56)

4,67 (0,36)

3 (0,6)

0,51

3,5 (0,5)

1 (0,08)

3,5 (0,7)

0,43

4,25 (0,61)
5,17 (0,74)

5,5 (0,42)
2 (0,15)

3 (0,6)
3 (0,6)

0,54
0,50

5 (0,71)

5,84 (0,45)

4 (0,8)

0,65

4,67 (0,67)
4,33 (0,62)

3 (0,23)
8,5 (0,65)

3 (0,6)
2,5 (0,42)

0,58
0,56

Com base nos critérios inicialmente definidos procedemos à avaliação dos
diversos elementos patrimoniais selecionados, obtendo-se, deste modo, a sua
classificação por conjunto de valores e um indicador final ponderado que avalia a
totalidade dos critérios. Não constituindo, no nosso entender, este um mecanismo de
seleção ou eliminação dos elementos patrimoniais, deve ser considerado no sentido da
definição de prioridades nas estratégias de conservação e proteção, e, acima de tudo, de
planeamento de medidas e instrumentos de divulgação, de adequação aos públicos-alvo
ou na elaboração de materiais pedagógicos e ilustrativos.
No cômputo geral, cruzando os três indicadores, verificamos que, desta
avaliação se destacam três sítios geomorfológicos, com caraterísticas dimensionais ao
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nível da paisagem: Portas de Montemuro, Alvéolo de Feirão e Superfície de
aplanamento de Srª da Ouvida/Monteiras.
De facto, constatamos que são os sítios geomorfológicos com uma expressão à
escala da paisagem os que evidenciam maior valorização. Consequentemente, as
estratégias de conservação e de promoção do Património Geomorfológico devem
apoiar-se, antes de mais, nos elementos paisagísticos, dotados de um maior poder
atrativo e de mais elementos valorativos, constituindo-se como elementos-chave na
criação de produtos (como percursos temáticos, por exemplo), auxiliados pelos
inúmeros elementos de maior escala (de dimensões mais reduzidas), mais específicos,
no que à sua temática diz respeito, e mais direcionados para determinados públicos e
produtos.
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