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A conservação, protecção e valorização da natureza continuam a ser principalmente 

associadas à biodiversidade. Como fazer a conservação e a valorização da vertente abiótica da 

natureza (as rochas, as montanhas, os minerais, as praias, ou seja a Geodiversidade) é uma questão 

que tem despertado interesse no seio dos Geógrafos, Geólogos, Geomorfólogos, entre outros 

profissionais ligados às ciências da Terra. Muitos trabalhos têm sido desenvolvidos sobre esta 

temática a nível internacional1, apesar de ainda se observar um certo desconhecimento e uma 

fraca difusão da ideia de geoconservação em muitos países. A atenção que é dada a esta temática 

e o avanço que existe em termos técnicos e científicos está longe de ser uniforme, existindo 

grandes diferenças entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos.  

Entretanto, a publicação de um considerável número de trabalhos ligados à geodiversidade 

tem contribuído para que haja uma visão mais completa e equilibrada sobre a conservação da 

natureza, em que a geodiversidade é vista em pé de igualdade com a biodiversidade. A Rede 

Global de Geoparques (espaços protegidos vocacionados para a promoção da conservação e 

valorização da geodiversidade) é um claro exemplo do relevo que a geodiversidade tem vindo a 

ganhar nas estratégias de conservação da natureza. O número de espaços protegidos que estão 

incluídos nesta organização tem vindo a crescer consideravelmente bem como o número de 

candidaturas à integração. A criação de geoparques é de facto uma medida extremamente 

importante para a materialização de uma estratégia de geoconservação. Para além da protecção 

da geodiversidade é possível ainda desenvolver uma série de actividades que contribuam para a 

valorização do espaço, desde a simples exploração com fins lúdicos à pesquisa científica.  

Porém, existem no Mundo vários exemplos de conservação e valorização da geodiversidade 

sem ser através da criação de geoparques. Muitas áreas protegidas criadas para a preservação da 

biodiversidade começam actualmente a ver reconhecidos os seus valores quanto à 

geodiversidade.  

Por vezes o facto de o património natural relacionado com a geodiversidade ser conhecido 

e referenciado não faz com que haja uma estratégia de conservação e valorização clara. O que se 

passa em Cabo Verde assemelha-se muito a esta realidade, ou seja, a legislação ambiental não faz 

menção concreta ao termo Geodiversidade mas contém referências que apontam para a 

consciência de que a diversidade de ambientes naturais é um valor bem como alguns aspectos da 

natureza não viva, com destaque para a água e os recursos litorais, praias e sal. O recente 

Decreto-lei nº 3/2003 é, actualmente, o principal instrumento legal quanto à gestão dos espaços 

naturais. Tem como objectivo “estabelecer o regime jurídico dos espaços naturais, paisagens, 

monumentos e lugares que, pela sua relevância para a biodiversidade, pelos seus recursos 

                                                 
1 Os principais produtores de publicações sobre a temática da Geoconservação são: instituições de ensino 
superior, associações científicas independentes (associações de profissionais ligados às ciências da Terra 
(ex. ProGeo), e organismos públicos nacionais e internacionais (ex: UNESCO/Rede Global de Geoparques, 
Tasmanian Parks & Wildlife Service),  
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naturais, função ecológica, interesse socioeconómico, cultural, turístico ou estratégico, merecem 

uma protecção especial passando a integrar a Rede Nacional de Áreas Protegidas e contribuindo 

assim para a conservação da natureza e o desenvolvimento auto-sustentado do país.” 

Como se pode verificar, a biodiversidade aparece em primeiro lugar mas todas as outras 

valias referenciadas são facilmente associáveis ao conceito de geoconservação. Há, aliás, muito 

trabalho feito na área da biodiversidade principalmente no que concerne à inventariação e 

identificação de espécies e habitats. Contudo, no que respeita à geodiversidade e 

geoconservação, para além da tese de mestrado de J. M. Pereira (O património geológico da Ilha 

de Santiago (Cabo Verde): inventariação, caracterização e propostas de valorização) publicada 

em 2005, não foram publicados mais trabalhos de relevo dentro desta temática. Todavia há algum 

trabalho como teses, monografias, artigos, livros, actas e/ou comunicações de congressos feito na 

área das Ciências da Terra, que constitui uma boa base para o desenvolvimento de outros estudos 

nesta área científica. Referência para Amaral (1964), Serralheiro (1976), Brum Ferreira (1986), 

Marques (1990) e Costa (1996).  

 O presente trabalho visa apresentar uma proposta de aplicação para a conservação e 

valorização da geodiversidade no Vale da Ribeira Principal, no Parque Natural da Serra da 

Malagueta, situado na Ilha de Santiago (Cabo Verde), conhecido pela sua beleza e imponência 

paisagística, pelo seu significado sociocultural, valor ecológico e interesse científico e didáctico.  

A elaboração desta proposta tem como principais objectivos:  

- Propor uma nova abordagem à questão da conservação e valorização dos recursos 

naturais e alertar para o interesse dos recursos naturais abióticos, em particular para os 

geológicos e geomorfológicos;  

- Produção de um inventário das formas e processos geomorfológicos com especial 

interesse para a geoconservação e propor medidas de valorização; 

- Chamar a atenção para novas formas de promover o turismo ligadas à geodiversidade, 

como alternativas ao turismo tradicional ainda muito assente no conceito “sol e praia”; 

- Demonstrar a utilidade que a geodiversidade pode ter no ensino e na investigação no 

âmbito das Ciências da Terra; 

- Finalmente, alertar para os desafios actuais e futuros que podem pôr em risco a 

geodiversidade e a sua conservação, considerando principalmente a influência antrópica no uso e 

gestão da mesma.  

As propostas apresentadas visam também demonstrar que é possível dar um uso dinâmico 

ao recentemente criado Parque Natural da Serra da Malagueta e às suas áreas envolventes, de 

forma a ser um espaço protegido onde é possível a presença e realização de actividades humanas 

que irão contribuir para a sua valorização. Espera-se que esta valorização se reflicta na melhoria 

da qualidade de vida e bem-estar da comunidade local. 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

CAPÍTULO 2  

NNNNOÇÕES E OÇÕES E OÇÕES E OÇÕES E PPPPERSPECTIVAS ERSPECTIVAS ERSPECTIVAS ERSPECTIVAS AAAACERCA DA CERCA DA CERCA DA CERCA DA GGGGEODIVERSIDADEEODIVERSIDADEEODIVERSIDADEEODIVERSIDADE    
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2.2.2.2.1111....    Os Conceitos de Geodiversidade e de GeoconservaçãoOs Conceitos de Geodiversidade e de GeoconservaçãoOs Conceitos de Geodiversidade e de GeoconservaçãoOs Conceitos de Geodiversidade e de Geoconservação    

    

 A geodiversidade e a sua valorização são temas relativamente novos e, como tal, ainda não 

têm uma grande implementação a nível mundial. Apesar de se reconhecer o valor da diversidade 

dos elementos abióticos da natureza, a conservação desta continua a ser quase sempre associada 

à protecção da biodiversidade. Sharples (2002, p.1) chega a referir-se à geoconservação como a 

“metade esquecida da Conservação da Natureza”. Mesmo com este cenário, a geodiversidade e a 

geoconservação têm vindo a ganhar cada vez mais atenção quer por parte dos profissionais 

ligados à investigação científica e ao ensino como por parte de ONG´s, público em geral e 

organismos políticos responsáveis pelas questões ambientais.  

As primeiras referências ao termo geodiversidade terão surgido na década de 90 do séc. XX 

para definir a variedade de elementos abióticos existentes na natureza, principalmente os 

geológicos e geomorfológicos. Porém, o interesse pela valorização da natureza na sua vertente 

geológica e geomorfológica é um fenómeno bastante mais antigo. Gray (2004), refere que as 

primeiras experiências de conservação remontam ao século XIX, como é o caso do Yellowstone 

National Park (EUA) criado em 1872 devido também à sua beleza paisagística e às suas 

características geológicas excepcionais. Na Alemanha foi constituída em 1936 a primeira reserva 

geológica do mundo. Estes factos não impediram que ao longo da história a conservação da 

natureza tenha sido frequentemente interpretada como sendo a conservação da biodiversidade. 

Mesmo actualmente, a noção de geodiversidade não se encontra largamente difundida uma vez 

que as organizações ambientais e os governos tendem a enfatizar a necessidade de conservação 

da biodiversidade, chegando por vezes a ignorar a importância da geodiversidade. Até em países 

onde é reconhecida uma larga experiência de conservação da natureza o interesse geológico e 

geomorfológico não é suficientemente reconhecido. Podemos constatar este facto também nos 

folhetos de divulgação de áreas protegidas e paisagens naturais, na legislação ambiental e até na 

acção dos organismos que se dedicam à conservação da natureza.  

A vertente abiótica da natureza é ainda um pouco marginalizada, particularmente quando 

se fala da necessidade de conservação uma vez que há a tendência para se pensar que, à partida, 

essa é uma necessidade exclusiva dos sistemas vivos. Segundo Pemberton (2001) esta conjuntura 

deve-se também à postura dos profissionais das Ciências da Terra perante a questão da 

conservação da natureza. Ao contrário do que acontece com os biólogos, para os Geólogos e 

Geomorfológos principalmente, a conservação só muito recentemente começou a aparecer como 

um objecto de estudo relevante. Durante muito tempo a conservação não foi vista como um 

objectivo da sua profissão nem os profissionais se mostraram tecnicamente preparados para se 

envolverem nesta questão. Cendrero (1999) faz ainda referência ao número insuficiente de 

profissionais ligados à geoconservação quando comparado com os que se dedicam aos temas 



 7 

 

relacionados com outro tipo de património. Este aspecto contribui amplamente para a diminuição 

da capacidade de gerar interesse pelas Ciências da Terra numa maior franja da sociedade. Deve-

se ainda considerar uma maior ligação afectiva do Homem para com os elementos vivos da 

natureza. É obviamente mais fácil a percepção do valor de uma planta ou de um animal do que o 

de um elemento natural sem vida que normalmente tem um ritmo temporal de evolução muito 

diferente.  

No entanto, a situação descrita tem vindo a sofrer mudanças significativas nos últimos anos, 

o que se pode comprovar com o crescente número de áreas protegidas criadas pelo seu interesse 

para a geoconservação. A Rede Global de Geoparques criada com o apoio da UNESCO engloba 

actualmente 57 geoparques, sendo a China o país com maior representação, seguida de países 

europeus onde se destacam a Alemanha e o Reino Unido. É de realçar também o crescente 

número de candidatos à integração nessa organização que tem como principal objectivo a 

promoção do desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento local, bem como fomentar a 

educação em Ciências da Terra e a troca de experiências a nível internacional.  

Várias propostas têm sido apresentadas para definir o conceito de geodiversidade, umas 

mais abrangentes e outras mais restritas aos aspectos geológicos e geomorfológicos. Segundo 

Sharples (1995a, 2002, p. 55) a geodiversidade é a “diversidade de sistemas, fenómenos e 

processos geológicos (rochas), geomorfológicos (formas de relevo) e pedológicos”. Sharples 

(2002, p.55) cita ainda Eberhard (1997) que apresenta uma definição mais extensa e explícita 

quanto à influência dos aspectos hidrológicos e climáticos bem como em relação ao interesse 

patrimonial da geodiversidade. Eberhard considera então que a geodiversidade é constituída pela 

diversidade natural de sistemas e processos geológicos (rochas), geomorfológicos (formas de 

relevo) e pedológicos, englobando evidências sobre a história da Terra (formas de vida, 

ecossistemas e ambientes passados) e uma série de processos (biológicos, hidrológicos e 

atmosféricos) actuando actualmente nas rochas, formas de relevo e solos. É uma definição que faz 

referência à diversidade de elementos e processos geológicos e geomorfológicos, tal como a de 

Sharples, mas também menciona os fenómenos que influenciam a sua evolução. Para além disso, 

chama a atenção para a utilidade da geodiversidade para a compreensão da evolução da Terra, 

através das evidências sobre os ambientes passados. Stanley (2001, 2002), citado por Gray (2004), 

acrescenta a importância da geodiversidade para a existência da vida na Terra defendendo 

inclusivamente que a biodiversidade é parte da geodiversidade. Para além de referir a variedade 

de fenómenos e processos geológicos, o autor nota que a geodiversidade deve ser interpretada 

como produto da ligação entre pessoas, paisagens e culturas. Esta definição demonstra a 

influência que o Homem pode ter sobre a geodiversidade e sobre a evolução da paisagem, o valor 

cultural da geodiversidade e a sua importância para a existência da vida na Terra.  
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No que respeita à Geoconservação, esta tem como objectivo a preservação da diversidade 

natural dos aspectos geológicos, geomorfológicos e pedológicos, tentando manter a sua evolução 

natural. Eberhard (1997), citado por Sharples (2002, p.57) define geoconservação como “a 

identificação e conservação dos fenómenos, sistemas e processos geológicos, geomorfológicos e 

de solos (geodiversidade), pelos seus valores intrínsecos, ecológicos e patrimoniais.” Na 

bibliografia anglo-saxónica existem ainda outros sinónimos propostos para o mesmo conceito, 

como geological conservation, earth science conservation, e earth heritage conservation. Como 

explica Sharples (2002), estes termos são muito restritos na medida em que conduzem a uma ideia 

de conservação apenas dos fenómenos geológicos ou então da geodiversidade pelo seu interesse 

científico e como património, deixando um pouco à margem o valor intrínseco e o valor 

ecológico. Neste sentido, o termo geoconservação surge com o intuito de ser um conceito mais 

abrangente que englobe não só as rochas, as formas de relevo e os solos, mas também que 

considere para além do interesse científico e patrimonial, os valores ecológico e intrínseco. A 

execução de uma estratégia de geoconservação deve considerar, não só, a importância dos 

elementos abióticos da natureza para a existência da biodiversidade e para as necessidades do 

Homem mas também o valor intrínseco dos mesmos.  

A conservação da natureza e a sua promoção e valorização é cada vez mais vista como 

essencial para o desenvolvimento sustentável. Todavia, não está ao alcance de todas as 

sociedades materializar esta ideia que implica a definição de prioridades nem sempre bem 

aceites e que frequentemente chocam com outro tipo de interesses. Não é por acaso que é nos 

países mais desenvolvidos onde as estratégias de conservação se revelam mais eficazes. Em muitos 

países, este processo é dificultado pela falta de meios económicos, pela existência de 

preocupações mais urgentes (pobreza extrema, violação de direitos humanos, conflitos sociais e 

políticos, entre outros), pela deficiência em termos de conhecimentos técnico-científicos, por 

fraquezas institucionais e ainda pelos baixos níveis de consciencialização da sociedade. 
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2.2.2.2.2222....    Os valores da GeodiversidadeOs valores da GeodiversidadeOs valores da GeodiversidadeOs valores da Geodiversidade        

    

  A geodiversidade possui interesses que vão desde uma dimensão mais sentimental, lúdica, 

cultural, histórica ou ecológica até uma dimensão mais virada para o ensino e investigação 

científica. Há que considerar ainda o valor económico que diversos elementos naturais 

comportam. De uma série de valores reconhecidos por vários autores, como Panizza (1999), 

Sharples (2002), Gray (2004), Brilha (2005), podem agrupar-se os valores da geodiversidade em 3 

tipos: o valor intrínseco, o valor ecológico e os valores antropocêntricos. 

O Valor Intrínseco corresponde à valia de um elemento natural só pela sua existência. A 

aceitação deste “valor de existência” da geodiversidade gera alguma discussão uma vez que a sua 

quantificação é difícil, tendo em conta a sua ligação com as perspectivas filosóficas de cada 

sociedade. A natureza é por si só valiosa ou é a forma como o Homem se dispõe dela que a 

valoriza? Este facto levanta a questão da ética na relação do Homem com a natureza. Ou seja, ao 

mesmo tempo que o valor intrínseco rejeita automaticamente a superioridade humana, é o 

Homem que acaba por decidir se um determinado elemento da natureza merece ser valorizado 

apenas pela sua existência ou por ter alguma utilidade para o Homem e para as outras formas de 

vida. Cada sociedade ou civilização tem a sua forma de encarar a natureza. Certos fenómenos que 

para uns são “sagrados”, para outros são banais, mas a ideia do valor intrínseco põe de parte esta 

discussão, ou seja, o que existe tem valor só por esse facto.  

O valor ecológico é a utilidade da geodiversidade como suporte a ecossistemas e a sua 

influência sobre eles. Determinados tipos de fauna e flora só existem e sobrevivem em certos 

ambientes (montanha, gruta, praia, entre outros). Seria impossível a biodiversidade sem a 

geodiversidade. Um exemplo cabal desta realidade é a importância das características dos solos 

na evolução das plantas, que por sua vez são indispensáveis na cadeia alimentar do Homem e da 

maioria dos outros seres vivos terrestres. Para além da questão dos solos podemos ainda referir 

que as particularidades dos ecossistemas são fortemente influenciadas, directa ou indirectamente 

por aspectos relacionados com a geodiversidade como, por exemplo, a altitude, a inclinação das 

vertentes ou a litologia. Não é possível conservar as espécies e comunidades biológicas sem 

conservar também os processos geológicos dos quais elas estão dependentes. É importante que 

haja este reconhecimento, uma vez que as medidas e os programas de conservação da natureza 

continuam tendencialmente centrados na biodiversidade (Sharples, 2002). 

Os valores antropocêntricos resultam da importância que o Homem atribui à 

geodiversidade. Nesta categoria de valores integram-se aspectos centrados nos interesses do 

Homem: económicos, histórico-culturais, estéticos, científicos, pedagógicos. Conforme explica 

Panizza (1999), um elemento geomorfológico é um bem quando se lhe pode atribuir um valor e é 

um recurso quando é passível de ser utilizado pelo Homem. 
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Em termos económicos podemos realçar não só os recursos minerais mas também a 

utilidade da geodiversidade para actividades lucrativas do lazer e turismo. Para além disso, há que 

ponderar o facto de os materiais geológicos serem utilizados nas obras de construção civil, ou 

simplesmente de servirem de suporte para a construção de grandes infra-estruturas como 

estradas, pontes, barragens, entre outras. Podemos ainda realçar a utilização de elementos 

químicos na produção da grande maioria dos bens que utilizamos no dia-a-dia.  

A geodiversidade tem ainda associado um considerável valor científico e didáctico, 

principalmente na perspectiva das Ciências da Terra. A educação e a investigação em Ciências da 

Terra estão dependentes da possibilidade de realização de experiências de campo onde se pode 

não só observar mas também interpretar e reconstituir fenómenos relacionados com a evolução 

geológica e geomorfológica da Terra. O valor científico significa a importância que o fenómeno 

geológico ou geomorfológico pode ter para a investigação científica bem como o seu uso 

didáctico. O valor didáctico refere-se à utilidade da geodiversidade para a compreensão de 

processos geológicos e geomorfológicos, por isso estes dois tipos de valores acabam por estar 

inevitavelmente associados.  

É de salientar ainda o valor estético da geodiversidade pois muitas vezes o contacto com a 

natureza tem como motivação a beleza das formas naturais e das paisagens. O valor estético deve 

ser reconhecido também pela grande quantidade de produções artísticas inspiradas na natureza 

mas é difícil a sua quantificação para efeitos de avaliação. 

Vários aspectos de índole histórico-cultural ou até religiosa contribuem para valorizar a 

geodiversidade. Em vários pontos do globo existem elementos da paisagem (montanhas, grutas, 

formas de relevo particulares, entre outros) que inspiram lendas, que são objectos de culto 

religioso ou aos quais estão associados acontecimentos históricos marcantes.  

Iniciativas como o geoturismo, a educação ambiental, a realização de actividades 

pedagógicas e científicas têm-se revelado eficazes em vários países na materialização dos valores 

da geodiversidade em espaços protegidos, contribuindo deste modo para que estes sejam 

também um dos motores do desenvolvimento, sobretudo a nível regional e local. 
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2.2.2.2.3333. . . . O Conceito de Património GeomorfológicoO Conceito de Património GeomorfológicoO Conceito de Património GeomorfológicoO Conceito de Património Geomorfológico    

 

O património geomorfológico pode ser entendido pelo menos de duas formas, dependendo 

dos objectivos do seu estudo. Numa perspectiva de conservação o património geomorfológico é 

entendido como correspondendo aos locais de interesse geomorfológico ou a geoformas com 

elevado valor científico para o conhecimento da Terra. As geoformas devem ser conservadas de 

forma a salvaguardar a sua integridade, em particular nas situações em que haja vulnerabilidade. 

Isto pode ser conseguido através da criação de áreas protegidas (geoparques, por exemplo), 

educação ambiental e protecção legal (Pereira, 2006).  

Outra perspectiva, defendida por Panizza (1999), Panizza & Piacente (2003) e Reynard 

(2005), encara o património geomorfológico como as geoformas a que se pode atribuir valor 

científico, ecológico, estético, cultural ou económico. Esta é uma visão mais centrada em 

interesses antropocêntricos e que evidencia também a necessidade de selecção das geoformas ou 

locais de interesse geomorfológico, na medida em que não é possível garantir a gestão e 

conservação de todos. Desta forma, ter-se-á que escolher aqueles que evidenciem características 

especiais do ponto de vista científico, cultural, turístico ou estético que os diferenciam dos 

demais. Esta perspectiva considera a necessidade de protecção e conservação mas também a 

possibilidade de a sociedade usufruir do bem que é o património geomorfológico.  

Resumindo, as duas perspectivas são aplicáveis mas é importante ter em conta que nas 

situações em que o património geomorfológico evidencie alguma vulnerabilidade e em que a sua 

própria existência esteja em risco, é prioritária a sua protecção, em detrimento da sua divulgação 

para os interesses antropocêntricos. 

  Quanto aos locais de interesse geomorfológico podem ainda ser designados por sítio 

geomorfológico, geossítio de carácter geomorfológico ou geomorfossítio. O interesse 

geomorfológico existente numa determinada área pode ser uma geoforma de pequena dimensão 

ou um conjunto de geoformas que representam uma grande unidade paisagística.  
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CAPÍTULO 3 

    AAAA    CCCCONSERVAÇÃO DA ONSERVAÇÃO DA ONSERVAÇÃO DA ONSERVAÇÃO DA NNNNATUREZA EMATUREZA EMATUREZA EMATUREZA EM    CCCCABO ABO ABO ABO VVVVERDEERDEERDEERDE    
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3.13.13.13.1....    A Evolução da Legislação AmbientalA Evolução da Legislação AmbientalA Evolução da Legislação AmbientalA Evolução da Legislação Ambiental    

 

Durante o período colonial, foram desenvolvidas em Cabo Verde medidas de combate aos 

problemas da água e de preservação de espécies haliêuticas de valor comercial, mas é só a partir 

da independência que as medidas legislativas ganham maior consistência e objectivos mais 

ambiciosos. Após 1975, os desafios impostos pela evolução climática que se vinha verificando na 

zona do Sahel desde a década de 60, obrigaram a que se tivesse uma maior atenção com a 

problemática do ambiente. A partir dos finais da década de 60, começa-se a notar uma clara 

tendência para o acentuar da desertificação, pelo que em Cabo Verde a política no domínio do 

ambiente tinha como foco principal a luta contra a desertificação e a resolução dos problemas 

relacionados com a falta de recursos hídricos. O Estado afigurava-se como o principal actor no 

desenvolvimento e na aplicação das políticas de luta contra a desertificação.  

Até ao início da década de 1990 as principais acções desenvolvidas visavam especialmente a 

melhoria das condições de vida das populações rurais, fortemente dependentes da agricultura. 

Foram desenvolvidas grandes campanhas de reflorestação, obras de correcção e protecção de 

vertentes e de prospecção de água. O enquadramento legal era apenas o referido na Constituição 

da República, não existindo nenhuma lei especificamente orientada para o ambiente. Entretanto, 

as parcerias tiveram um papel crucial na execução dessas medidas e acções. O INIDA (Instituto 

Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário), como organismo público, concentrava o 

essencial da investigação sobre a temática do ambiente a nível nacional. Como membro do CILSS 

(Comité Inter -Estados de Luta contra a Seca no Sahel), Cabo Verde tem um valioso acordo de 

cooperação a nível técnico e científico no domínio da investigação em climatologia aplicada à 

agricultura, através do programa Agrymet. Outras parcerias importantes vieram da então CEE, 

através de acordos de cooperação com países como a França, o Luxemburgo e a Alemanha, bem 

como de várias associações cívicas. 

Após a conferência da ONU sobre o Ambiente e o Desenvolvimento sustentável, em 1992, 

no Rio de Janeiro, há um significativo reforço do interesse pelas questões ambientais. 

Compreendendo a importância da integração da problemática ambiental nas políticas de 

desenvolvimento, Cabo Verde adere às convenções emanadas dessa cimeira: a Convenção sobre a 

Luta Contra a Desertificação e os Efeitos da Seca, a Convenção sobre a Biodiversidade, e a 

Convenção – Quadro sobre as Mudanças Climáticas (Livro Branco do Estado do Ambiente em 

Cabo Verde, 2004). A adesão a essas convenções influenciou significativamente as linhas de 

orientação da política ambiental de Cabo Verde. Em 1992 o Direito ao Ambiente é consagrado na 

Constituição da República, como direito fundamental. Em 1993 é criada a Lei de Bases da Política 

do Ambiente (Lei nº 86/IV/93, de 26 de Julho) que viria a ser regulada em 1997 com o 

Regulamento à Lei das Bases do Ambiente, aprovado pelo Decreto-Legislativo nº 14/97, de 1 de 
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Julho. Esta década é marcada pela institucionalização do ambiente com a criação da DGA 

(Direcção Geral do Ambiente), integrada no MAAP (Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas), 

sendo que a DGA é o organismo directamente responsável pela coordenação de toda a política 

ambiental. Apesar dos progressos a nível institucional e jurídico que marcam a década de 90, 

mantêm-se os problemas relacionados com a materialização clara das políticas ambientais. 

A partir do ano 2000 assume-se definitivamente a importância do ambiente como um dos 

pilares do desenvolvimento de Cabo Verde. As bases legais criadas durante a década de 90 são 

reforçadas no sentido de integrar o ambiente de uma forma estratégica na promoção do 

desenvolvimento. São também definidas a principais directivas legais para a implementação da 

estratégia ambiental.  

No quadro actual, a LBA (Lei de Bases do Ambiente) é o documento mais importante no que 

concerne à definição, desenvolvimento, implementação e controlo das políticas ambientais. 

Contudo, há que fazer referência a outros documentos como as Grandes Opções do Plano, o 

PANA II (2º Plano de Acção Nacional para o Ambiente) e a Lei Nª3/2003 (Lei das Áreas 

Protegidas). 

Embora nem todos os documentos legais acima mencionados façam uma referência 

concreta à geoconservação, lançam algumas bases para uma futura implementação de uma 

estratégia de geoconservação. A Lei de Bases do Ambiente define uma série de objectivos para o 

sector ambiental que reconhecem a importância da natureza como um todo, mas as estratégias 

em termos de conservação e valorização continuam muito ligadas à biodiversidade. As Grandes 

Opções do Plano, que definem o plano do governo a médio prazo, destacam o ambiente como um 

dos factores chave no ordenamento do território e promoção do desenvolvimento sustentado2. O 

Plano Nacional de Acção para o Ambiente (o PANA) é um dos principais instrumentos da política 

de ambiente e do ordenamento do território, definido pela LBA. O PANA II, como o instrumento 

que mais directamente orienta a prossecução das políticas ambientais actuais, tem como 

objectivo definir: as principais orientações políticas de ambiente no quadro das políticas nacionais 

e regionais de desenvolvimento; as políticas e estratégias de gestão dos recursos naturais de 

forma a garantir o maior grau de eficácia e eficiência na utilização dos recursos; o quadro 

institucional e os instrumentos adequados à execução da política de ambiente e assegurar a sua 

complementaridade. O PANA visa também promover a integração das preocupações ambientais 

na planificação do desenvolvimento económico e social a nível nacional, regional e sectorial.  

 

 

                                                 
2 “…um país dotado de um desenvolvimento humano durável, com um desenvolvimento regional 
equilibrado, sentido estético e ambiental, baseado numa consciência ecológica desenvolvida.” Visão 
Nacional do Desenvolvimento, segundo as GOP 2002-2005. 
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Este documento reconhece outras potencialidades ambientais para além da biodiversidade, 

ou seja as energias renováveis, os recursos oceânicos e o litoral e a diversidade de paisagens 

naturais, o que de certa forma vai de encontro ao conceito de geodiversidade, embora não faça 

qualquer referência a este termo. 

Apesar destes esforços legislativos, segundo Vera Cruz et al (2005) Cabo Verde não possui 

actualmente o suporte institucional e legal e a capacidade necessária para efectivamente 

implementar as resoluções e muitas das intervenções planeadas pelas instituições responsáveis 

pela gestão de recursos naturais. Algumas instituições dentro do Ministério do Ambiente, 

Agricultura e Pescas, manifestam mesmo uma certa debilidade técnica quanto à gestão de 

recursos naturais. Entretanto a evolução mais recente relativamente à implementação das áreas 

protegidas, principalmente nas ilhas de Santiago, Fogo e São Nicolau fazem perspectivar um 

cenário optimista para o futuro.     
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3.23.23.23.2....    Geoconservação Geoconservação Geoconservação Geoconservação versusversusversusversus conservação conservação conservação conservação da da da da bio bio bio biodiversidadediversidadediversidadediversidade    

 

Apesar de na Lei de Bases do Ambiente constarem vários princípios consentâneos com a 

ideia de conservação e valorização de elementos abióticos da natureza, é prematuro afirmar que 

a geoconservação é uma prática em Cabo Verde. As áreas protegidas foram criadas com vista à 

protecção da biodiversidade. Em relação aos elementos não vivos da  natureza, os objectivos e 

medidas previstos na lei ainda não se encontram verdadeiramente materializados.  

Embora não de uma forma directa, constam na LBA alguns princípios com uma ligação muito 

próxima ao conceito de geoconservação. O artigo 4º (objectivos e medidas) refere que para a 

existência de um ambiente propício à saúde e bem-estar das pessoas e ao desenvolvimento social 

e cultural das comunidades, bem como para a melhoria da qualidade de vida, é essencial tomar 

medidas que permitam alcançar os seguintes objectivos: o equilíbrio biológico e a estabilidade 

física e geológica do meio; a manutenção dos ecossistemas que suportam a vida; a preservação do 

património genético e da sua biodiversidade; a conservação da natureza, o equilíbrio biológico e 

a estabilidade dos diferentes habitats. Neste artigo fala-se também da criação de áreas 

protegidas como uma forma de garantir a maioria desses objectivos. 

Nos artigos 13º e 14º, sobre o solo e o subsolo respectivamente, a LBA reconhece estas duas 

componentes como recursos naturais que devem ser valorizados e estabelece uma série de 

princípios que propõem salvaguardar os interesses da conservação da natureza, que garantam 

uma gestão equilibrada, quer a nível nacional, como regional ou local, de forma a evitar que a 

exploração desses recursos cause a sua degradação ou uma significativa alteração das suas 

características originais.  

Os artigos 19º e 20º enquadram-se no capítulo das componentes ambientais humanas, 

abordando respectivamente a gestão da paisagem e o património natural e construído. O artigo 

19º define instrumentos da política de gestão das paisagens, das quais se destacam: a protecção e 

valorização de paisagens que pela intervenção humana que tiveram, contribuem para a 

pluralidade paisagística e cultural; o inventário de paisagens com características especiais, 

contando os seus elementos abióticos e culturais e a identificação e cartografia do valor estético 

das paisagens.  

Uma vez que a Geoconservação visa também a ligação da natureza com a sua componente 

cultural, histórica e outros aspectos centrados no Homem, é vantajoso que já exista na lei a 

consciência de que a paisagem deve ser vista como um todo onde interagem fenómenos naturais 

bióticos e abióticos, em que o Homem tem um papel muito importante.  

Em síntese, a consciência em relação ao valor de aspectos abióticos da natureza existe na 

legislação cabo-verdiana, mas está ainda muito presa à sua importância para a biodiversidade, 

bastando constatarmos que o solo é o elemento abiótico mais referenciado.  
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Em termos de outro tipo de potencialidades que os elementos da natureza abiótica possam 

ter, como por exemplo as relacionadas com o geoturismo, há muito por fazer. Em Cabo Verde, 

para além da tese de J.M. Pereira de 2005, que consistiu na inventariação dos locais de interesse 

geológico da ilha de Santiago, há apenas mais um estudo publicado sobre a geoconservação, 

intitulado “Património Geológico da ilha do Fogo (Cabo Verde): inventariação caracterização e 

propostas de valorização”, por Vera Alfama em 2007, o que comparativamente com o que já se 

fez sobre a biodiversidade, é pouco.  
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3.33.33.33.3....    A Criação das Áreas ProtegidasA Criação das Áreas ProtegidasA Criação das Áreas ProtegidasA Criação das Áreas Protegidas    

 

A criação de áreas protegidas surge no âmbito do programa “Gestão Integrada e 

Participativa dos Ecossistemas nas Áreas Protegidas e Envolventes”, que é um projecto do governo 

de Cabo Verde, co-financiado pelo GEF (Fundo Mundial para o Ambiente) e pelo PNUD 

(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), tendo como principal objectivo 

conservar a biodiversidade através da criação de um sistema de áreas protegidas. Dentro deste 

contexto, surgem uma série de outros objectivos, como: a consolidação do enquadramento legal 

e institucional para a conservação da biodiversidade e uma gestão integrada e participativa das 

áreas protegidas; a criação de 6 parques naturais com uma participação significativa das 

comunidades locais, criando também actividades geradoras de rendimentos para as mesmas; a 

capacitação dos agentes locais e do estado para uma gestão sustentável dos recursos e 

implementação da educação ambiental a nível local e nacional.  

O processo conduziu à proposta de uma extensa lista de 47 espaços terrestres e marítimos 

candidatos à integração no programa, mas numa primeira fase (de 2004 a 2008) só 2 espaços 

seriam contemplados: a Serra da Malagueta na Ilha de Santiago e Monte Gordo na Ilha de S. 

Nicolau. Esta primeira fase visa sobretudo a consolidação do enquadramento político, legal e 

institucional e a capacitação técnica dos agentes, quer nas comunidades locais, quer a nível 

nacional.  

Em termos legais, o programa é essencialmente enquadrado pelo Decreto-Lei n.º 3/2003 de 

24 de Fevereiro, que estabelece o regime jurídico para os espaços naturais, paisagens e lugares 

que, pelo seu valor ecológico, recursos naturais, interesse socioeconómico, turístico e cultural, 

merecem uma protecção especial e integração na rede nacional de áreas protegidas. Trata-se de 

um diploma que determina uma lista de espaços protegidos, divididos em 6 categorias: Reservas 

Naturais, Parques Nacionais, Parques Naturais, Monumentos Naturais, Paisagens Protegidas e 

Sítios de Interesse Científico. Este é o primeiro grande suporte legal para a criação e gestão de 

áreas protegidas em Cabo Verde. Marca, de facto, uma grande viragem nas políticas ambientais, 

uma vez que se começa a concretizar uma verdadeira estratégia de conservação da natureza. 

Antes deste projecto, apenas no Parque Natural do Fogo e nas áreas marinhas e costeiras das ilhas 

orientais, se verificaram actividades concretas de conservação, graças a donativos estrangeiros. 

Espera-se que pelo menos até 2010 sejam materializados os planos de gestão para 4 áreas 

protegidas onde se inclui, entre outras, o Parque Natural da Serra da Malagueta, onde se 

reconheceu a necessidade de protecção do ecossistema com especial incidência na componente 

biodiversidade.  
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É de notar o estado ainda pouco desenvolvido da estratégia de conservação da natureza em 

Cabo Verde, notando-se limitações ao nível legal, institucional, político e técnico-profissional, o 

que impõe constrangimentos à implementação e gestão de áreas protegidas. Apesar de já se 

terem criado bases fundamentais para o desenvolvimento de uma consciência ambiental evoluída 

e uma politica de conservação da natureza ambiciosa é preciso ponderar uma inclusão clara da 

geodiversidade na política de conservação da natureza em Cabo Verde, mais concretamente 

aproveitando o potencial das áreas protegidas criadas recentemente. 
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CAPÍTULO 4 

    OOOO    VVVVALE DA ALE DA ALE DA ALE DA RRRRIBEIRA IBEIRA IBEIRA IBEIRA PPPPRINCIPAL RINCIPAL RINCIPAL RINCIPAL E E E E A A A A SSSSERRA DA ERRA DA ERRA DA ERRA DA MMMMALAGUETAALAGUETAALAGUETAALAGUETA    
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4.14.14.14.1....    IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

    

O Vale da Ribeira Principal está situado no flanco NE da Serra da Malagueta, maciço 

montanhoso localizado na parte norte da Ilha de Santiago numa área predominantemente rural, 

na confluência de 3 municípios: Santa Catarina, Tarrafal e São Miguel (figura 4.1). Santiago é a 

maior ilha de Cabo Verde com uma área de 991 km2, representando cerca de 25% da área do país 

(4033 km2). É também a ilha mais populosa (236627 habitantes - Censos 2000), e onde se situa a 

Cidade da Praia, capital do país. Santa Catarina (49829 habitantes), Tarrafal (17784 habitantes) e 

São Miguel (16104 habitantes) são também concelhos importantes do ponto de vista 

populacional e socioeconómico.  

A vila do Tarrafal e a cidade da Assomada (capital do concelho de Santa Catarina) são os 

centros urbanos mais importantes da ilha a seguir à cidade da Praia e a sua proximidade e 

acessibilidade em relação à Serra da Malagueta pode revelar-se um factor decisivo quer para a 

valorização do PNSM como para a pressão antrópica a que a mesma pode estar sujeita.  

Desta forma, o enquadramento geográfico pode ser um factor benéfico, considerando a 

proximidade a dois importantes centros de serviços ao nível da ilha e de um importante destino 

turístico que é o Tarrafal. Porém, a pressão antrópica motivada por interesses económicos (muitas 

vezes ligados ao turismo) é um desafio a ter em conta.  

A Serra da Malagueta possui características climáticas diferenciadas quando comparada 

com outras partes da ilha de Santiago, registando normalmente valores de precipitação mais 

elevados e temperaturas mais amenas, sobretudo no seu flanco Nordeste, sob a influência dos 

ventos predominantes. O Vale da Ribeira Principal, situado neste flanco dispõe de características 

ecológicas extraordinárias, albergando várias espécies que são para o PNSM, prioritárias em 

termos de conservação. É importante notar que grande parte dessa biodiversidade e da mancha 

de floresta de eucaliptos que existia nos sectores mais elevados do vale se perdeu nas últimas 

décadas devido a algumas crises de Seca, mas também por causa da intervenção antrópica através 

do corte para obtenção de lenha e de práticas agrícolas que conduziram à degradação dos solos. 

Apesar desta situação o Vale da Ribeira Principal continua a ser um local muito importante no que 

concerne à produção agrícola.  
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Figura 4.1 – Enquadramento geográfico do Vale da Ribeira Principal 
 

 

A importância das características do clima na evolução e dinâmica geomorfológica prende-

se sobretudo com a irregularidade das precipitações. O clima é caracterizado por duas estações 

distintas: a estação das chuvas, de Julho a Outubro, concentrando o essencial da precipitação em 

Agosto e Setembro com a aproximação da CIT (Convergência Inter-tropical) e a estação seca, de 

Novembro a Junho quando o arquipélago se encontra sob a influência do sector oriental do 

Anticiclone dos Açores (figura 4.2).  

Os meses de Julho e Outubro, dada a sua maior irregularidade e sobretudo os escassos 

volumes de precipitação, devem ser considerados como meses de transição. (Correia, 1998) 
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A concentração da precipitação não só é sazonal com também diária, com consequências 

importantes na dinâmica geomorfológica. Aliás, a paisagem do vale é fortemente marcada por 

geoformas de erosão, onde os processos hídricos e os movimentos de massa condicionados pela 

presença da água têm um papel determinante.  
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Figura 4.2 – Distribuição da precipitação mediana mensal na estação  
de Serra da Malagueta (1961 e 2001). 
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4.4.4.4.2222....    Enquadramento Geológico Enquadramento Geológico Enquadramento Geológico Enquadramento Geológico da Serra da Malagueta e do Vda Serra da Malagueta e do Vda Serra da Malagueta e do Vda Serra da Malagueta e do Vale da Ribeira ale da Ribeira ale da Ribeira ale da Ribeira 

PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal    

 

O conhecimento existente sobre a geologia e a geomorfologia da Serra da Malagueta 

baseia-se sobretudo em referências feitas por Amaral (1964), Serralheiro (1976) e Alves et al. 

(1979) nos seus trabalhos sobre a ilha de Santiago. A obra de Amaral (1964) dedica um capítulo 

aos materiais e formas de relevo da ilha, indicando o maciço da Serra da Malagueta como uma 

das grandes unidades geomorfológicas. O autor aborda a génese e evolução do maciço e as 

diferentes formas de relevo que se observam na área. Serralheiro (1976) apresenta um trabalho 

exaustivo em termos de caracterização e génese das formações geológicas estabelecendo 

basicamente o quadro estratigráfico da ilha de Santiago. 

A geologia da ilha é dominada por rochas vulcânicas. As rochas sedimentares ocorrem 

sobretudo na área do Tarrafal (litoral norte), com a presença de arenitos, calcários fossilíferos e 

conglomerados. Existe ainda algum metamorfismo de contacto em certas formações, mas com 

uma representatividade quase insignificante, no contexto geológico da ilha. A Serra da 

Malagueta tem pouca diversidade litológica, à semelhança do que é contexto geológico geral da 

ilha de Santiago (tabela 4.1). As formações pertencem essencialmente ao complexo eruptivo do 

Pico da Antónia, que no essencial é constituído por mantos basálticos, intercalados com 

piroclastos (tabela 4.2).  

    

 

 

    

    

    

    

    

 
Tabela 4.2 - Estratigrafia do Complexo Eruptivo do Pico da Antónia, segundo Pereira (2005), adaptado de 
Serralheiro (1976) 
Fácies terrestre Fácies submarina 

E – piroclastos e escoadas intercaladas; 
D – mantos subaéreos e alguns níveis de piroclastos 
intercalados; 
C – tufo-brecha 
B – fonólitos e traquitos 
A – séries espessas, essencialmente de mantos e alguns níveis 
de piroclastos 

 
 
 
 
 
As – mantos submarinos superiores 
Ai – mantos submarinos inferiores 

 

Tabela 4.1 - Representatividade espacial das litologias na ilha de Santiago 
(Pereira, 2005) 
Tipo de rochas Área (km2) 
Basaltos e produtos piroclásticos 909 
Limburgitos 57 
Fonólitos 17 
Leucititos e Nefelenitos 1 
Tefritos 1 
Calcários 3 
Restantes litologias 3 
Total 991 
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Conforme se pode verificar no mapa geológico (figura 4.3), para além da grande mancha 

representativa dos materiais do Complexo Eruptivo do Pico da Antónia, realçam-se no Vale da 

Ribeira Principal os aluviões ao longo do fundo de vale e os mantos submarinos do Complexo dos 

Flamengos, no sector terminal do vale. Sobre a origem desta unidade, Pereira (2005, p. 45) refere 

que “as diferentes fases eruptivas originaram, principalmente no interior da ilha, grandes 

acumulações de mantos que se dispõem de forma mais ou menos regular, constituindo grandes 

extensões de enormes empilhamentos.” Serralheiro (1976) identifica os afloramentos visíveis nas 

escarpas da Serra da Malagueta como um exemplo notável deste fenómeno. O mesmo autor 

refere ainda que o complexo eruptivo do Pico da Antónia se encontra na maior parte da superfície 

da ilha e as suas rochas constituem os relevos mais altos, bem como as amplas plataformas 

estruturais. O Complexo Eruptivo do Pico da Antónia é mesmo o complexo eruptivo mais 

desenvolvido em Santiago, e formou-se durante um período de tempo muito longo, produzindo 

um enorme e diferenciado volume de material, demonstrado pelo espesso empilhamento de 

escoadas que subsiste mesmo após uma longa história erosiva. Serralheiro refere que esse 

complexo se formou em várias fases com longas pausas, em que a actividade vulcânica ocorreu 

sobretudo através de fracturas. A Serra da Malagueta e o Pico da Antónia foram os principais 

focos emissores dessa manifestação vulcânica e é nesses dois maciços que se observam as maiores 

acumulações de mantos basálticos que se apresentam em séries muito espessas, intercaladas por 

assentadas de material piroclástico.  

Em termos de estratigrafia (tabela 4.2), o Complexo Eruptivo do Pico da Antónia ocupa uma 

posição intermédia entre o complexo eruptivo antigo ante-miocénico e as formações 

quaternárias mais recentes. Ou seja, apresenta idades compreendidas entre o Miocénico e o 

Pliocénico (figura 4.3). A sequência estratigráfica da ilha de Santiago define-se da seguinte forma 

(Serralheiro, 1976; Alves et al, 1979): 

- Complexo Eruptivo Antigo (CA); 
- Conglomerados Ante-Formação dos Flamengos; 
- Formação dos Flamengos; 
- Formação dos Órgãos (CB); 
- Formação Lávica pós-Formação dos Órgãos: 
- Sedimentos posteriores à Formação dos Órgãos e anteriores às lavas submarinas 

inferiores do PA; 
- Complexo Eruptivo do Pico da Antónia (PA); 
- Formação da Assomada (A); 
- Formação do Monte das Vacas (MV); 
- Formações Sedimentares Recentes de Idade quaternária. 

 
 
 



 26 

 

 

Figura 4.3- Extracto da Carta Geológica de Cabo Verde (Ilha de Santiago, Escala 1: 25 000, Folha 51), 
realçando a clara predominância do Complexo Eruptivo do Pico da Antónia. Para além desta formação 
distinguem-se as aluviões (a cinzento) e os mantos submarinos da Formação de Flamengos (a laranja). 
Legenda na figura 4.4. 
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Figura 4.4 - Legenda da Carta Geológica de Cabo Verde (Ilha de Santiago),  

Folha 51, Escala 1: 25 000. 
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4.4.4.4.3333. . . . Caracterização GeCaracterização GeCaracterização GeCaracterização Geoooomorfológicmorfológicmorfológicmorfológica da Serra da Ma da Serra da Ma da Serra da Ma da Serra da Malagueta e do Valagueta e do Valagueta e do Valagueta e do Vale da Ribeira ale da Ribeira ale da Ribeira ale da Ribeira 

PrincipalPrincipalPrincipalPrincipal        

    

As formas de relevo que se observam na Serra da Malagueta resultam de episódios de 

vulcanismo que deram origem à litostrutura de base (os grandes mantos basálticos sub-

horizontais) e da acção erosiva de agentes erosivos (água principalmente), que foram conferindo 

à paisagem o aspecto acidentado que tem actualmente.  

A hipótese tectónica para a génese da serra foi proposta por Amaral (1964), que refere que 

a escarpa meridional nomeadamente a partir da Quebrada aparenta ser um horst ao longo de 

uma falha Este-Oeste (figura 4.5). Para o autor, o planalto de Santa Catarina (a sul da escarpa) e a 

Serra da Malagueta seriam constituídos pela mesma unidade geológica, mas com uma inclinação 

diferente. Os mantos basálticos com intercalações de piroclastos encontram-se inclinados para 

norte e para leste na serra, enquanto no planalto mostram uma quase horizontalidade. A hipótese 

de se tratar de um bloco que se levanta em relação ao planalto de Santa Catarina pode ainda ser 

reforçada pela quase verticalidade da escarpa, bem como pelo seu vigor.  

 

 

 
1 – “série de base; 2- mantos basálticos; 3- mantos basálticos e piroclastos; 4- rochas de tipo fonólito; 5- brecha;  

6- filões; 7- basalto poroso; 8- materiais de tipo explosivo; F- falhas prováveis 

 
Figura 4.5- Corte esquemático do contacto entre Serra da Malagueta e a Superfície de Santa Catarina 

(Amaral, 1964, p. 108). 
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Por outro lado, Serralheiro (1976) considera que as assentadas basálticas do planalto de 

Santa Catarina (Formação da Assomada) são mais recentes que as que constituem a Serra da 

Malagueta (Complexo Eruptivo do Pico da Antónia). Conforme se pode verificar nas cartas 

geológicas da ilha (1:25.000 de 1975 e 1: 1:100.000 de 1997, ambas da JIU) efectuadas com base 

nos levantamentos feitos por Serralheiro, tal como nota Costa (2002), não são cartografadas 

falhas na referida área.  

Segundo Serralheiro (1976), os relevos com altitudes próximas dos 1000m, como são 

exemplos mais significativos a Serra da Malagueta e o Pico da Antónia, são restos de um grande 

vulcão em escudo de idade mio-pliocénica construído no sector central da ilha pela actividade 

vulcânica que deu origem ao Complexo Eruptivo do Pico da Antónia (figura 4.6). Os dois maciços 

montanhosos marcam os limites da caldeira desse antigo vulcão e a superfície de Santa Catarina 

representa o seu fundo erodido (Marques 1987). 

 

 

 
Figura 4.6- Perfil esquemático do sector central da ilha de Santiago. O tracejado representa o que terá sido 

o perfil do grande edifício vulcânico associado à origem dos relevos do Complexo Eruptivo do Pico da 
Antónia. 

 
 

    Ao longo do tempo as assentadas basálticas foram sendo erodidas e talhadas por cursos de 

água, dando origem a todos os vales profundos, valeiros e interflúvios escarpados, que 

juntamente com as cornijas basálticas que dominam os topos das vertentes, constituem as 

principais marcas da paisagem na Serra da Malagueta, onde a inclinação para NE das assentadas 

basálticas poderá ter favorecido o desenvolvimento da rede hidrográfica mais densa neste sector. 

O sector ocidental da Serra da Malagueta termina numa costa de arribas altas e vigorosas (300 – 

400m), enquanto para norte e oriente a diminuição da altitude é menos brusca, acabando os 

grandes esporões por se esbaterem e unirem gradualmente à superfície plana do Tarrafal para 

norte e às superfícies de erosão litorais a oriente, localmente designadas por achadas, conforme 

se pode verificar na figura 4.7.  
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Figura 4.7 - Extracto do Mapa Topográfico de escala 1: 25 000, realçando a grande densidade de cursos de 
água (esporádicos) e um relevo muito acidentado. 
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O Vale da Ribeira Principal é um canhão fluvial situado no flanco Nordeste do maciço da 

Serra da Malagueta, com uma extensão de cerca de 9km. As principais características do vale são 

precisamente o forte encaixe do curso de água principal, as vertentes muito declivosas (declives 

médios superiores a 25% segundo Marques, 1987) e as enormes assentadas basálticas que se 

observam nos topos das vertentes. Em síntese, as características do relevo (ver esboço 

geomorfológico, anexo1) em destaque na paisagem são as seguintes:  

− Mantos basálticos formando extensas escarpas e cornijas sobretudo no sector central do 

maciço montanhoso. Próximo da cabeceira, as escarpas têm em média entre 100 e 200 metros de 

comando, sendo que com a aproximação ao litoral o seu vigor vai diminuindo para valores médios 

à volta dos 50 metros (figura 4.8); 

− Vertentes alongadas, muitas vezes regularizadas por cascalheiras de gravidade 

resultantes da queda de blocos das cornijas basálticas. Nas vertentes, observa-se uma elevada 

quantidade de blocos à superfície, resultado da degradação dos solos e lavagem da fracção mais 

fina (figura 4.9). A erosão dos solos é potenciada pelas práticas agrícolas, baseadas na sua lavra a 

seco deixando-os revoltos e com as fracções mais finas, mais susceptíveis aos agentes erosivos 

água e vento; 

−  Fundo de vale com algumas variações de traçado e largura, ocupado por sedimentos de 

textura variada. À medida que se avança para a foz, o fundo de vale vai se alargando, terminando 

numa planície aluvial preenchida essencialmente por areia e cascalho, mas onde se notam 

também alguns blocos decimétricos;  

− Uma densa rede de valeiros afluentes, de fundo em v, sobretudo nos sectores mais 

elevados próximos da parte central do maciço, com regime de escoamento esporádico, separados 

por interflúvios estreitos (localmente designados por cutelo) de dimensões variadas dando um 

aspecto retalhado ao relevo. 

 

 
Figura 4.8 - Cornijas basálticas nos topos das vertentes no sector montante do vale e a escarpa marcando a 
passagem brusca para o fundo do vale 
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Figura 4.9 - Mato Galego, na margem direita do vale, onde se notam: a escarpa, o entalhe de linhas de 
água esporádicas no patamar erosivo e ainda os blocos espalhados pela vertente. 

  

Nos sectores mais elevados dos maciços montanhosos talhados no complexo eruptivo do Pico da 

Antónia tendem a formar-se, por recuo progressivo das vertentes, interflúvios estreitos e 

alongados (figura 4.10), separando tanto os principais vales como os valeiros secundários (maciço 

do Pico da Antónia, por exemplo - Costa, 2002). Por sua vez, à medida que se avança para o 

litoral, a altitude dos topos vai diminuindo e os mantos basálticos formam topos largos e regulares 

originando as achadas litorais. Estas são planuras que se estendem até o mar, com altitudes 

médias próximas de 150 m, em que as assentadas basálticas apresentam um pendor muito 

reduzido, sendo praticamente horizontais (Serralheiro, 1976). Observando a margem direita do 

sector terminal da Ribeira Principal, tem-se uma excelente perspectiva desse fenómeno devido à 

planura do topo da vertente, que é o começo de uma superfície que se estende para NE até ao 

mar (Figuras 4.11 e 4.12). Em direcção à foz, para além da diminuição da altitude e do vigor das 

assentadas basálticas, as vertentes vão se tornando menos dissecadas. Nota-se essa transição 

principalmente depois de Hortelão onde acontece a junção entre a Ribeira Principal e dois dos 

seus mais importantes afluentes, as ribeiras de Xaxa e Gongon. A partir deste ponto as vertentes 

estão predominantemente regularizadas por cascalheiras de gravidade e blocos desabados das 

cornijas basálticas. É praticada agricultura de sequeiro nessas vertentes, o que contribui também 

para a degradação dos solos e o para seu aspecto pedregoso.  
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Figura 4.10 - Cutelos a separar os veleiros afluentes da margem esquerda do Vale da Ribeira Principal. 
 
 
 
 

 

Figura 4.11 - Achada litoral na margem direita do Vale da Ribeira Principal, em Boca da Ribeira. 
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Figura 4.12 - Esquema evolutivo do vale num sector de achada, adaptado de Amaral (1964): 1- fase inicial 
do entalhe do curso de água; 2- evolução para um maior entalhe com a formação de valeiros e barrancos, 
situação mais próxima do que se observa actualmente no Vale da Ribeira Principal. 

 

A erosão diferencial está bem patente na morfologia das vertentes e dos vales. A grande 

profundidade dos vales denota a importância da erosão linear de origem fluvial, acelerando o 

aprofundamento dos leitos das ribeiras que expõem vertentes quase verticais e fundos de vale 

que, na maior parte dos casos, são muito estreitos. O alargamento dos vales acontece por norma à 

medida que se avança para o sector terminal das ribeiras, embora ocorram alguns 

estrangulamentos relacionados com a presença de barras rochosas de origem filoneana.  

Da conjugação entre as características litoestruturais e os processos exógenos resulta uma 

dinâmica geomorfológica actual que no essencial é marcada por processos de erosão hídrica 

muito intensos e movimentos de vertente localizados e esporádicos. Em termos de solos, a 

influência de processos hídricos faz-se notar através de processos de sulcagem (figura 4.13) e de 

lavagem do material mais fino dando um aspecto pedregoso ao solo (figura 4.14), sendo que este 

último tem uma estreita relação com a forma como é praticada a agricultura de sequeiro. Para 

além disso, importa realçar o aprofundamento e alargamento dos barrancos, contribuindo para o 

aspecto retalhado do relevo.  
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Figura 4.13- Sulcagem e alargamento de valeiros próximo do Fundinho, também relacionados com a fraca 
protecção dos solos face ao escoamento superficial. 

 

 

Figura 4.14- Covachos para a sementeira de milho e feijão - feitos a seco, deixam os solos desprotegidos e 
vulneráveis aos agentes externos (água e vento), contribuindo para este aspecto pedregoso. 

 

 

Quanto aos processos de vertente, há dois fenómenos com maior relevância: as escoadas 

detríticas e a queda de blocos a partir de cornijas de basalto. Estes fenómenos têm maior 

frequência na época das chuvas, o que reforça a importância dos processos fluviais na modelação 

do relevo actual. Um dos locais de interesse geomorfológico inventariados para a avaliação do 

património geomorfológico é um excelente exemplo deste fenómeno (LIG 2, ver capítulo 5.4.2). 
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Os fundos de vale são preenchidos por material bastante heterométrico de cariz fluvial, 

desde areias a grandes blocos, o que demonstra a torrencialidade e a capacidade de transporte 

dos cursos de água efémeros durante os episódios de maior caudal. Actualmente, no sector 

terminal da ribeira é feita exploração comercial (ilegal) da areia e dos calhaus de menor 

dimensão, destinados à construção civil (figura 4.15).  

 

 

Figura 4.15 - Preenchimento do fundo de vale por material heterométrico e exploração comercial da areia 
e do cascalho, próximo da foz da Ribeira Principal. 

 

No Vale da Ribeira Principal verifica-se também a acumulação de material mais fino a 

montante de estruturas de protecção de vertentes e de armazenamento de água (muros, socalcos 

e diques). Esses pontos de acumulação de sedimentos mais finos são quase sempre aproveitados 

para a agricultura (figura 4.16). 

Aliás, a relação entre a geomorfologia e a cultura é um fenómeno muito importante, dada a 

influência que as práticas agrícolas e o uso do solo em geral têm na evolução de algumas formas 

de relevo e da paisagem do vale. Até em sítios onde o declive parece ser um factor limitante é 

notável a tentativa de praticar agricultura e de aproveitar ao máximo a terra. Deve-se a isso a 

implantação de socalcos, diques, muros e outras estruturas de menores dimensões que 

contribuem de forma significativa para a protecção e regularização das vertentes (figura 4.16). É 

importante salientar que esta procura constante de terra para cultivo tem contribuído 

significativamente para a sua degradação, devido às práticas agrícolas pouco adequadas.  
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Figura 4.16 - Formas de controlo da erosão do solo: 1 - muro protegido por arames em Hortelão, numa 
área de fundo de vale para protecção dos solos contra as cheias; 2- socalcos em vertentes de declive 
acentuado, a montante do Apertado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111    2222    



 38 

 

4.4. Conclusão 4.4. Conclusão 4.4. Conclusão 4.4. Conclusão     

 

O Vale da Ribeira Principal, apesar de dispor de uma baixa diversidade litológica, apresenta 

uma grande variedade de formas de relevo, resultantes da conjugação de episódios de 

vulcanismo com a acção de agentes erosivos. O relevo é marcado por extensas assentadas 

basálticas pertencentes a um único complexo eruptivo, formando frequentemente cornijas nos 

topos das vertentes; interflúvios finos e alongados resultantes do recuo das cabeceiras sobretudo 

por acção hídrica; uma densa rede hidrográfica de escoamento esporádico formando valeiros e 

barrancos; uma planície aluvial e fundos de vale ocupados por sedimentos de textura muito 

variada e ainda as vertentes alongadas e declivosas por vezes regularizadas por cascalheiras e 

blocos desabados.  

O relevo do Vale da Ribeira Principal e da Serra da Malagueta denota principalmente uma 

dinâmica de erosão diferencial sobre uma imponente estrutura basáltica, observando-se muitas 

marcas de uma dinâmica torrencial dos processos hídricos, na evolução do relevo. Para além dos 

factores naturais supracitados, importa notar a influência antrópica sobre a dinâmica 

geomorfológica do vale, principalmente pelas consequências negativas que tem nomeadamente 

no que toca à erosão dos solos.   

Os fenómenos geomorfológicos observados nesta região incorporam um grande interesse, 

do ponto de vista didáctico e científico para as Ciências da Terra e na perspectiva do geoturismo 

através do seu valor cultural, cénico e paisagístico. Esta realidade tem que ser ponderada pelos 

gestores locais, juntamente com as comunidades, como forma de aliar o desenvolvimento à 

exploração dos recursos naturais ligados à geodiversidade.   
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CAPÍTULO 5  

AAAAVALIAÇÃO DO VALIAÇÃO DO VALIAÇÃO DO VALIAÇÃO DO PPPPATRIMÓNIO ATRIMÓNIO ATRIMÓNIO ATRIMÓNIO GGGGEOMORFOLÓGICO DO VALEOMORFOLÓGICO DO VALEOMORFOLÓGICO DO VALEOMORFOLÓGICO DO VALE DA E DA E DA E DA RRRRIBEIRA IBEIRA IBEIRA IBEIRA PPPPRINRINRINRINCIPALCIPALCIPALCIPAL    
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5.15.15.15.1....    IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

    

Antes de analisar o Vale da Ribeira Principal, importa fazer um breve enquadramento sobre 

o ambiente montanhoso em que está inserido. A Serra da Malagueta constitui uma paisagem 

única na ilha de Santiago e muitas geoformas, depósitos e processos geomorfológicos aí 

existentes possuem elevado valor didáctico, científico, estético, cultural, ecológico e 

socioeconómico. A dinâmica fluvial e de vertentes e a relação entre o substrato e as formas de 

relevo revestem-se de grande interesse do ponto de vista didáctico e científico testemunhando a 

evolução da paisagem e a dinâmica geomorfológica.  

A Serra da Malagueta é a área com o maior número de plantas endémicas na Ilha de 

Santiago, albergando ainda espécies de aves raras, bem como répteis endémicos. O ambiente 

montanhoso confere condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento de uma vegetação 

muito mais abundante e diversificada quando comparada com o resto da ilha. Existem, 

efectivamente, escassos lugares no arquipélago de Cabo Verde com características semelhantes e 

a sua instituição como Parque Natural é uma prova do reconhecimento da sua importância 

ecológica e representa uma oportunidade para a implementação de uma estratégia de 

geoconservação.   

Quanto ao reconhecimento das potencialidades da Serra da Malagueta para a 

geoconservação é de realçar a tese de Pereira (2005), em que são identificados alguns locais de 

interesse geológico (a parte central da serra, o monte Palha Carga a norte e a vertente meridional 

na descida para Santa Catarina) como sendo locais acessíveis e com óptimas condições de 

visualização onde é possível observar as particularidades de um relevo tipicamente vulcânico com 

marcas de erosão diferencial e, portanto, muito didácticos. O autor realça ainda o valor ecológico 

e as potencialidades para o turismo devido às características do clima local e à beleza da 

paisagem. 

Aumentando o pormenor da escala de análise, a área possui outro tipo de interesses que 

não têm necessariamente a ver com os propósitos da investigação científica puramente geológica 

ou geomorfológica, como os casos dos aspectos culturais da paisagem e da relação entre a 

dinâmica geomorfológica e as actividades humanas. 

O Vale    da Ribeira Principal é igualmente uma área com elementos geomorfológicos com 

valor científico, didáctico, estético, cultural, ecológico e económico, relacionados com processos 

de vulcanismo e de erosão hídrica e fluvial que deram origem a uma morfologia imponente e 

singular. O vale dispõe de algumas características importantes que devem ser analisadas na 

avaliação do seu património geomorfológico, que têm a ver com a acessibilidade aos locais de 

maior interesse, com a relação da população local com o território e a forma como explora os 
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recursos e ainda com as condições existentes para a aplicação de uma estratégia de 

geoconservação.  

Relativamente à acessibilidade, tanto a cabeceira do vale como o sector terminal têm a 

estrada nacional muito próxima, o que torna a área de fácil acesso. Dentro do vale a circulação é 

mais difícil uma vez que só existe uma estrada secundária que não é pavimentada na sua 

totalidade e cuja extensão não cobre todo o vale. A mobilidade é ainda condicionada pela 

topografia que é bastante acidentada. A maioria das deslocações dentro do vale é feita a pé.  

Actualmente as populações residentes continuam muito ligadas à terra, pelo que a 

agricultura (principalmente a de sequeiro) e a criação de gado são as actividades económicas com 

maior relevância. As populações aproveitam ao máximo a terra disponível para a agricultura, o 

que agrava a pressão sobre os solos e, consequentemente, a sua degradação. A inclusão de 

algumas áreas dentro dos limites do parque natural pode ajudar a mitigar esse risco e outros. Os 

fenómenos geomorfológicos não se apresentam muito vulneráveis porque muitos deles têm 

grande dimensão e também não sofrem uma pressão antrópica significativa. O Vale da Ribeira 

Principal tem um valor ecológico considerável com condições mais favoráveis à vegetação 

quando comparado com os vales no flanco oposto da serra. Ao longo do vale observam-se 

exemplos muito didácticos da interacção entre a geomorfologia e as actividades humanas. 

Quanto à aplicação da geoconservação, para além de reconhecer o valor patrimonial dos 

elementos geomorfológicos é necessário criar condições para o vale receber visitantes (turistas, 

estudantes, investigadores, entre outros). Neste aspecto, há muito por fazer uma vez que se 

notam carências importantes mesmo ao nível dos serviços mais básicos (comércio, energia, água, 

saúde, saneamento, transporte). Os centros urbanos principais dos concelhos de Tarrafal, São 

Miguel e Santa Catarina estão relativamente longe e também carecem de equipamentos e 

serviços mais eficientes para o turismo.  

Reconhecidas as potencialidades do vale para a geoconservação, é preciso avaliar o valor 

dos fenómenos geomorfológicos de forma a criar uma base de apoio à gestão dessas suas 

potencialidades.  
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5.25.25.25.2....    As Metodologias de Avaliação do Património GeomorfológicoAs Metodologias de Avaliação do Património GeomorfológicoAs Metodologias de Avaliação do Património GeomorfológicoAs Metodologias de Avaliação do Património Geomorfológico    

    

A avaliação do património geomorfológico tem sido uma das maiores preocupações dos 

profissionais ligados à geoconservação, sobretudo na procura de metodologias que permitam 

resultados mais credíveis, nomeadamente através de métodos quantitativos. Neste sentido, várias 

metodologias têm sido propostas para avaliar, quer o património geológico quer o 

geomorfológico, embora estes conceitos se cruzem e estejam inevitavelmente ligados. Apesar de 

muitas propostas estarem associadas a contextos espaciais próprios é possível adaptá-las a outras 

realidades.  

Não se pretende com a avaliação do património geomorfológico do Vale da Ribeira 

Principal criar uma metodologia completamente nova, mas sim, dentro das várias propostas 

metodológicas já existentes, procurar uma forma de integrar princípios que se adaptem à área de 

estudo e que sejam coerentes com os objectivos desta tese. Assim, a avaliação efectuada tem por 

base princípios metodológicos já publicados, como Panizza & Piacente (2003), Brilha (2005), 

Bruschi & Cendrero (2005) e, principalmente, Pereira (2006). Uma estratégia de geoconservação 

consiste numa série de iniciativas que visem a conservação e a gestão do património geológico e 

geomorfológico e que, segundo Brilha (2005), deve contemplar 7 etapas sequenciais: 

inventariação, quantificação, classificação, conservação, valorização, divulgação e monitorização 

(figura 5.1).  

 

 

 

 
 

Figura 5.1- Etapas para uma estratégia de Geoconservação 
(adaptado de Brilha, 2005 e Pereira, 2006). 
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A avaliação do património é parte fundamental de uma estratégia de geoconservação na 

medida em que engloba a inventariação e a quantificação, que são as etapas primordiais. A 

decisão sobre o uso que se vai dar ao património geomorfológico e a sua forma de gestão só 

poderá ser tomada depois de o património estar bem conhecido e classificado. A gestão abrange, 

portanto, tudo o que é feito a seguir à avaliação, ou seja, o que tem a ver com a classificação, as 

medidas de conservação, a divulgação e a monitorização.  

A avaliação do interesse geomorfológico de um determinado território tem que partir de 

um princípio coerente, ter um objectivo e seguir um procedimento criterioso. Deste modo, definir 

prioridades em relação ao que proteger, conservar e/ou valorizar dentro de uma determinada 

área é um exercício que implica uma escolha criteriosa dos princípios orientadores e uma 

definição clara dos objectivos que vão guiar essa decisão (Bruschi & Cendrero, 2005). 

Reynard (2005), citando Grandgirard (1999), salienta que no início de um processo de 

avaliação é preciso responder a pelo menos três questões: O que avaliar? Porquê avaliar? Como 

avaliar? Portanto, é fundamental esclarecer que tipo de geoformas, geossítios ou geomorfossítios 

se pretende avaliar, com que objectivo e aplicando que metodologia.  

Uma questão primordial é, portanto, a definição do que se pretende avaliar, ou seja, o 

objecto de avaliação, que pode ser uma geoforma isolada, um conjunto de geoformas, ou um 

sistema geomorfológico mais complexo. Esta abordagem, de acordo com a complexidade, tem o 

problema da ausência de critérios espaciais sobre a dimensão das geoformas. Deste modo, é 

possível, por exemplo, a escolha do objecto de avaliação tendo em conta a dimensão e as 

condições de visualização, podendo-se estabelecer três tipos de locais de interesse 

geomorfológico: local isolado, área e local panorâmico (Pereira, 2006). O local isolado é 

representado por um ou mais fenómenos geomorfológicos passíveis de ser observados de perto. 

As áreas de interesse geomorfológico são constituídas por grupos de geoformas cuja observação 

exige a deslocação dentro da referida área. Um local panorâmico é um sítio privilegiado 

sobretudo para a observação de formas de relevo de grande dimensão. No Vale da Ribeira 

Principal foram identificados estes três tipos de locais de interesse geomorfológico.  

Quanto ao porquê de se avaliar o património geomorfológico, consideram-se pelo menos 

três objectivos principais (Pereira, 2006; Reynard, 2005):  

i. Seleccionar, comparar e classificar os pontos de interesse geomorfológico dentro de 

um determinado território e atribuir-lhes um grau de importância; 

ii. Proteger os locais que se apresentem mais vulneráveis de forma a evitar a perda da 

geodiversidade; 

iii. Promover o património geomorfológico e reconhecer as suas potencialidades (por ex: 

turismo, educação ambiental).  
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No Vale da Ribeira Principal, o segundo objectivo é o menos relevante, na medida em que a 

maioria das geoformas não se apresenta actualmente muito vulnerável. Por isso, a metodologia 

aplicada será dirigida principalmente pelos objectivos i e iii, no sentido de inventariar o interesse 

geomorfológico existente, demonstrar a sua importância e promovê-lo para o geoturismo e para 

a sua utilização enquanto instrumento didáctico no campo das Ciências da Terra e da educação 

ambiental.  

Responder à pergunta “Como?” implica a ponderação das circunstâncias em que se vai 

processar a avaliação em termos de condições financeiras, conhecimento técnico-científico, 

enquadramento legal e disponibilidade temporal e logística. Das três questões, esta foi a que 

causou maiores contrariedades na execução deste trabalho, em particular devido às dificuldades 

encontradas no que concerne à consulta de documentação e bibliografia, à logística e ao tempo 

disponível para as observações de campo.  

A avaliação do património geomorfológico consiste essencialmente na identificação, 

inventariação e comparação entre locais de interesse geomorfológico (Pereira, 2006). É 

necessária a adopção de critérios para a aplicação de um processo de avaliação, , , , mas sendo    uma 

tarefa que está dependente da experiência de quem desenvolve o trabalho, incorpora alguma 

subjectividade. Por isso, o avaliador deve procurar ser o mais objectivo possível na definição dos 

seus propósitos e do que vai avaliar (Cendrero, 2000; Bruschi & Cendrero, 2005). 

Os critérios ponderados devem ter em conta quer o valor intrínseco dos elementos 

geomorfológicos como a sua utilidade para os ecossistemas e para a realização de actividades 

antrópicas (visitas de estudo, turismo, lazer, investigação científica, entre outras).  
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5.35.35.35.3....    As Etapas de Avaliação do Património Geomorfológico As Etapas de Avaliação do Património Geomorfológico As Etapas de Avaliação do Património Geomorfológico As Etapas de Avaliação do Património Geomorfológico     

    

Conforme já foi referido, a avaliação comporta duas etapas principais: inventariação e 

quantificação (tabela 5.1). A primeira consiste na identificação dos locais de interesse 

geomorfológico e tem um carácter mais qualitativo, enquanto a segunda já exige uma atribuição 

de valores numéricos de forma a se poder classificar, comparar e proporcionar um instrumento de 

gestão das geoformas inventariadas e seleccionadas como sendo relevantes para a valorização do 

local onde estão inseridas. Segundo Brilha (2005), a inventariação e a quantificação podem ser 

realizadas em simultâneo quando a estratégia de geoconservação é dirigida por equipas 

experientes, uma vez que este exercício pode revelar-se ainda mais complicado se não houver um 

bom conhecimento da área de estudo e do respectivo contexto geomorfológico. 

  A inventariação deve ser conduzida de acordo com os seguintes procedimentos: 

identificação do potencial interesse geomorfológico da área com base em critérios e avaliação 

qualitativa desse potencial, de forma a se poder seleccionar os pontos de interesse mais 

significativos, para por fim caracterizá-los. A quantificação consiste na atribuição de valores 

numéricos às qualidades que se reconhecem aos locais de interesse geomorfológico para se 

poder compará-los. (Pereira, 2006). 

Um procedimento semelhante é proposto por Bruschi & Cendrero (2005), que apontam os 

seguintes passos para a avaliação do património geológico e geomorfológico: 

i. Identificação dos principais critérios, ou seja das qualidades do geomorfossítio;  

ii. Definição de indicadores para medir cada critério;  

iii. Definição de uma escala de valores para esses indicadores;  

iv. Criação de uma fórmula para a integração das qualidades do geomorfossítio e 

validação. 

 
 

  
 

Tabela 5.1  
Etapas e sub-etapas da avaliação do património geomorfológico (adaptado de Pereira, 2006) 
 

Inventariação Quantificação 

 
1. Selecção dos locais de interesse geomorfológico 
(identificação do potencial interesse geomorfológico 
e avaliação qualitativa) 
 

3. Avaliação numérica 
 

2. Caracterização dos locais de interesse 
geomorfológico 

4. Comparação e Seriação dos LIG 
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Na avaliação do património geomorfológico do Vale da Ribeira Principal, a identificação, a 

avaliação qualitativa e a selecção dos LIG foram feitas em simultâneo devido ao pouco tempo 

disponível para o trabalho de campo. Ou seja, à medida que se identificavam os fenómenos era 

feita uma apreciação qualitativa e decidida no momento a sua inclusão ou não no inventário. Este 

procedimento respeitou critérios ajustados aos objectivos da tese (ver explicação no capítulo 5.4).  

Desta forma, o processo de avaliação foi resumido em quatro tarefas, em que duas se referem à 

etapa da Inventariação (selecção e caracterização dos locais de interesse geomorfológico) e 

outras duas à etapa da quantificação (avaliação numérica, comparação e seriação dos LIG). 
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5.45.45.45.4....    A InventariaçãoA InventariaçãoA InventariaçãoA Inventariação        

    

A execução do inventário dos LIG do Vale da Ribeira Principal teve por base um 

conhecimento prévio da área de estudo que foi complementado com informação bibliográfica, 

mapas ou fotografias e testemunhos. Com recurso a estas ferramentas foi possível desenvolver o 

trabalho de campo e aprofundar o conhecimento existente, de forma a identificar os aspectos 

geomorfológicos mais interessantes.  

Contudo, a subjectividade de uma inventariação é inevitável como realçam Cendrero (2000) 

e Bruschi & Cendrero (2005), o que torna obrigatória a definição clara dos critérios que vão 

conduzir, tanto o próprio inventário como as fases posteriores da avaliação e gestão do 

património geomorfológico. Decidir se uma determinada particularidade geomorfológica merece 

ser inventariada porque é uma raridade ou porque é muito útil do ponto de vista didáctico, ou 

ainda por se encontrar muito vulnerável, tem que ser um exercício criterioso e transparente. Dizer 

que um geossítio/geomorfossítio é mais importante que o outro pode ser comprometedor se essa 

afirmação não for sustentada por uma metodologia isenta e precisa (Brilha, 2005). 

Neste trabalho o processo de avaliação do interesse geomorfológico do Vale da Ribeira 

Principal é guiado pelo objectivo da promoção dos fenómenos mais interessantes do ponto de 

vista do geoturismo e do valor didáctico das geoformas. Deste modo, considera-se como um local local local local 

de interesse geomorfológico (LIG)de interesse geomorfológico (LIG)de interesse geomorfológico (LIG)de interesse geomorfológico (LIG) um espaço onde se observam geoformas e/ou processos 

geomorfológicos com valor estético significativo que tenham interesse didáctico e científico 

testemunhando a dinâmica e evolução geomorfológica, mas também onde é notória a interacção 

entre os processos geomorfológicos e a acção humana, numa perspectiva geocultural. Deste 

facto, resulta que a escolha desses locais tenha por base 4 principais critérios: 

 

i. O valor didáctico e científico das geoformas 

  Se a observação de geoformas permite interpretar fenómenos relacionados com a 

geomorfologia, bem como a sua ligação com as actividades humanas e ainda a sua importância 

ecológica, é essencial realçar esta utilidade. A importância didáctica das geoformas é aqui 

considerada relevante porque um dos objectivos deste trabalho é demonstrar que a valorização 

do PNSM passa também pela promoção da educação ambiental no campo das Ciências da Terra. 

O valor didáctico é um claro factor de atracção de público principalmente ligado ao ensino e à 

ciência. É um tipo de valor que está por norma ligado ao científico, na medida em que os locais e 

as geoformas com valor didáctico podem funcionar como objecto de estudo ou investigação 

científica. O valor científico refere-se não só à possibilidade das geoformas possuírem 

características intrínsecas que permitem associá-la à investigação científica mas também à sua 

utilidade para a explicação e compreensão de teorias no âmbito das ciências.   



 48 

 

ii. O valor estético das geoformas  

 A estética é um critério importante uma vez que a componente paisagística é bastante 

valorizada quando se fala do património natural. No caso do património geomorfológico esta 

ligação torna-se ainda mais forte, porque os elementos geomorfológicos normalmente são os 

primeiros a destacar-se quando são de grandes dimensões e possuem um valor estético elevado, o 

que acontece com o Vale da Ribeira Principal e a Serra da Malagueta em geral. Outro ponto 

importante relaciona-se com o facto de a estética dos fenómenos naturais ser um dos principais 

motivos que levam as pessoas a visitar áreas protegidas ou espaços que mesmo não sendo 

referenciados ou protegidos, dispõem de condições naturais singulares. O valor estético das 

geoformas é,portanto, uma mais-valia para o geoturismo. O Vale da Ribeira Principal goza, por si 

só, de uma beleza inquestionável que ganha um colorido diferente na época das chuvas quando 

aumenta a mancha verde da vegetação e a quantidade de água nas ribeiras. 

 

iii. O interesse cultural e económico patente na interacção das actividades humanas com os 

fenómenos geomorfológicos 

Na Ribeira Principal é bem visível a influência directa ou indirecta que os aspectos 

geomorfológicos têm no modo de vida das populações, na forma como organizam o espaço, na 

agricultura e na economia local, o que incrementa o seu interesse pedagógico. Todavia, é 

importante também analisar o contrário, ou seja, o impacte das actividades humanas na dinâmica 

e evolução de processos geomorfológicos. Numa sociedade onde cada vez mais se promove e 

generaliza a ideia da sustentabilidade é certamente necessário fomentar a consciência desta 

reciprocidade entre a Natureza e o Homem. Assim, alguns dos LIG seleccionados tiveram por base 

essa interacção.  

 

iv. A acessibilidade e visibilidade das geoformas  

Para qualquer uma das alternativas de uso já referidas como sendo importantes para a 

valorização do vale, é fundamental a boa acessibilidade aos locais de interesse, bem como a 

possibilidade de os visualizar. A acessibilidade e visibilidade de um local de interesse 

geomorfológico influenciam de forma determinante o valor de uso do mesmo, pelo que este foi 

considerado um critério importante na escolha dos locais de interesse geomorfológico. Aliás, os 

LIG inventariados estão quase todos localizados próximo de vias de acesso. Os localizados no 

sector jusante da ribeira situam-se próximos da principal estrada de acesso ao vale, pavimentada 

com calçada de basalto. No sector intermédio do vale a estrada é já de terra batida, sendo 

facilmente transitável por carrinhas e veículos todo-o-terreno na maior parte do ano. Avançando 

para o interior em direcção aos sectores mais a montante do vale, existem apenas trilhos 

pedestres. Já no topo da serra, para além da estrada nacional que liga o Norte e o Sul da ilha, 
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existe ainda um caminho de terra batida que liga essa estrada a outros pontos na parte mais alta 

do maciço montanhoso. Esta estrada de terra batida encontra-se a ser pavimentada de forma a 

servir o futuro parque de campismo.  

 

Com base nos critérios acima expostos, foram inventariados três tipos de LIG: áreas, locais 

isolados ou locais panorâmicos (tabela 5.2 e figura 5.2). Como já se referiu, esta separação é feita 

com base na dimensão do local e das geoformas. Um LIG área é um espaço de dimensão 

considerável que justifica a deslocação no seu interior para a observação das evidências 

geomorfológicas em destaque. Em relação a um LIG isolado, trata-se de uma geoforma isolada ou 

de um local onde a dimensão do elemento geomorfológico permite a sua observação de perto no 

próprio local. Os LIG panorâmicos são sítios de onde é possível ter uma visão global sobre 

geoformas importantes, mas que estão a uma distância significativa e/ou são de difícil acesso. 

Convém ainda salientar que alguns LIG isolados e LIG área podem ter qualidade 

panorâmica, apesar de não serem seleccionados como tal. O único LIG seleccionado como 

panorâmico, deve-se ao facto de ser um local onde a mais valia é claramente a qualidade da vista 

que se tem a partir dele.  

 

Tabela 5.2 
 Locais de Interesse Geomorfológico Inventariados no Vale da Ribeira Principal 

 
Locais de Interesse Geomorfológico 

Áreas Locais Isolados Locais Panorâmicos 

 

LIG 1 - Boca da Ribeira 

LIG 5 - Hortelão 

LIG 9 - Mato Galego 

LIG 10 - Fundinho 

LIG 12 - Covão Riba 

LIG 15 - Cabeceira do Vale     

 

LIG 2 - Ponta Magimã 

LIG 3 - Laranjeira (km 3 da Estrada 

Municipal) 

LIG 4 - Laranjeira (margem esquerda 

da ribeira) 

LIG 6 - Apertado 

LIG 7 - Ponta da Ribeira  

LIG 8 - Stancha  

LIG 11 - Lém Martins 

LIG 13 - Afloramento basáltico com 

disjunção esferoidal 

LIG 14 - Afloramento basáltico com 

disjunção colunar/prismática 

 

LIG 16 - Maria Curva 
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Figura 5.2- Localização dos Locais de Interesse Geomorfológico do Vale da Ribeira Principal. 
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5.4.15.4.15.4.15.4.1....    Avaliação Qualitativa e Selecção dos Locais de Interesse GeomorfológicoAvaliação Qualitativa e Selecção dos Locais de Interesse GeomorfológicoAvaliação Qualitativa e Selecção dos Locais de Interesse GeomorfológicoAvaliação Qualitativa e Selecção dos Locais de Interesse Geomorfológico    

    

A escolha dos locais de interesse geomorfológico é suportada pela sua avaliação qualitativa. 

Com base numa ficha de avaliação (anexo 2) adaptada da ficha proposta por Pereira (2006), foi 

feita a avaliação dos locais de interesse geomorfológico, considerando quatro aspectos principais: 

a identificação do local, os valores a ele associados, as suas potencialidades de uso e as suas 

necessidades de protecção. A ficha é complementada com explicação sucinta da apreciação feita 

ao local.  

A identificação do local consiste na indicação do seu nome, de uma referência, do tipo de 

LIG e da povoação mais próxima. 

A apreciação das qualidades dos LIG é feita segundo os valores científico, didáctico, estético 

e cultural, e a classificação varia entre: muito baixo, baixo, médio, alto ou muito alto. 

Em relação à potencialidade de uso, consideram-se dois indicadores principais que são a 

acessibilidade (difícil, moderada, ou fácil) e a visibilidade (fraca, moderada, boa ou muito boa).  

Quanto à necessidade de protecção, são avaliados os graus de deterioração e de protecção. 

A deterioração pode ser fraca, moderada ou avançada e a protecção, por sua vez, pode ser 

adequada, moderada e insuficiente. Em alguns casos a avaliação do grau de protecção não é 

aplicável, na medida em que o local não é alvo de protecção nem a mesma se justifica. 
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5.5.5.5.4.24.24.24.2.... Caracterização dos Locais de Interesse Geomorfológico Caracterização dos Locais de Interesse Geomorfológico Caracterização dos Locais de Interesse Geomorfológico Caracterização dos Locais de Interesse Geomorfológico    

    

Os locais de interesse geomorfológico inventariados são caracterizados de forma a se 

compreender o fenómeno que neles se observa e a sua importância. São descritas as principais 

características geomorfológicas, os tipos de interesse a elas associados, realçando o que de mais 

peculiar eles possuem e que os torna especiais e relevantes para este estudo.     

Sejam áreas, locais isolados ou locais panorâmicos, os LIG podem possuir mais do que um 

motivo de interesse mas há sempre uma mais-valia que se destaca e que pode significar um 

contributo maior para a valorização do vale e consequentemente do PNSM. Por exemplo, o facto 

de um LIG ser essencialmente de valor científico não impede que lhe sejam reconhecidos outros 

tipos de valias. Porém, na caracterização procura-se associar os LIG a um interesse principal, o que 

ajuda à compreensão da sua importância. Desta forma, a ficha de caracterização dos LIG (Anexo 

3) contém um campo referente ao interesse principal e outro relativo ao tipo de interesse 

patrimonial e respectivo grau de importância.  

Os 3 principais interesses a que os LIG podem estar associados e que seguidamente se 

descrevem, estão em sintonia com os objectivos da avaliação do património geomorfológico da 

Ribeira Principal:  

i.    Interesse para a educação e investigação em Ciências da Terra    

Parte dos LIG são locais onde se verificam fenómenos com interesse essencialmente 

geomorfológico, ou seja, onde o mais importante é a valia para fins didácticos e para a 

investigação científica no âmbito da Gemorfologia e da Geologia. 

ii.    Interesse para a compreensão das inter-relações entre a geomorfologia e as actividades 

humanas    

Alguns LIG foram seleccionados pela sua importância para a compreensão da interacção 

entre a geomorfologia e a sociedade, ou seja, sítios que demonstram a influência que a 

geomorfologia possa ter na organização do espaço, na cultura e no modo de vida das populações 

e vice-versa. Neste sentido, identificaram-se locais que permitem verificar como as populações se 

adaptaram a alguns condicionalismos geomorfológicos e também constatar a importância desses 

condicionalismos no ordenamento do espaço.    

iii. Interesse cénico 

Os locais de valor cénico possuem excelente qualidade panorâmica, tornando-se 

importantes na medida em que são sítios privilegiados para a observação e percepção mais global 

e integrada dos fenómenos geomorfológicos e da paisagem. Uma vez que a utilização de painéis 

informativos é uma das formas mais utilizadas na transmissão de informação em áreas protegidas, 

os locais panorâmicos podem ser os ideais para a colocação desses painéis e/ou miradouros, 

desde que sejam seguros e acessíveis.  
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Outro aspecto importante que é destacado na caracterização dos LIG é a questão da sua 

protecção, uma vez que sem conhecer a vulnerabilidade e a integridade dos fenómenos 

geomorfológicos não é possível tomar medidas quanto à sua gestão. Isto porque a valorização do 

vale passa também pelo aproveitamento das suas potencialidades de uso, quer para fins 

relacionados com o eco/geoturismo quer para a educação e investigação em Ciências da Terra. 

Este aproveitamento e a preservação dos valores são dois conceitos que devem estar intimamente 

ligados. Neste sentido, é importante conciliar as características dos LIG com aquilo que pode ser o 

seu principal motivo de interesse.     

A caracterização dos LIG consiste essencialmente na análise das suas principais 

características geomorfológicas e do seu potencial de uso e das suas necessidades de protecção.    

    
a) a) a) a) LIG 1LIG 1LIG 1LIG 1    ---- Boca da Ribeira  Boca da Ribeira  Boca da Ribeira  Boca da Ribeira     

 

A Boca da Ribeira situa-se na foz da Ribeira Principal e é marcada por dois aspectos 

geomorfológicos principais: as vertentes escarpadas encimadas por cornijas basálticas (com 

disjunção colunar em alguns pontos) e uma extensa planície aluvial, ocupada de forma marcante 

pelas actividades humanas, especialmente a agricultura e a extracção de inertes. Sobretudo, na 

margem direita, pela horizontalidade dos mantos basálticos e pelo perfil praticamente rectilíneo 

do topo da vertente, facilmente se compreende os condicionamentos litoestruturais que levam à 

formação de uma achada litoral que se estende até o mar (figura 5.3). 

A planície aluvial da Ribeira Principal é composta por sedimentos muito heterométricos, 

fruto da torrencialidade e da grande capacidade de transporte das cheias. É possível observar 

esses sedimentos de uma forma mais elucidativa em alguns pontos de extracção de inertes. Esta 

actividade com valor económico tem impactes significativos quer nas condições naturais do local 

como na própria beleza e atractividade do espaço. Veja-se o caso do aumento da água salobra 

pelo avanço da água do mar e consequente degradação dos aquíferos e ainda a perca da beleza 

paisagística e da praia.  

A Boca da Ribeira é facilmente acessível por automóvel através de uma das estradas 

principais da ilha. Todos os aspectos geomorfológicos realçados têm uma visibilidade muito boa, 

não sendo necessárias deslocações significativas para os observar. Este local possui valor didáctico 

na medida em que os elementos geomorfológicos têm um impacto significativo, quer na 

paisagem natural quer na definição da paisagem humanizada. É de realçar também o interesse 

cultural e socioeconómico deste LIG, pela importância da actividade agrícola nesta área. A beleza 

da paisagem e a presença de uma praia de areia preta são aspectos que adicionam valor ao local, 

para além dos já referidos.  
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Figura 5.3 – Boca da Ribeira: 1 - destaque para o início de uma achada litoral que se estende para NE até 
ao mar; 2 - as escarpas basálticas, as vertentes de traçado rectilíneo; 3 - e a ocupação agrícola da planície 
aluvial. 
 

A Boca da Ribeira é um local indicado para colocação de um painel informativo sobre o vale 

e para a instalação de um posto de informação para os visitantes, na medida em que é a principal 

“porta de entrada” para o vale e não se apresenta vulnerável para uso como LIG. 
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b) b) b) b) LIG 2 LIG 2 LIG 2 LIG 2 ––––    Ponta Magimã Ponta Magimã Ponta Magimã Ponta Magimã     

 

Este LIG está localizado à beira da estrada de acesso à Ribeira Principal, próximo da 

localidade de Magimã e é marcado pela presença de um depósito que resulta da acumulação 

num pequeno barranco, do que parece ser uma sucessão de vários episódios de escoada de 

detritos. Aliás, praticamente todo troço entre Magimã e Hortelão revela uma significativa 

degradação das cornijas basálticas e uma intensa actividade nas vertentes relacionada com as 

escoadas detríticas e queda de blocos.  

O depósito aqui realçado tem uma espessura de cerca de 6 metros na sua parte frontal 

ocupa quase toda a extensão da vertente a partir da base da escarpa, ao longo de cerca de 25 

metros e é constituído por material muito heterométrico, variando de sedimentos finos a grandes 

blocos (decimétricos) angulosos a sub-angulosos (figura 5.4). Parte do material tem origem na 

erosão da cornija basáltica que marca o topo da vertente libertando grandes blocos, o que é 

comprovado por algumas cicatrizes na cornija, blocos espalhados na parte alta do depósito e pela 

própria composição interna deste. O material desabado terá sido sujeito a um transporte em meio 

aquoso juntamente com os outros materiais de vertente. Esta dinâmica é particularmente activa 

na estação das chuvas.   

O depósito tem interesse científico e didáctico por ser um bom exemplar para a 

explicação da dinâmica de vertentes e de fenómenos erosivos. Ao longo do vale não se observam 

mais depósitos do mesmo tipo, com a mesma dimensão, de modo tão elucidativo e tão facilmente 

acessível.  

 

        

Figura 5.4 - Depósito de escoada de detritos em corte na estrada do Vale da Ribeira Principal no local de 
Ponta Magimã: 1- Aspecto geral do depósito; 2- Detalhe do corte, com destaque para os blocos 
decimétricos e angulosos a sub-angulosos. 
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Para garantir a segurança da estrada é aconselhável a criação de uma estrutura de 

protecção, uma vez que é frequente o queda de blocos, sobretudo na época das chuvas. Estando 

fora dos limites do PNSM, este local não dispõe de qualquer tipo de enquadramento legal 

específico, pelo que não se conhecem limitações ao seu uso enquanto local de interesse 

geomorfológico.  

 

 

c) c) c) c) LIG 3 LIG 3 LIG 3 LIG 3 ---- Laranjeira  Laranjeira  Laranjeira  Laranjeira ((((kmkmkmkm 3 da  3 da  3 da  3 da EEEEstrada strada strada strada MMMMunicipalunicipalunicipalunicipal))))    

    

Próximo da povoação de Laranjeira, à beira da estrada municipal que dá acesso à Ribeira 

Principal, observam-se depósitos descontínuos de terraço fluvial que se chegam a confundir com 

os depósitos de vertente. A distinção é feita observando a estrutura, em particular o rolamento e a 

imbricação dos calhaus. Os terraços são visíveis em dois pontos muito próximos à beira da estrada, 

a uma altura próxima dos 4 metros, ao longo de dezenas de metros de comprimento. Os calhaus 

são sub-rolados, de dimensão variável com imbricação para NNE, no sentido de escoamento da 

ribeira. Serralheiro (1976) refere sobre os terraços dos vales da ilha de Santiago, que muitos deles 

são constituídos por materiais de dimensões variadas, desde argilas a blocos com mais de 2m em 

geral sub-rolados, sendo que os depósitos aqui observados são exemplificativos deste facto. Este é 

um LIG isolado de interesse eminentemente científico devido ao facto de não se observar vários 

exemplos parecidos ao longo do vale e pela importância que estes depósitos podem ter na 

explicação da evolução do nível de base da ribeira e da sua dinâmica erosiva. Por ser facilmente 

acessível e observável, torna-se num LIG muito valioso do ponto de vista didáctico. 

A construção da estrada e os movimentos de vertente poderão ter contribuído 

significativamente para a degradação de grande parte do terraço (figuras 5.5), facto que chama 

atenção para a necessidade de haver um maior conhecimento e sensibilização para a preservação 

deste tipo de valores. 

Estes depósitos de terraço fluvial, como fenómeno geomorfológico, justificam medidas de 

protecção mas estando fora dos limites do PNSM esta tarefa torna-se complicada. Sugere-se a 

sua sinalização como LIG realçando-se a sua importância científica e didáctica.  
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Figura 5.5 – Depósito de terraço da Laranjeira: 1- sector do terraço bem conservado fossilizado por 
depósito de vertente; 2- a degradação do terraço por movimentos de vertente (escoada detríticas 
superficiais); 3- pormenor da constituição heterométrica do depósito. 
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d) d) d) d) LIG 4 LIG 4 LIG 4 LIG 4 ––––    Laranjeira Laranjeira Laranjeira Laranjeira ----    Margem esquerda dMargem esquerda dMargem esquerda dMargem esquerda da ribeiraa ribeiraa ribeiraa ribeira    

 

Na margem esquerda da Ribeira Principal, próximo da povoação de Laranjeira, destaca-se 

na vertente a presença de uma unidade sedimentar de calhaus e blocos rolados de características 

fluviais à qual se sobrepõe um espesso manto basáltico (figuras 5.6 e 5.7). Pode-se deduzir que 

após uma fase eruptiva terá havido um período de menor actividade vulcânica (ou mesmo de 

estagnação), em que o depósito ter-se-á acumulado; seguindo-se nova fase eruptiva que originou 

a formação do manto basáltico suprajacente. Esta ocorrência encontra-se descrita por Serralheiro 

(1976), notando o autor que normalmente as discordâncias entre as diferentes séries de mantos 

basálticos são marcadas por depósitos de ribeira ou por material resultante de actividade 

explosiva. Contudo, próximo do litoral como é o caso deste LIG, o mais frequente é as 

discordâncias serem evidenciadas por aluviões com calhaus bem calibrados. Em termos 

geológicos é de notar a disjunção colunar no manto basáltico, ali menos alterado que em outros 

locais mais próximos da foz.  

Os depósitos descritos testemunham a influência de pelo menos dois principais processos 

(fluvial e vulcânico) na evolução do relevo, o que confere interesse científico ao local reforçado 

pelo facto de esta unidade ser o melhor exemplo deste tipo de fenómeno ao longo do Vale da 

Ribeira Principal. Trata-se também de um local com alto valor didáctico por ser relativamente 

fácil a interpretação da génese e evolução geomorfológica. 

O LIG é facilmente acessível por automóvel e não apresenta problemas de visualização, 

podendo ser observado no próprio local ou a partir da estrada na margem oposta da ribeira. Os 

elementos geomorfológicos em destaque encontram-se muito bem conservados, não se 

encontrando o local vulnerável até porque não sofre neste momento qualquer tipo de pressão 

antrópica. O seu uso como LIG também não irá aumentar a vulnerabilidade tendo em conta a 

dimensão e robustez dos elementos geomorfológicos. O local está fora dos limites do PNSM e 

sem qualquer tipo de enquadramento legal específico. Entretanto, será importante a sua 

sinalização como LIG e a sua inclusão num percurso de interesse geomorfológico, realçando a sua 

importância científica e didáctica.  
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Figura 5.6 – Depósito fluvial entre mantos basálticos próximo da povoação de Laranjeira 
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Figura 5.7 – Corte esquemático da vertente na margem esquerda da Ribeira Principal, evidenciando 
despósitos fluviais entre mantos basálticos  

 

 

 

e) e) e) e) LIG 5 LIG 5 LIG 5 LIG 5 ----    HortelãoHortelãoHortelãoHortelão    

 

Nesta área sucede a confluência entre a Ribeira Principal e um dos seus afluentes mais 

importantes, a Ribeira de Gongon que por sua vez, tem um afluente que é a Ribeira de Xaxa. Esta 

confluência traduz-se num alargamento do fundo do vale e na formação de uma planície aluvial 

devido a uma maior disponibilidade de sedimentos mobilizados que aqui, tal como na foz, tem um 

forte aproveitamento agrícola. Neste local destaca-se ainda o forte entalhe dos vales afluentes 

com extensas escarpas, vertentes de acentuado declive e interflúvios finos e alongados, como se 

verifica em outros vales do maciço da Serra da Malagueta. É de realçar ainda o valor cénico das 

formas de relevo isoladas com destaque para os pináculos e o arco rochoso (figura 5.8). 
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Figura 5.8 – Sítio de Hortelão, local de confluência entre as ribeiras de Principal (1), Gongon (2) e Xaxa (3) 
onde é de realçar a formação de uma planície aluvial, os interflúvios finos que separam as ribeiras, o 
elevado declive das vertentes e as formas de relevo residuais, no topo do interflúvio que separa a Ribeira 
Principal da Ribeira de Gongon. 
 

O LIG de Hortelão não tem problemas de visibilidade e está próximo do ponto onde 

termina o troço pavimentado da estrada municipal de acesso à Ribeira Principal, o que o torna 

facilmente acessível por veículo, quer automóvel ligeiro (até o fim da estrada pavimentada) quer 

através de veículos todo-o-terreno e carrinhas, pela estrada que completa o percurso para o 

interior do vale. Para uma observação mais pormenorizada dos aspectos geomorfológicos o local 

não apresenta grandes dificuldades para deslocações a pé.    

 

 

f) f) f) f) LIG 6 LIG 6 LIG 6 LIG 6 ----    ApertadoApertadoApertadoApertado    

 

O local do Apertado situado a meio percurso entre Hortelão e Chão de Horta, é marcado 

por um estreitamento do perfil transversal do vale associado à existência de uma brecha bem 

consolidada que dá forma a uma barra rochosa de elevada dureza, afeiçoando vertentes convexas 

com uma altura próxima de 5m a partir do fundo de vale (figuras: 5.9 e 5.10). O alto da barra 

rochosa deverá corresponder a um antigo nível de base a partir do qual o perfil longitudinal da 

ribeira ter-se-á regularizado para montante, funcionando como uma soleira. A instalação do 

talvegue actual resulta do rompimento da soleira, num processo muito rápido, comprovado pela 

existência de alguns valeiros afluentes a montante que estão suspensos por não terem 

acompanhado o processo de encaixe (Amaral, 1964, p. 151). A dinâmica mais recente tem sido de 

3 2 

1 
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enchimento do fundo de vale. Segundo relatos de populares, o vale já foi muito mais profundo 

neste ponto e as paredes rochosas eram mais imponentes. Aliás, comparando o que se observou 

no campo e o que está representado na Carta Militar 1:25000 de 1973 verifica-se que a distância 

entre o fundo de vale e o topo do patamar criado pela barra rochosa era bem maior (cerca de 50 

metros). A dinâmica de assoreamento do vale é explicada pela evolução ocorrida sobretudo a 

partir dos anos 70, com uma forte dinâmica erosiva das vertentes a montante relacionada com as 

secas e o corte de árvores para obtenção de lenha, por sua vez responsável pela erosão dos solos.  

O sítio do Apertado incorpora assim interesse morfoestrutural e hidrológico pelo controlo 

que a estrutura exerce na evolução do perfil longitudinal da ribeira e na formação do talvegue 

principal. Outro aspecto interessante em termos hidrológicos e ecológicos é o facto de este local 

continuar com água à superfície semanas depois da estação das chuvas, mesmo depois de outros 

sectores da ribeira, quer a jusante como a montante já estarem secos. A água infiltra-se a 

montante do estrangulamento num depósito de calhaus rolados muito espesso e ressurge nos 

sítios onde esse depósito é menos espesso ou está erodido. É portanto, um local importante do 

ponto de vista dos recursos hídricos para o Vale da Ribeira Principal. Actualmente existe neste 

local uma estrutura de captação e armazenamento de água, o que faz com esse escoamento 

superficial já não se mantenha para além da época das chuvas.  

O acesso ao Apertado é relativamente fácil, apesar da ausência de pavimentação da 

estrada, excepto na época das chuvas onde mesmo para veículos todo-o-terreno o percurso 

revela-se difícil. A estrada passa pelo estreitamento que dá origem à toponímia (figura 5.9). 

  

 

Figura 5.9 – Apertado – note-se a imponência da barra rochosa e o material poroso de fundo de vale a 
montante. 

 



 63 

 

 

Figura 5.10 – O estreitamento do perfil transversal no local de Apertado visto a partir da cabeceira do vale. 
 

No que respeita à sua localização em relação ao PNSM, o sítio encontra-se fora do seu 

âmbito e não tem um enquadramento legal específico. Contudo, a probabilidade de perda ou 

danos é muito baixa devido à robustez e dimensão do fenómeno, por isso não demanda medidas 

de protecção. 

Considerando a boa visibilidade, a relativa facilidade de acesso e o interesse 

geomorfológico já referido, é aconselhável a colocação de uma sinalética que evidencie esse 

interesse e sua inclusão em percursos de interpretação de fenómenos geomorfológicos.   

 

g) g) g) g) LIG 7 LIG 7 LIG 7 LIG 7 ----    Ponta da RibeiraPonta da RibeiraPonta da RibeiraPonta da Ribeira    ((((Terraço FluvialTerraço FluvialTerraço FluvialTerraço Fluvial))))    

 

Entre a povoação de Jaquetão e de Ponta da Ribeira, num local onde há uma inflexão no 

traçado da ribeira, observa-se um corte num terraço fluvial, ilustrando um depósito com cerca de 

5m de espessura situado a cerca de 15m de altura em relação ao fundo de vale actual (figura 

5.11). O depósito, com cerca de 20m de extensão é um importante testemunho de um nível de 

base antigo e é o único que combina um bom estado de conservação com facilidade de acesso e 

de observação. O depósito é composto por material heterométrico incluindo calhaus e blocos 

sub-rolados a sub-angulosos, envoltos numa matriz arenosa grosseira. Observa-se uma 

organização em leitos mal calibrados, denotando transporte hídrico em regime torrencial (figura 

5.12). A posição do terraço fluvial da Ponta da Ribeira demonstra que houve trabalho de sapa na 

base da vertente, provocado pelas cheias, seguido de deslizamento da mesma deixando à vista o 

corte onde se verifica o contacto entre o substrato basáltico e o depósito heterométrico de 

calhaus e blocos envolvidos por uma matriz arenosa. 

O facto de ser único e estar bem conservado confere-lhe um elevado valor científico, sendo 

um importante objecto de estudo sobre a dinâmica quaternária do vale, até porque está a uma 
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altitude próxima de outros patamares existentes ao longo do vale. Será interessante verificar se 

existe alguma correspondência em termos de altitudes e estrutura sedimentar entre estes 

patamares e o terraço. 

Fora da época das chuvas, ou seja, enquanto o caminho não está danificado pelas cheias, 

este local é de fácil acesso através carrinhas ou veículos todo-o-terreno. Não estando, 

actualmente, sujeito a qualquer tipo de uso por parte do Homem, este LIG não se encontra 

vulnerável, mas deve ser sinalizado para que tanto os visitantes como os habitantes locais tenham 

a noção da importância de valorizar uma geoforma tão importante para a compreensão dos 

paleoambientes do vale. 

 

Figura 5.11 - Terraço Fluvial Ponta da Ribeira, corte provocado pelo deslizamento da vertente, 
onde se nota o contacto entre o substrato e o depósito. 

 

 

Figura 5.12 – Pormenor da estrutura do depósito de terraço evidenciando carácter  
grosseiro e pouco calibrado dos sedimentos, envolvidos numa matriz arenosa. 

Substrato 
basáltico 

Depósito 
de terraço 
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h)h)h)h)    LIG 8 LIG 8 LIG 8 LIG 8 ––––    Stancha Stancha Stancha Stancha     

 

O dique construído no início da década de 1990, próximo da confluência da Ribeira 

Principal com a Ribeirinha, é um local com interesse para a compreensão de processos erosivos 

relacionados com a dinâmica hídrica e fluvial mas também bom exemplo da acção antrópica 

sobre o território e, em especial, no seu papel no acentuar da dinâmica erosiva nas vertentes. Em 

cerca de 10 anos o que era uma albufeira que funcionava como o principal fornecedor de água 

para regadio nas explorações agrícolas a jusante, passou a ser um dique completamente 

assoreado. Este enchimento com sedimentos num espaço temporal tão curto é prova da grande 

dinâmica erosiva das vertentes, da perda de solo e da grande capacidade de arranque e 

transporte durante as cheias. A cada ano de cheias a albufeira foi perdendo capacidade de 

armazenamento devido ao assoreamento, tendo sido completamente colmatada por material 

idêntico ao que se observa nos sectores mais alargados e planos do fundo de vale, ou seja, uma 

mistura heterométrica de areias, calhaus e blocos (figura 5.13). Parte do material que contribuiu 

para o assoreamento da albufeira tem origem nas vertentes (principalmente na margem 

esquerda) onde os movimentos de massa são frequentes quando chove. Actualmente, nos 

sectores menos cascalhentos aproveita-se a disponibilidade de sedimentos para prática de 

agricultura de sequeiro uma vez que na época das chuvas a água continua a escoar por cima deste 

material. Devido à elevada permeabilidade dos sedimentos e à existência do dique a jusante a 

água mantém-se em profundidade para além da época chuvosa. A própria estrutura do dique 

funciona também como depósito de armazenamento, recolhendo parte da água do subsolo.  

 

    

Figura 5.13 – Stancha: 1- colmatação total da albufeira do dique por areia, calhaus e blocos interior.  
       2 - crescimento da vegetação sobre o material de assoreamento  

1111    2222    
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Stancha é um local cujo acesso tem que ser pedonal, percorrendo-se o leito da ribeira 

(preferencialmente na estação seca) ou por trilhos ao longo das vertentes. Não apresenta 

problemas de visualização e é um espaço particularmente agradável, em particular na época das 

chuvas quando o colorido da vegetação e a disponibilidade de água na ribeira é maior. A 

recuperação da albufeira através da draga de sedimentos pode ser útil mas teria que ser 

acompanhada de medidas correctivas a montante que minimizassem o trânsito de sedimentos até 

ao dique, caso contrário o assoreamento voltaria a acontecer num curto espaço de tempo. A 

evolução que teve este sector da Ribeira Principal é um bom exemplo da importância de 

acautelar a dinâmica dos sistemas naturais antes de qualquer intervenção antrópica no território.     

 

 

 

i) i) i) i) LIG 9 LIG 9 LIG 9 LIG 9 ----    Mato GalegoMato GalegoMato GalegoMato Galego    

 

A área do Mato Galego na margem direita do vale apresenta uma extensa superfície erosiva 

onde as altitudes variam entre os 450m e os 600m. Na área é possível também observar de perto 

uma das principais escarpas da serra que evidencia a sucessão de várias séries de mantos 

basálticos, bem como a inclinação para NE das assentadas basálticas. Este LIG permite, por isso, 

uma boa compreensão da estrutura do Complexo Eruptivo do Pico da Antónia, composto por 

assentadas basálticas e piroclastos.  

As vertentes encontram-se fortemente dissecadas por valeiros (figura 5.14) que traduzem o 

elevado poder erosivo dos cursos de água temporários. Os sectores menos erodidos da vertente 

formam superfícies inclinadas e com uma cobertura de blocos métricos expostos por exumação 

devido à erosão dos solos, mas também ligados a desabamentos provenientes da escarpa 

basáltica a montante. Importa destacar a qualidade panorâmica deste LIG devido à sua elevada 

altitude, permitindo ter uma óptima visibilidade sobre a paisagem do vale e consequentemente 

sobre vários aspectos geomorfológicos importantes. Permite, em especial, obter uma boa 

perspectiva do sector ocidental do vale.   

Para além das características geomorfológicas, esta área é importante do ponto de vista 

ecológico, persistindo algumas espécies florísticas ausentes em grande parte do vale. Trata-se de 

uma das poucas áreas onde ainda se visualiza o macaco de face negra (cercopithecus aethiops), 

uma das espécies protegidas do parque natural. O Mato Galego é igualmente uma área 

importante do ponto de vista da produção agrícola de sequeiro devido à elevada altitude que 

proporciona precipitações e humidade mais elevadas.  
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Figura 5.14 – Área de Mato Galego vista de um ponto elevado na margem esquerda do vale. Destaque 
para a escarpa, os patamares erosivos dissecados por valeiros profundos e e barrancos e o coberto vegetal 
arbóreo que ainda persiste. 
 

O acesso ao Mato Galego tem que ser feito a pé e o grau de dificuldade é relativamente 

elevado devido aos fortes declives das vertentes por onde passa o trilho e à grande distância 

relativamente às principais vias de acesso à Ribeira Principal. No entanto vale a pena ser visitado 

como LIG, até porque é também um local com uma excelente qualidade panorâmica.  

Estando a área do Mato Galego muito próxima dos limites do PNSM, espera-se uma maior 

protecção das suas principais características naturais, o que pode aumentar o seu valor, sem 

restringir o seu uso como local de interesse geomorfológico.   
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j) j) j) j) LIG 10LIG 10LIG 10LIG 10    ----    FundinhoFundinhoFundinhoFundinho    

 

Na vertente ocidental do Vale da Ribeira Principal, próximo da povoação de Fundinho, na 

transição da cabeceira para o fundo de vale, observa-se um afloramento rochoso interessante. 

Trata-se de um relevo isolado, encimado por uma espessa cornija, com vertentes regularizadas 

por blocos basálticos decimétricos, de aspecto bastante diferenciado do que se observa em outros 

locais do vale onde há desabamentos de blocos isolados a partir de cornijas no topo das vertentes 

(figura 5.15).  

 

Figura 5.15 – Vista do Fundinho a partir do Mato Galego, em que se nota o isolamento do afloramento 
rochoso por cima da povoação de Fundinho, cujas vertentes se encontram regularizadas por blocos 
angulosos. Note-se também a densa rede hidrográfica nesta área. 

 

O afloramento rochoso terá sido a continuação da escarpa que marca a primeira grande 

ruptura de declive na transição da cabeceira para o fundo de vale. O recuo progressivo das 

vertentes devido ao entalhe hídrico terá provocado o seu quase isolamento em relação às 

escarpas do sector central do maciço.  

A ligação deste maciço rochoso ao sector mais elevado do maciço montanhoso é agora feita 

através de um estreito interflúvio (figura 5.16) que é um exemplo bastante didáctico da formação 

de cutelos por recuo das cabeceiras.  
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Figura 5.16 – Cutelo com uma altitude próxima de 550m, entre o afloramento rochoso do Fundinho e o 
sector mais elevado da serra. Note-se o trilho pedestre acesso ao sector cabeceiro do vale. 

 

Ecologicamente, a área de Fundinho é importante, em particular pelo efeito da altitude, 

sendo que a partir desta área já se visualizam algumas das espécies protegidas pelo parque, cada 

vez mais raras em sectores menos elevados do vale. 

O acesso ao LIG é feito através de trilhos pedestres com um grau de dificuldade moderado, 

quer a partir do topo da serra como a partir do interior do vale. Os fenómenos geomorfológicos 

aqui destacados não reclamam medidas de protecção mas a sua sinalização é importante para a 

inclusão num percurso didáctico de interesse geológico e/ou geomorfológico.  
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k) k) k) k) LIG 11 LIG 11 LIG 11 LIG 11 ----    Lém  MartinsLém  MartinsLém  MartinsLém  Martins    

 

 Lém Martins é o nome de uma povoação onde ocorre um fenómeno bastante elucidativo da 

interacção entre a geomorfologia e a forma como o Homem ocupa e organiza o território (figura 

5.17). Quase toda a vertente encontra-se regularizada por socalcos construídos para a agricultura 

e para a própria sustentação das casas, tentando minimizar os efeitos do forte declive. O 

aproveitamento do basalto local para a construção dos muros de suporte dos socalcos é também 

um aspecto interessante, na medida em que realça a importância sócio-económica da 

geodiversidade.  

 

 

Figura 5.17 - Socalcos de Lém Martins, visíveis de qualquer ponto elevado da serra, principalmente na 
margem esquerda do vale 

 

Lém Martins é um local interessante a incluir num percurso didáctico e turístico pela 

possibilidade de se observar a relação entre a geomorfologia e aspectos socioeconómicos e 

culturais (agricultura por exemplo) bem como a estética dos socalcos. Porém, a acessibilidade é 

dificultada pelo forte declive das vertentes e consequentemente dos trilhos pedestres. Deve ser 

incentivada a prática agrícola preservando as técnicas com maior valor cultural, como é o caso da 

manutenção dos socalcos.  
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l) l) l) l) LIGLIGLIGLIG 12  12  12  12 ----    Covão RibaCovão RibaCovão RibaCovão Riba    

 

A área de Covão Riba é excelente para observar a transição da cabeceira para o fundo do 

vale, permitindo compreender o contraste na dinâmica entre estas duas unidades. A transição 

começa de uma forma brusca através de uma vigorosa escarpa atravessada por filões que vai 

dando lugar a uma vertente retalhada pelas linhas de água e onde se nota a presença de blocos 

de origem filoneana ao longo das vertentes, fazendo supor o desenvolvimento de canais fluviais 

através do corte transversal dos filões (figura 5.18). 

Outro aspecto interessante de destacar é a existência de degraus ao longo da escarpa onde 

é de notar a presença de vegetação (bananeiras e papaieiras, principalmente) ao longo do canal 

fluvial (figura 5.17). Esta situação é observável em outros pontos do vale com características 

semelhantes (por exemplo, Ribeira de Maton e Ribeirinha). As áreas de contacto entre as 

diferentes séries basálticas são propícias ao aparecimento de nascentes que vão mantendo o solo 

húmido, permitindo o desenvolvimento da vegetação, sendo por isso sítios de extrema 

importância ecológica e mesmo para abastecimento da população.   

 Covão Riba é de fácil acesso através dos trilhos pedestres, mas o acesso à base da escarpa já 

implica um maior grau de dificuldade. Contudo, a escarpa, os filões e os degraus têm uma boa 

visibilidade a partir de pontos mais facilmente acessíveis como o Fundinho ou mesmo a própria 

povoação de Covão Riba. 
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Figura 5.18 – Covão Riba: 1- Panorama do local, onde se nota a escarpa, os filões, os blocos na vertente e 
os degraus na escarpa; 2 – Pormenor da escarpa constatando-se os filões e a sucessão de assentadas 
basálticas; 3 – Imagem de pormenor de um degrau na escarpa basáltica. 
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m) m) m) m) LIG 13 LIG 13 LIG 13 LIG 13 ----    Trilho Trilho Trilho Trilho Fundinho Fundinho Fundinho Fundinho ----    Posto 1Posto 1Posto 1Posto 1    

 

A meio percurso entre o Fundinho e o Posto (topo da serra) encontra-se um afloramento 

basáltico com disjunção esferoidal. Apesar de ser um fenómeno comum, não existe uma 

explicação unânime para a sua origem. Tudo indica que seja um processo em que a fracturação da 

rocha ocorre devido a alterações químicas e de temperatura (Press et al, 2003). Trata-se de uma 

forma de meteorização que ocorre principalmente em rochas maciças, como é o caso do basalto, 

em que através de fracturas quase perpendiculares, criam-se espaços para a circulação da água e, 

consequentemente, alteração da rocha. Com o tempo a alteração vai isolando blocos quase 

esféricos com a parte exterior mais degradada e o núcleo relativamente são. A degradação 

exterior normalmente apresenta-se em camadas da rocha arredondadas e concêntricas que se 

assemelham a “cascas de cebola” (figura 5.19). Num estado mais avançado, este tipo de alteração 

na rocha pode levar ao isolamento de blocos arredondados de rocha sã. Neste caso, apesar de 

alguma degradação (provavelmente também relacionada com o facto de o afloramento fazer 

parte do trilho pedestre) as características principais preservam-se, o que permite uma boa 

identificação e interpretação do fenómeno geológico em destaque, tornando-o num local com 

valor didáctico para a compreensão deste tipo de alteração em rochas basálticas. 

O acesso ao local só é possível por trilhos pedestres, porém com alguma facilidade dado 

que um dos trilhos que ligam o interior do vale e a estrada nacional no Posto (no topo da serra) 

passa exactamente por cima deste afloramento. O factor que coloca maior dificuldade em termos 

de acessibilidade é o acentuado declive das vertentes.  

 

  

Figura 5.19 - Afloramento basáltico com disjunção esferoidal, onde se nota o aspecto exterior esfoliado, 
fazendo lembrar “cascas de cebola”. 
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Este LIG não apresenta dificuldades quanto à visibilidade, o que reforça o seu interesse 

enquanto local de interesse geomorfológico e geológico. É aconselhável sinalização deste LIG até 

porque é um exemplo raro pelo menos próximo de vias de acesso. De forma a mitigar a 

degradação das formas pelo constante pisoteio é aconselhável também o desvio do trilho 

pedestre.  

    

n) n) n) n) LIG 14 LIG 14 LIG 14 LIG 14 ----    Trilho Trilho Trilho Trilho Fundinho Fundinho Fundinho Fundinho ––––    PostoPostoPostoPosto    2222    

 

O LIG 14 situado no sector montante do Vale da Ribeira Principal, à beira do trilho pedestre 

que dá acesso à estrada nacional e ao Posto (a cerca de 500m de distância), corresponde a uma 

escarpa basáltica com disjunção colunar. Estas geoformas de pormenor do basalto resultam das 

contracções do magma durante o processo lento de arrefecimento que conduzem à formação de 

fracturas em forma de prismas tendencialmente hexagonais. Os prismas têm normalmente 5 a 7 

lados e podem estar ligeiramente afastados ou com uma forte aderência entres eles, adquirindo o 

aspecto de uma rede célular. Na fase inicial do arrefeciemnto as contracções e as fracturas dão-se 

horizontalmente à superfície, segundo as diferenças de temperatura entre o interior e o exterior 

da rocha, mas à medida que continua o processo de arrefecimento as fendas vão se aprofundando 

perpendicularmente a essa superfície de arrefecimento, formando então as colunas (figura 5.20). 

Holmes & Holmes, 1980   

 

 

  
Fonte: http://oficina.cienciaviva.pt/ 

Figura 5.20 - Escarpa com disjunção colunar/prismática na base, à beira do trilho pedestre que liga o Posto 
ao interior do vale, destacando o pormenor dos prismas; 2 - esquema representativo da disjunção 
prismática e da forma como se distribuem as tensões que levam à fracturação da rocha. 

1111    
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O facto de se encontrar à beira de um dos trilhos que ligam o interior do vale e a estrada 

nacional que passa pelo topo da serra dá uma boa visibilidade e acessibilidade a este fenómeno. 

Este facto contribui para aumentar o valor didáctico deste LIG para a explicação de processos 

relacionados com a consolidação e meteorização de rochas magmáticas.  

 

 

 

o) o) o) o) LIG 15LIG 15LIG 15LIG 15    ––––    Cabeceira do Cabeceira do Cabeceira do Cabeceira do Vale Vale Vale Vale     

 

Toda a área de cabeceira do Vale da Ribeira Principal possui interesse geomorfológico 

didáctico e cénico. Em termos didácticos destaca-se a possibilidade de interpretação de 

fenómenos erosivos, nomeadamente a formação de valeiros e barrancos (figuras 5.21). Para além 

de uma densa rede de barrancos de escoamento esporádico que alimentam o curso de água 

principal, observam-se diversas formas isoladas como pequenos pináculos a meia-vertente e 

filões, resultantes da erosão diferencial.  

O LIG 15 dispõe de uma excelente qualidade panorâmica, principalmente a partir de Cutelo 

(local cujo nome é representativo de geoforma a que está associado) de onde é possível observar 

o vale em toda a sua extensão, mas sobretudo a margem direita do vale até o Mato Curral.  

A importância ecológica desta área é também de realçar, pois grande parte das espécies 

vegetais protegidas pelo PNSM, como por exemplo: a Carqueja de Santiago (Limoniu lobilli), a 

Losna (Artemisia gorgonum), o Tortolho (Euphorbia tuckeyana) e a Língua de vaca (Echium 

hypertropicum) se concentram neste sector do vale.  

Em termos de acesso, para além da estrada nacional e do caminho secundário (rever nome), 

existem trilhos pedestres, o que torna o local facilmente acessível e os aspectos geomorfológicos 

facilmente observáveis, quer de perto quer de longe. A proximidade em relação à sede do PNSM 

é um facto vantajoso para a valorização da área.  

A melhor forma de observar os aspectos geomorfológicos da cabeceira do vale é 

percorrendo os trilhos pedestres na parte alta e o percurso do eixo oriental3.  

 

                                                 
3 Um dos percursos recentemente criados pelo PNSM, que abrange todo o sector cabeceiro do vale da Ribeira 
Principal, Ribeira de Gongon e Xaxa, traçado ao longo da estrada secundária que tem ligação com a Estrada 
Nacional.   
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Figura 5.21 - O relevo na cabeceira do Vale da Ribeira Principal: 1- realce para a erosão de um filão 
associado à formação de um barranco; 2- vertentes declivosas e afloramento de cornijas por erosão 
diferencial. 
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p) p) p) p) LIG 16 LIG 16 LIG 16 LIG 16 ––––    Maria CurvaMaria CurvaMaria CurvaMaria Curva    

 

Na cabeceira do vale, em Maria Curva, local situado num dos pontos mais altos da serra, 

tem-se uma excelente visão panorâmica não só do Vale da Ribeira Principal (figura 5.21) mas 

também do sector a sul do maciço da Serra da Malagueta. Deste local é possível observar o vale 

em toda sua extensão permitindo uma compreensão integrada das principais formas de relevo 

desde a cabeceira do vale até à foz. Para sul visualiza-se o planalto de Santa Catarina (figura 5.22), 

uma superfície ligeiramente ondulada, eriçada de cones vulcânicos de alturas variáveis, situada 

entre a Serra da Malagueta e o Pico da Antónia, a uma altitude média de 500m (Amaral 1964). 

Esta área é bastante recortada por ribeiras, sendo que as de maior entalhe estão no sector 

oriental. Os cones eruptivos encontram-se também bastante erodidos, sendo que nalguns casos é 

muito difícil distinguir as crateras e as vertentes encontram-se bastante retalhadas por barrancos 

(figuras 5.23 e 5.24).  

Relativamente ao Pico da Antónia, trata-se da maior elevação de ilha, culminando a 1394m. 

Este maciço montanhoso é também constituído quase exclusivamente por materiais do Complexo 

Eruptivo do Pico da Antónia. Importa ainda relembrar que a par da Serra da Malagueta, o Pico da 

Antónia constitui um dos principais relevos residuais do grande vulcão que no Mio-Pliocénico terá 

existido no sector central da ilha e originado esse complexo eruptivo. O planalto de Santa 

Catarina, situado entre os dois maciços montanhosos, será o fundo erodido da antiga caldeira.  

Pelas particularidades geomorfológicas que se pode observar deste local, propõe-se o 

estabelecimento de um miradouro e de um painel interpretativo tanto para o que se observa para 

Sul como para Nordeste, com destaque para o relevo do Vale da Ribeira Principal. É de realçar 

ainda que em situação de boa visibilidade é mesmo possível observar, a sudoeste da Ilha de 

Santiago, a ilha do Fogo e o seu vulcão (figura 5.25).  

O LIG é facilmente acessível por veículo todo-o-terreno ou mesmo a pé. Fica a meio 

percurso de um caminho de terra batida que tem ligação com estrada nacional e que neste 

momento está a ser calcetado, na sequência da construção do parque de campismo e do 

estabelecimento de um percurso denominado Eixo Oriental, que se estende para além do Vale da 

Ribeira Principal, até a cabeceira da Ribeira de Xaxa.  
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Figura 5.22 - Vista sobre o Vale da Ribeira Principal, permitindo vislumbrar as escarpas e cornijas 
basálticas, as vertentes muito inclinadas, as variações do traçado do fundo de vale, os valeiros e barrancos 
e ainda aspectos relacionados com as actividades Humanas.  

 
 

 
 

Figura 5.23 – Vista panorâmica do Planalto de Santa Catarina a partir do LIG 16 com destaque para o 
maciço do Pico da Antónia a Sul (1) e o alinhamento de cones eruptivos ao longo do planalto.  
 
 

 
 

Figura 5.24 - Perfil topográfico da região entre o Pico da Antónia e a Serra da Malagueta 
 

    

1 

Fonte: www.areasprotegidas.cv 
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Figura 5.25 – Vista para Sudeste, com destaque para a visualização da ilha do Fogo 
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5.55.55.55.5....    A QuantificaçãoA QuantificaçãoA QuantificaçãoA Quantificação dos Locais de Interesse dos Locais de Interesse dos Locais de Interesse dos Locais de Interesse Geomorfológico Geomorfológico Geomorfológico Geomorfológico    

    

A avaliação quantitativa confere objectividade à análise qualitativa que é feita na etapa 

anterior da avaliação dos locais de interesse geomorfológico e é efectivamente um suporte 

bastante útil na gestão dos mesmos.  

Analisando várias metodologias de avaliação do património geológico e geomorfológico 

(Cendrero 2000, Panizza & Piacente 2003, Brilha 2005, Bruschi & Cendrero 2005, Pereira 2006) 

procurou-se adaptá-las às características da área de estudo e das geoformas. A maioria das 

propostas de quantificação existentes baseia-se na ponderação de uma série de critérios que são 

agregados em indicadores principais. De acordo com cada um desses critérios são atribuídas 

pontuações aos LIG, de forma a traduzir com o maior grau de objectividade possível o seu valor 

(tabela 5.3).   

    

        5.5.15.5.15.5.15.5.1....    Avaliação Numérica Avaliação Numérica Avaliação Numérica Avaliação Numérica     

 

Para avaliação numérica dos LIG foram escolhidos três indicadores principais: Valor 

Geomorfológico (A); Valor de Uso (B) e o Valor de Preservação (C). Esta selecção justifica-se com 

o facto da avaliação procurar valorizar os locais de interesse geomorfológico do Vale da Ribeira 

Principal enquanto fenómenos geomorfológicos com valor científico, valor quanto às suas 

potencialidades de uso e que, por conseguinte, necessitam de protecção. O valor dos LIG para 

cada um dos indicadores principais é o somatório das pontuações atribuídas para cada um dos 

critérios que os suportam. Por norma, os critérios têm valores compreendidos entre 0 e 1 mas, no 

presente trabalho, optou-se por considerar para alguns a pontuação máxima de 1,5. Isto deveu-se 

à necessidade de sobrevalorizar a sua relevância para o cumprimento dos principais objectivos 

desta avaliação, em particular no que respeita a realçar as potencialidades para uso didáctico das 

geoformas no âmbito da geomorfologia e para o geoturismo.  

A avaliação quantitativa foi feita com base no preenchimento de uma ficha de avaliação 

quantitativa (Anexo 4) para cada um dos locais de interesse geomorfológico seleccionados.  
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A.A.A.A. O Valor GeomorfológicoO Valor GeomorfológicoO Valor GeomorfológicoO Valor Geomorfológico    

 

O indicador valor geomorfológico pode ser também interpretado como valor científico uma 

vez que corresponde à importância das geoformas no âmbito da Geomorfologia, considerando 

que elas podem constituir um bom objecto de estudo para a interpretação de fenómenos 

geomorfológicos, reconstituição de paleo-ambientes e uso enquanto ferramenta didáctica. 

Alguns autores como Cendrero (2000), Bruschi & Cendrero (2005) e Pereira (2006) consideram 

neste item o número de publicações científicas sobre o fenómeno geomorfológico em causa, 

como um dos critérios mais importantes. Contudo, no caso do Vale da Ribeira Principal é 

destacada a utilidade didáctica uma vez que  se trata de uma área pouco estuda apesar do seu 

interesse científico.  

Os critérios utilizados para avaliar o valor dos LIG segundo o indicador valor geomorfológico 

foram os seguintes: 

1. Abundância/raridade (0 a 1,5) – quanto mais rara for a geoforma ou o fenómeno 

geomorfológico a ela associado maior será o valor científico do LIG; 

2. Utilidade didáctica (0 a 1,5) – este indicador refere-se à representatividade das 

geoformas como modelo explicativo de um determinado fenómeno geomorfológico. O valor 

científico do LIG aumenta se a representatividade da geoforma facilitar a explicação desses 

fenómenos a não especialistas. 

3. Integridades (0 a 1) – valorizam-se as geoformas que apresentam menos sinais de 

deterioração quer por acção antrópica como por causas naturais, uma vez que a compreensão do 

fenómeno geomorfológico a ele associado está também dependente do seu estado de 

conservação.  

4. Valores Adicionais (0 a 1,5) – quanto maior a ligação dos aspectos geomorfológicos com 

características de fauna e flora e aspectos socioeconómicos e culturais, maior será o valor do LIG. 

O impacto positivo das formas de relevo na estética da paisagem é um factor que também 

valoriza o LIG.  

5. Associação com elementos geológicos (0 a 1) – pretende-se valorizar os locais onde 

existem outros elementos geológicos com interesse, para além das formas de relevo em 

evidência.  

Para os critérios 1, 2 e 4 decidiu-se por um valor máximo alargado até 1,5 de forma a 

reforçar a sua importância em relação aos outros, porque se considerou que são aspectos que têm 

maior impacto na valorização geomorfológica dos LIG.  
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B.B.B.B. O Valor de UsoO Valor de UsoO Valor de UsoO Valor de Uso    

 

O indicador Valor de Uso serve para avaliar as potencialidades dos locais de interesse 

geomorfológico para a sua utilização por parte da sociedade. É um critério muito importante 

porque é o que melhor testemunha a capacidade que a área tem para ser valorizada através da 

realização de actividades humanas que vão desde o lazer a iniciativas de cariz científico. Assim, os 

critérios considerados para a avaliação dos LIG segundo o seu valor de uso são os seguintes:  

1. Condições de Acessibilidade (0 a 1,5) – valorizam-se os locais que têm uma 

acessibilidade mais fácil em termos de tempo e qualidade das vias de comunicação, ou seja, os 

locais acessíveis por vias mais rápidas e mais facilmente transitáveis; 

2. Condições de Observação (0 a 1,5) – quanto maior a possibilidade de observação ou a 

visibilidade dos aspectos geomorfológicos em destaque, maior o valor do LIG; 

3. Disponibilidade de Equipamentos e Serviços (0 a 1) – um LIG é valorizado se tiver por 

perto estruturas de apoio que vão desde alojamento a serviço de comércio, informação, 

comunicações, ou seja, que garanta a prática do turismo e de actividades educativas e de cariz 

científico; 

4. Protecção Legal (0 a 1) – o valor do LIG aumenta se ele for um espaço protegido mas 

sem restrições de uso enquanto local de interesse geomorfológico.   

Os indicadores acessibilidade e visibilidade são sobrevalorizadas porque são as condições 

primeiras para o uso dos LIG. Efectivamente, se os LIG não forem acessíveis e de fácil observação 

muito dificilmente atraem visitantes. 

 

 

C.C.C.C. O Valor de Preservação O Valor de Preservação O Valor de Preservação O Valor de Preservação     

 

De forma a precaver a degradação ou perca de alguns valores quer por causas naturais 

como por causas antrópicas, importa avaliar o estado de conservação em que se encontram os 

fenómenos geomorfológicos e analisar as potenciais ameaças a que estão sujeitos. Esta análise é 

feita de acordo com o contexto em que os LIG se inserem em termos de condições biofísicas e de 

acção antrópica potencialmente danosa. A tomada de decisões quanto à protecção tem por base 

não só a vulnerabilidade mas também o estado de conservação do LIG. Deste modo, os 

indicadores considerados para a avaliação do valor de preservação são:  

1. Integridade (0 a 1) – quanto menos deteriorado estiver o fenómeno geomorfológico 

maior será a o valor do LIG. Este critério é considerado também na avaliação do valor científico.  
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Vulnerabilidade (0 a 1) – refere-se à possibilidade de o uso do local enquanto LIG pôr em causa ou 

não a integridade do fenómeno geomorfológico. Não havendo essa vulnerabilidade o LIG é 

valorizado.
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Tabela 5.3- Resultados da Avaliação Numérica dos LIG  
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Boca da Ribeira 1,5 0,7 1,5 1,5 0,7 5,95,95,95,9    1,5 1,5 0,3 0,7 4,04,04,04,0    0,7 0,7 1,41,41,41,4    

LI
G

 2
 

Ponta Magimã 0,8 0,7 1,5 0 0,7 3,73,73,73,7    1,5 1,5 0,3 0,7 4,04,04,04,0    0,7 0,3 1,01,01,01,0    

LI
G

 3
 

Laranjeira (km 3 da 
Estrada Municipal) 

1,5 0,7 1,5 0 0,7 4,44,44,44,4    1,5 1,5 0,3 0,7 4,04,04,04,0    0,3 0,3 0,60,60,60,6    

LI
G

 4
 

Laranjeira (margem 
esquerda da ribeira) 

0,8 1,0 1,5 0 1 4,34,34,34,3    1,5 1,5 0,3 0,7 4,04,04,04,0    1,0 0,7 1,71,71,71,7    

LI
G

 5
 

Hortelão 0,8 1,0 1,5 1,5 0,7 5,55,55,55,5    1,0 1,5 0,3 0,7 3,53,53,53,5    1,0 1,0 2,02,02,02,0    

LI
G

 6
 

Apertado 1,5 1,0 0,8 1,0 1,0 5,35,35,35,3    1,0 1,5 0,3 0,7 3,53,53,53,5    1,0 1,0 2,02,02,02,0    

LI
G

 7
 

Ponta da Ribeira 1,5 1,0 1,5 0,5 0,7 5,25,25,25,2    1,0 1,5 0,3 0,7 3,53,53,53,5    1,0 1,0 2,02,02,02,0    

LI
G

 8
 

Stancha 0,8 1,0 1,5 1,5 0,7 5,55,55,55,5    0,5 1,5 0,3 0,7 3,03,03,03,0    0,7 1,0 1,71,71,71,7    

LI
G

 9
 

Mato Galego 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 6,56,56,56,5    0,5 1,5 0,3 1,0 3,33,33,33,3    1,0 1,0 2,02,02,02,0    

LI
G

 1
0 

Fundinho 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 6,06,06,06,0    0,5 1,5 0,3 0,7 3,03,03,03,0    1,0 1,0 2,02,02,02,0    

LI
G

11
 

Lém Martins 0,8 1,0 1,5 1,5 0,3 5,15,15,15,1    0,5 1,5 0,3 0,7 3,03,03,03,0    0,7 0,7 1,41,41,41,4    

LI
G

12
 

Covão Riba 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 6,56,56,56,5    0,5 1,5 0,3 0,7 3,03,03,03,0    1,0 1,0 2,02,02,02,0    

LI
G

 1
3 

Trilho Fundinho - 
Posto 1 

1,5 0,7 1,5 0,5 1,0 5,25,25,25,2    0,5 1,5 0,3 1,0 3,33,33,33,3    0,7 0,7 1,41,41,41,4    

LI
G

 1
4 

Trilho Fundinho - 
Posto 2 

1,5 0,7 1,5 0,5 1,0 5,25,25,25,2    0,8 1,5 0,3 1,0 3,63,63,63,6    0,7 0,7 1,41,41,41,4    

LI
G

 1
5 

Cabeceira do Vale 1,5 1,0 1,5 1,5 0,7 6,26,26,26,2    1,0 1,5 0,7 1,0 4,24,24,24,2    1,0 1,0 2,02,02,02,0    

LI
G

 
16

 

Maria Curva 0,8 1,0 1,5 1,0 1,0 5,35,35,35,3    1,0 1,5 0,7 1,0 4,24,24,24,2    1,0 1,0 2,02,02,02,0    
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5.5.2.5.5.2.5.5.2.5.5.2.    AAAAnálisenálisenálisenálise    Comparativa Comparativa Comparativa Comparativa e Seriação dose Seriação dose Seriação dose Seriação dos LIG LIG LIG LIG        

    

Um dos principais objectivos da avaliação de fenómenos geomorfológicos é poder 

compará-los e com base nisso estabelecer prioridades quanto ao uso e gestão mais adequado a 

cada um deles. Com as pontuações obtidas para cada LIG é possível estabelecer uma classificação 

hierárquica entre eles segundo os valores científico, de uso, de preservação ou até considerando 

apenas o valor total. Nas situações em que os LIG apresentam pontuações iguais, o desempate é 

feito de acordo com diferentes critérios, tendo e conta as características dos LIG e as suas mais-

valias em termos comparativos. Ou seja, não há um critério fixo aplicado a todos os casos mas sim 

uma procura de situações diferenciadoras, caso a caso. Seguidamente explicam-se as diferenças 

nas pontuações dos LIG e os critérios para hierarquizá-los quando têm as mesmas pontuações.  

    

    

a) a) a) a) O O O O ValorValorValorValor Geomorfológico  Geomorfológico  Geomorfológico  Geomorfológico     

    

Analisando o valor geomorfológico (tabelas 5.3 e 5.4) verifica-se que os LIG com maior valor 

geomorfológico (pontuação ≥ 6) são os LIG 9, 10, 12 e 15. Todos eles são áreas com características 

únicas, têm grandes dimensões e, devido a isso os fenómenos geomorfológicos são mais 

diversificados, apresentam menor degradação e mais facilmente têm ligação com valores 

adicionais estéticos, socioeconómicos e ecológicos. Conclui-se que a dimensão é um indicador 

decisivo porque influencia significativamente a integridade dos aspectos geomorfológicos e a sua 

associação com valores adicionais.  

Os LIG com valor mais baixo (LIG 2, 3 e 4 com pontuações <5) têm algumas características 

em comum; são locais onde se verifica uma certa degradação dos fenómenos geomorfológicos 

(indicador integridade abaixo de 1, excepto o LIG 4); são locais cujos fenómenos geomorfológicos 

possuem elevado valor didáctico mas repetem-se noutros pontos do vale (embora com menor 

relevância) baixando por isso o valor do critério abundância/raridade (0,75) e possuem poucos 

valores adicionais (0,5). Os outros LIG ocupam uma posição intermédia com pontuações acima de 

5 e abaixo de 6. Resta ainda salientar a elevada utilidade didáctica de todos os LIG, 

principalmente os LIG 3 e 4 que têm uma classificação que pode ser ilusória relativamente à sua 

relevância enquanto fenómeno geomorfológico com valor didáctico e científico. Esta 

classificação deve-se principalmente ao facto de serem locais sem valores adicionais associados.  
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Tabela 5.4 - Seriação dos LIG segundo o Valor Geomorfológico 

Local de Interesse Geomorfológico Critérios de desempate 
Classificação 

Referência Nome 

Valor 
Geomorfológico  

  

1º LIG 9 Mato Galego 6,5 

2º LIG 12 Covão Riba 6,5 
Qualidade panorâmica 

3º LIG 15 Cabeceira do Vale 6,2  

4º LIG 10 Fundinho 6,0  

5º LIG 1 Boca da Ribeira 5,9  

6º LIG 5 Hortelão 5,5 

7º LIG 8 Stancha 5,5 
Impacto das formas de 

relevo na paisagem 

8º LIG 16 Maria Curva 5,3 

9º LIG 6 Apertado 5,3 
Qualidade panorâmica 

10º LIG 7 Ponta da Ribeira 5,2 

11º LIG 13 Trilho Fundinho-Posto 1 5,2 

12º LIG 14 Trilho Fundinho- Posto 2 5,2 

Interesse científico para 
a compreensão de 

ambientes passados 
Raridade 

13º LIG 15 Lém Martins 5,1  

14º LIG 3 Laranjeira 
(km 3 da Estrada Municipal) 

4,4  

15º LIG 4 Laranjeira 
(margem esquerda da ribeira) 

4.3  

16º LIG 2 Ponta Magimã 3,7  
 
    

    

b)b)b)b)    O O O O Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso        

    

Relativamente ao valor de uso importa realçar que todos os LIG dispõem de óptimas 

condições de visibilidade pelo que se lhes atribuiu a pontuação máxima. A grande maioria denota 

carências importantes em termos de protecção legal e quanto à disponibilidade de equipamentos 

e serviços (tabela 5.3). Conclui-se, portanto, que os factores que mais contribuem para a 

diferenciação dos LIG são: a proximidade em relação aos limites do PNSM e as características das 

vias de acesso, o que se confirma com o facto de os LIG que ocupam as primeiras posições 

estarem localizados próximos das principais vias de acesso (ex: LIG 1, 2, 3, 4, 15 e 16). Os restantes 

LIG são acessíveis ou por trilhos pedestres (LIG 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) ou pela estrada sem 

pavimentação ao longo do fundo de Vale da Ribeira Principal (LIG 5, 6 e 7) que na época das 

chuvas ficam em más condições (tabela 5.5).  

Outro aspecto que diferencia os LIG é a sua situação quanto à protecção legal. Os que se 

encontram próximos ou dentro dos limites do PNSM estão mais valorizados neste aspecto e no 

que concerne à disponibilidade de serviços e equipamentos. Embora o Parque Natural tenha 

como foco principal a protecção da biodiversidade, a geodiversidade acaba por estar de uma 
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forma ou de outra protegida devido à forte ligação que tem com os elementos bióticos 

protegidos. Aliás, os LIG com melhor pontuação no indicador protecção legal (LIG 9, 13, 14, 15, 

16) estão situados em altitudes elevadas, próximos ou dentro dos limites do parque (LIG 15 e 16).  

Importa ainda realçar que os LIG 15 e 16 são os que estão mais próximos da sede do parque 

natural, o que os valoriza em termos de disponibilidade de equipamentos e serviços. 

 

Tabela 5.5- Seriação dos LIG segundo Valor de Uso 

Local de Interesse Geomorfológico 
Classificação 

Referência Nome do LIG 
Valor de Uso Critérios de desempate 

1º LIG 1 Boca da Ribeira 4,0 

2º LIG 3 Laranjeira  
(km 3 da Estrada Municipal) 

4,0 

3º LIG 4 Laranjeira  
(margem esquerda da ribeira) 

4,0 

4º LIG 2 Ponta Magimã 4,0 

Vulnerabilidade 
Raridade 
Interesse científico 

5º LIG 16 Maria Curva 4,2 

6º LIG 15 Cabeceira do Vale 4,2 
Qualidade panorâmica 

7º LIG 5 Hortelão 3,5 

8º LIG 6 Apertado 3,5 

9º LIG 7 Ponta da Ribeira  3,5 

Valores adicionais 
(paisagem, aspectos 
ecológicos, 
socioeconómicos e 
culturais) 

10º LIG 9 Mato Galego 3,3 

11º LIG 13 Trilho Fundinho - Posto 1 3,3 

12º LIG 14 Trilho Fundinho - Posto 2  3,3 

Diversidade  
Dimensão.  
Raridade  

13º LIG 12 Covão Riba 3,0 

14º LIG 10 Fundinho 3,0 

15º LIG 8 Stancha  3,0 

16º LIG 11 Lém Martins 3,0 

Diversidade  
Acessibilidade 
Interesse científico 

    

    

c) c) c) c) O Valor de Preservação O Valor de Preservação O Valor de Preservação O Valor de Preservação     

    

Observando as pontuações quanto ao valor de preservação (tabela 5.6) nota-se que há uma 

grande semelhança entre determinados grupos de LIG, no que toca ao valor de preservação. O 

critério utilizado para ordená-los quando têm pontuações iguais foi a distância em relação à sede 

e aos limites do Parque Natural, devido ao peso que esse factor pode ter no nível de protecção 

dos valores naturais existentes na área. À partida, os fenómenos dentro dos limites do parque 

natural estão mais protegidos do que os que estão fora (na área que o PNSM designa como área 

de amortecimento) na medida em que fora, a gestão do PNSM tem menor capacidade para 

exercer o controlo, a vigilância, a monitorização e lidar com os direitos de propriedade, o que 

aumenta a vulnerabilidade para os elementos naturais nesta situação, mesmo quando se 

apresentam em bom estado de conservação. 
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Contudo nem tdoso os LIG que apresentam valor de preservação mais alto estão dentro ou 

próximos da área de jurisdição do parque natural (ex: LIG 5, 6 e 7). O seu alto valor de preservação 

não tem necessariamente a ver com o nível de protecção a que estão sujeitos, mas sim com 

características como a dimensão e a integridade.  

Os LIG 2 e 3 são os que têm a pontuação mais baixa uma vez que se apresentam com alguma 

degradação e vulneráveis, sobretudo por estarem localizados numa área bastante activa em 

termos de movimentos de vertentes, o que tem contribuído para a sua desintegração.  

 

Tabela 5.6 - Seriação dos LIG segundo o Valor de Preservação 

Local de Interesse Geomorfológico 
Classificação 

Referência Nome 

Valor de 
Preservação  
 

Critério de 
desempate 

1º LIG 15 Cabeceira do Vale  2,0 

2º LIG 16 Maria Curva 2,0 

3º LIG 12 Covão Riba 2,0 

4º LIG 10 Fundinho 2,0 

5º LIG 9 Mato Galego 2,0 

6º LIG 7 Ponta da Ribeira 2,0 

7º LIG 6 Apertado 2,0 

8º LIG 5 Hortelão 2,0 

9º LIG 8 Stancha  1,7 

10º LIG 4 Laranjeira 
 (margem esquerda da ribeira) 

1,7 

11º LIG 1 Boca da Ribeira 1,4 

12º LIG 14 Trilho Fundinho - Posto 2 1,4 

13º LIG 13 Trilho Fundinho - Posto 1 1,4 

14º LIG 11 Lém Martins 1,4 

15º LIG 2 Ponta Magimã 1,0 

16º LIG 3 Laranjeira  
(km 3 da Estrada Municipal) 

0,6 
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d) d) d) d) O Valor TotalO Valor TotalO Valor TotalO Valor Total    

    

O valor total apesar de permitir uma comparação mais rápida e generalista dos LIG deve ser 

analisado, ponderando os objectivos e as prioridades no que toca à gestão dos mesmos. Por 

exemplo, conforme se pode verificar na tabela 5.7, os dois locais com maior valor total são os LIG 

15 e 9, mas se por ventura o objectivo prioritário da entidade gestora (o PNSM, neste caso) for 

salvaguardar apenas fenómenos com baixo valor de preservação (ou seja menos protegidos e mais 

degradados), estes dois LIG já não seriam os mais importantes, na medida em que há outros com 

valor inferior (LIG 3, por exemplo) e que melhor se adequam a esse objectivo.  
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O Valor Total tem que ser encarado com alguma cautela uma vez que pode levar a 

conclusões precipitadas na tomada de decisões. Os melhores LIG não são necessariamente 

aqueles que têm o valor total mais elevado, mas sim os que demonstram menores discrepâncias 

nos valores para os diferentes indicadores principais. Um LIG pode ter um valor total elevado mas 

isso não significa que seja melhor que um outro LIG, porque essa pontuação elevada pode dever-

se a apenas um indicador ou critério, o que dá uma ideia errada do que é o real valor do LIG 

comparado com os outros. As classificações dos LIG 3 e 4 são exemplos bastante elucidativos 

desta constatação, ou seja são fortemente afectadas por um único critério (valores adicionais), 

dando uma ideia errada sobre o seu valor.  

 

Tabela 5.7 - Seriação dos LIG segundo Valor Total 

Local de Interesse Geomorfológico 
Classificação 

Referência Nome 
Valor Total Critérios de desempate 

1º LIG 15 Cabeceira do Vale 12,4 

2º LIG 9 Mato Galego 11,8 
 

3º LIG16 Maria Curva 11,5 

4º LIG 12 Covão Riba  11,5 

Acessibilidade;  
Qualidade estética; 
Dimensão panorâmica. 

5º LIG 1 Boca da Ribeira 11,3  

6º LIG 5 Hortelão 11,0 

7º LIG 10 Fundinho 11,0 
Valores adicionais 

8º LIG 6 Apertado 10,8 

9ºº LIG 7 Ponta da Ribeira 10,7 
 

10º LIG 8 Stancha 10,2 

11º LIG 14 Trilho Fundinho- Posto 2 10,2 
Valores adicionais 

12º LIG 4 Laranjeira 
(margem esquerda daribeira) 

10,0 

13º LIG 13 Trilho Fundinho- Posto 1 9,9 

14º LIG11 Lem Martins 9,5 

15º LIG 3 Laranjeira  
(km 3 da Estrada Municipal) 

9,0 

16º LIG 2 Ponta Magimã 8,7 

 

 

 

Através de um método proposto por Pereira (2006) pode-se mitigar as desvantagens da 

análise do valor total, estabelecendo um ranking final para os LIG baseado num valor que é o 

resultado da soma das posições que o LIG obteve em cada um dos 3 indicadores principais (tabela 

5.8). O melhor LIG será, portanto, o que tiver a pontuação mais baixa no ranking final, o que 

significa que se encontra bem posicionado quer quanto ao valor geomorfológico como em 

relação ao valor de uso e ao de preservação, garantindo portanto, que o facto de ter vários tipos 

de interesse e de ter potencialidades de uso não põe em causa a sua conservação. Será, deste 

modo, um LIG que pode ser explorado quer para fins geoturísticos, como para actividades 

educativas e de cariz científico. Por outro lado, um LIG que, por exemplo, tenha alto valor 
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geomorfológico mas baixo valor de uso já impõe alguns condicionalismos no tipo de público para 

o qual é feita a sua divulgação.  

Os resultados da avaliação numérica devem ser interpretados e aplicados tendo em vista 

sempre os objectivos que estão na base da avaliação do património geomorfológico e as 

prioridades quanto ao uso e gestão. O princípio mais importante a ter em conta na análise dos 

valores é de que eles são apenas indicativos, funcionando como uma referência para a 

compreensão da importância dos fenómenos geomorfológicos e estabelecimento de linhas 

orientadoras:  

- Os LIG melhor classificados em termos de valor geomorfológico são claramente indicados 

para divulgação junto de um público que inclua investigadores, professores, estudantes e outros, 

principalmente ligados às Ciências da Terra;   

- Os LIG com alto valor de uso, alto valor de preservação mas com um valor geomorfológico 

pouco significativo são particularmente indicados para actividades geoturísticas; 

- Por sua vez, um LIG com valor geomorfológico elevado mas com baixo valor de 

preservação deve ser divulgado apenas junto de um público especializado com maior capacidade 

e sensibilidade para compreender a necessidade de preservação de forma a garantir a 

continuidade do valor que o fenómeno geomorfológico em questão representa para a educação e 

para a ciência.  

 Tabela 5.8 – Ranking Final dos LIG 
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RankingRankingRankingRanking Final Final Final Final    
Critério de 
Desempate 

1º LIG 9  LIG 1 LIG 16 LIG 16- Maria Curva (14)  

2º LIG 12 LIG 3 LIG 12 LIG 9- Mato Galego (15)  

3º LIG 15 LIG 4 LIG 10 LIG 15- Cabeceira do Vale (16)  

4º LIG 10 LIG 2 LIG 9 LIG 1- Boca da Ribeira (17) 

5º LIG 1 LIG 16 LIG 7 LIG 12- Covão Riba (17) 
Acessibilidade 

6º LIG 5 LIG 15 LIG 6 LIG 5- Hortelão (21) 

7º LIG 8 LIG 5 LIG 5 LIG 10- Fundinho (21) 
Acessibilidade 

8º LIG 16 LIG 6 LIG 15 LIG 6- Apertado (23)  

9º LIG 6 LIG 7 LIG 8 LIG 7- Ponta da Ribeira (24)  

10º LIG 7 LIG 9 LIG 4 
LIG 4- Laranjeira  
(margem esquerda da ribeira) - (26) 

 

11º LIG 13 LIG 13 LIG 1 LIG 8- Stancha (31)  

12º LIG 14 LIG 14 LIG 14 
LIG 3- Laranjeira  
(km 3 da Estrada Municipal) - (32) 

 

13º LIG 11 LIG 12 LIG 13 LIG 13- Trilho Fundinho- Posto 1 (35) 

14º LIG 3 LIG 10 LIG 11 LIG 2- Ponta Magimã (35) 
Singularidade e valor 
estético 

15º LIG 4 LIG 8 LIG 2 LIG 14- Trilho Fundinho- Posto 2(36)  

16º LIG 2 LIG 11 LIG 3 LIG 11- Lem Martins (43)  
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5.6. Conclusão5.6. Conclusão5.6. Conclusão5.6. Conclusão    

    

Uma das conclusões mais relevantes da avaliação dos locais de interesse geomorfológico do 

Vale da Ribeira Principal tem a ver com a melhor classificação dos locais de maior dimensão, 

menor vulnerabilidade e com maior diversidade de interesses (ex: Boca da Ribeira, Mato Galego, 

Covão Riba, Cabeceira do Vale e Maria Curva), denotando que são os mais indicados quer para o 

uso enquanto ferramenta didáctica no ensino e investigação em ciências da Terra quer como 

locais com potencialidades geoturísticas.   

Outros factores como a acessibilidade, a disponibilidade de equipamentos e serviços ou a 

integridade das geoformas, contribuem de forma determinante para a diferenciação dos LIG. 

Verifica-se em relação ao valor de uso, por exemplo, que os LIG melhor classificados são também 

os que apresentam pontuações mais altas no critério acessibilidade. Quanto à disponibilização de 

serviços e equipamentos e à conservação da integridade dos fenómenos geomorfológicos, o 

parque natural pode desempenhar um papel fundamental, pois com as medidas tomadas no seu 

interior, pode gerar uma influência positiva, mesmo nos locais mais afastados e mais vulneráveis. 

Importa aqui realçar a fraca classificação obtida nesta fase por alguns LIG apesar do seu elevado 

valor didáctico e científico, devido à degradação que apresentam.  

 A avaliação do património geomorfológico incorpora sempre uma componente subjectiva e 

baseada na opinião do avaliador. As classificações obtidas no ranking final demonstraram que é 

fundamental pesar vários critérios para se conseguir uma avaliação mais equilibrada e objectiva 

do valor dos LIG, diminuindo a influência de valores extremos em determinados critérios ou 

indicadores. Resta ainda relembrar que a avaliação deve ser sempre direccionada para 

determinados objectivos, para uma melhor compreensão do valor dos fenómenos 

geomorfológicos e das formas mais indicadas para o seu uso e gestão.  
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CAPÍTULO 6  

EEEESTRATSTRATSTRATSTRATÉÉÉÉGIAS GIAS GIAS GIAS PARA APARA APARA APARA A VALORIZAÇÃO DO  VALORIZAÇÃO DO  VALORIZAÇÃO DO  VALORIZAÇÃO DO PPPPATRIMÓNIO ATRIMÓNIO ATRIMÓNIO ATRIMÓNIO GGGGEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICO DO VALE  DO VALE  DO VALE  DO VALE 

DA DA DA DA RRRRIBEIRA IBEIRA IBEIRA IBEIRA PPPPRINCIPALRINCIPALRINCIPALRINCIPAL    
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6.16.16.16.1....    IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

    

Uma estratégia de geoconservação deve incluir a execução de medidas que visem dar a 

conhecer ao público os valores da geodiversidade e sensibilizá-lo para a necessidade de 

conservação, ou seja, promover acções que tenham como objectivo valorizar os sítios protegidos 

devido ao seu valor, enquanto exemplos relevantes da geodiversidade. Segundo Brilha (2005), a 

valorização é um conjunto de acções de informação e interpretação que ajudam o público a 

reconhecer os valores dos locais de interesse geomorfológico. Há diferentes formas de pôr em 

prática esta ideia, desde a publicidade em folhetos turísticos à integração desta temática nos 

programas curriculares. A informação é, de facto, um vector extremamente importante, quer fora 

como dentro das áreas protegidas. Há que estimular o público a visitar a área protegida, 

divulgando informações sobre os locais de interesse geomorfológico, sobre as actividades que 

podem desenvolver dentro dessas áreas e obviamente sobre o seu valor. Nas áreas protegidas é 

importante disponibilizar informações de carácter científico mas também considerar uma 

linguagem adaptada ao grande público. Os painéis, os mapas, entre outros meios de divulgação 

da informação permitem ao visitante adquirir noções sobre fenómenos naturais (e outros), 

podendo ao mesmo tempo verificá-los no campo. 

O geoturismo e a realização de programas didácticos ou de cariz científico nas áreas 

protegidas são duas formas eficazes de levar público a esses lugares. Todavia, as propostas a este 

nível não devem descurar a sustentabilidade dos locais de interesse geomorfológico e/ou das 

geoformas. Deve ainda considerar-se a capacidade de carga de forma a garantir que a presença 

humana não tenha efeitos danosos. Aliás, não é aconselhável avançar para a divulgação dos locais 

de interesse geomorfológico sem essa garantia (Cendrero 2000, Panizza & Piacente 2003, Brilha 

2005). 

Para além de incentivar o interesse do público pelos locais de interesse geomorfológico, é 

fundamental valorizar-se a qualidade do elemento geomorfológico em destaque, a necessidade 

de protecção, a possibilidade de utilização, a acessibilidade e ainda a manutenção de um suporte 

institucional e a nível de uma equipa técnica que regule e apoie a presença do público nestes 

espaços. 

Outra perspectiva de valorização do património geomorfológico é a sua utilização como 

ferramenta didáctica na medida em que é muito importante o trabalho de campo para a 

confirmação de pressupostos, formulação de teorias e a simples verificação no terreno da 

ocorrência de determinados fenómenos geomorfológicos. 

Aproveitando o estatuto de área protegida (parque natural) há iniciativas que devem ser 

promovidas no sentido de despertar o interesse não só do turista comum mas também de um 

público especializado ligado às Ciências da Terra, principalmente estudantes, professores e 
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investigadores. Junto das instituições de ensino é necessário haver o incentivo para a realização 

de visitas de estudo, estágios e trabalho de campo, aproveitando a oportunidade que existe no 

Parque Natural de se poder observar e interpretar no local fenómenos geomorfológicos.  

O PNSM pode ser um sítio privilegiado pelo facto de estar localizado na confluência de 3 

concelhos com uma importante dimensão populacional, representando juntos cerca de 35% da 

população total da ilha de Santiago, o que faz aumentar o número de potenciais visitantes. Realce 

ainda para uma população bastante jovem e um considerável número de escolas existentes na 

área envolvente. Na ilha de Santiago há também instituições de ensino superior que ministram 

cursos na área das Ciências da Terra e que podem dar um importante contributo para enaltecer 

ainda mais o valor didáctico e científico do PNSM. Essa experiência pode ser alargada através de 

cooperação e intercâmbio, a outras instituições ao nível do arquipélago e até a nível 

internacional.  
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6.26.26.26.2....    EstratégiEstratégiEstratégiEstratégias as as as para opara opara opara o    GeoturismoGeoturismoGeoturismoGeoturismo    

    

O geoturismo é uma actividade estritamente ligada ao conceito de geoconservação e 

aparece como uma forma de turismo que tem como foco principal a geodiversidade. Segundo 

Brilha (2005), citando um relatório produzido pela National Geographic Society e a Travel 

Industry Association dos EUA – The Geoturism Study, o geoturismo deve ser um tipo de turismo 

que mantém e reforça as principais características do local a ser visitado em termos de ambiente, 

cultura, património, estética e bem-estar dos residentes. É, por isso, um tipo de actividade que só 

faz sentido havendo estratégias de geoconservação que garantam a sustentabilidade dos 

geomorfossítios. Aliás, o geoturismo pode funcionar como uma alternativa que permite desviar os 

turistas de locais sobrelotados e pode promover o artesanato com materiais ligados à 

geodiversidade local (Brilha, 2005). 

O geoturismo visa disponibilizar serviços e meios que permitam promover o valor e o 

benefício social dos locais de interesse geológico e geomorfológico, garantindo ao mesmo tempo 

a sua conservação e o acesso a eles por parte de estudantes e turistas, sendo uma forma eficaz de 

valorização e conservação de áreas protegidas pelo seu interesse em termos de geodiversidade. 

O turismo baseado na geodiversidade é mais frequentemente associado a um público 

especializado ligado às ciências da Terra (estudantes, investigadores e professores) mas destina-

se também ao cidadão comum que pode visitar os sítios de interesse geomorfológico e/ou 

geológico para fins lúdicos ou apenas por curiosidade. Todavia, deve-se ter presente que o 

grande público não se encontra muito familiarizado com esta temática e que a sua visita aos locais 

de interesse geológico e geomorfológico é de curta duração e normalmente pouco atenta aos 

pormenores. Um estudo apresentado no Reino Unido concluiu que o geoturista não especializado 

é um indivíduo de escolaridade média que demonstra pouca familiarização com o a 

geoconservação, que não consegue interpretar correctamente os painéis informativos nem ler 

mapas e perde muito pouco tempo a decifrar este tipo de informações (Brilha, 2005). Para a ilha 

de Santiago e para Cabo Verde facilmente se prevê um cenário semelhante uma vez que a 

conservação e valorização da natureza em áreas protegidas é um fenómeno muito recente, não 

havendo ainda uma suficiente consciencialização da sociedade para estas questões.  

A criação de Geoparques como forma de promover o geoturismo e a conservação da 

natureza na sua vertente abiótica é uma prática cada vez mais comum, principalmente na Europa 

onde está a maioria dos países que integram a rede global de geoparques. Dentro de um 

Geoparque podem ser promovidas actividades económicas lucrativas de apoio aos visitantes, 

educação ambiental, actividades culturais, acções de carácter científico e pedagógico, 

actividades lúdicas, entre outras, devendo isto tudo, ser associado a uma estratégia de turismo 

sustentável. 
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Nos estudos sobre a relação entre o turismo e o ambiente a geomorfologia aparece ainda em 

segundo plano apesar de ser um dos componentes mais marcantes das paisagens. Segundo 

Reynard et al (2003), tendo em conta que os processos geomorfológicos são componentes 

essenciais na formação das paisagens naturais e que a geomorfologia é uma ciência com 

preocupações ambientais, é importante concentrar as atenções numa relação mais próxima entre 

a geomorfologia e o turismo, relação essa que deve ser vista de acordo com as seguintes 

perspectivas: 

− Os impactes dos processos geomorfológicos sobre o turismo;  

− Os efeitos do turismo sobre a geomorfologia, com especial atenção para os impactos 

negativos nomeadamente as modificações que podem causar nos processos 

geomorfológicos e na paisagem; 

− A geomorfologia como produto turístico e as formas de promover essa nova oferta 

turística. 

Os impactes da geomorfologia sobre o turismo relacionam-se sobretudo com o facto de os 

processos geomorfológicos poderem ser limitativos para a actividade turística. Aliás, a questão do 

risco geomorfológico é um ponto essencial na definição do tipo de uso que se pretende dar aos 

geomorfossítios. A elevada susceptibilidade de ocorrência de fenómenos geomorfológicos 

danosos (ex: movimentos de massa) e o risco a ela associado constitui um facto que à partida 

limita a presença humana num determinado espaço. Esta é uma situação a ter em conta na Ribeira 

Principal, um vez que ocorrem com alguma frequência na época das chuvas, escoadas detríticas, 

queda de blocos e cheias rápidas, provocando corte na estrada, destruição e impedimento de 

trilhos pedestres, com consequências para a segurança das pessoas.  

Por outro lado, apesar de o turismo poder ser uma forma de valorização dos fenómenos 

geomorfológicos pode também ter efeitos negativos. Os impactes podem ser tanto na paisagem 

como na própria dinâmica e evolução dos processos geomorfológicos. As causas destas alterações 

vão desde a simples presença de pessoas e veículos motorizados à construção de infra-estruturas, 

inclusive as de apoio ao turismo.  

Actualmente a Ribeira Principal não dispõe de estruturas eficazes de suporte à actividade 

turística. É necessária a criação de uma organização que consiga dinamizar o turismo com serviços 

e equipamentos de apoio aos turistas quer ao nível da disponibilização de informação quer ao 

nível de segurança e acesso aos pontos de maior interesse. O PNSM dispõe de um centro de 

informação ambiental, tem estabelecido um conjunto de percursos pedestres, com painéis 

informativos associados e tem em construção um parque de campismo. É necessário encontrar 

formas de aproximar os serviços e equipamentos dos outros locais mais afastados dos limites do 

parque, que tendo os seus motivos de interesse, também contribuem para a sua valorização.  
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Sugerem-se, portanto, pequenos pontos de informação (sobre valores naturais e outros) em 

algumas povoações ao longo do vale, miradouros e painéis interpretativos em locais com 

qualidade panorâmica e ainda sinalização nos LIG com pequenas placas contendo informação 

essencial do ponto de vista geomorfológico e geológico.  

Entretanto, o planeamento turístico implica que haja: informação técnica e científica sobre o 

vale e o Parque Natural em que está inserido e os seus principais motivos de interesse, uma 

equipa de acompanhamento e fiscalização das actividades levadas a cabo no parque, um serviço 

de guias e também uma forte sensibilização das populações locais sobre esta temática de forma a 

garantir que a actividade turística tenha os impactes positivos que se esperam. Convém também 

realçar que o Plano de Gestão do PNSM que será brevemente aprovado prevê grande parte das 

questões supramencionadas.  
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6.36.36.36.3....    Os Painéis InterpretativosOs Painéis InterpretativosOs Painéis InterpretativosOs Painéis Interpretativos como instrumentos de divulgação e valorização como instrumentos de divulgação e valorização como instrumentos de divulgação e valorização como instrumentos de divulgação e valorização    

    

A utilização de painéis é uma prática bastante comum como forma de disponibilização da 

informação em áreas protegidas. Este procedimento deverá obedecer a alguns critérios uma vez 

que o público a que se destina este tipo de informação é muito diversificado. Como referem Dias 

et al. (2003), o sucesso da utilização de painéis interpretativos está dependente do conhecimento 

do público-alvo e da eficácia da mensagem.  

O potencial público-alvo composto por habitantes dos concelhos de Santa Catarina, 

Tarrafal, São Miguel e visitantes provenientes de outros pontos da ilha, do país, bem como do 

estrangeiro, é muito heterogéneo em termos de formação académica e apresenta motivações 

muito diferenciadas para visitar áreas protegidas. A informação produzida terá diferentes leituras, 

uma vez que ela se destina tanto à população local como aos visitantes, turistas, estudantes ou 

investigadores. Podem-se diferenciar sobretudo dois tipos de público-alvo: a população em geral 

e um grupo mais específico e especializado ligado ao ensino e à ciência. Este cenário gera 

questões que têm a ver com a forma como a informação deve ser apresentada. As dimensões dos 

painéis, a sua localização, o grafismo, o tipo de linguagem, entre outros, são questões muito 

importantes na sua elaboração. Tendo em vista que a geoconservação possui também uma 

vertente pedagógica, é importante que o objectivo dos painéis não seja apenas uma simples 

exposição de informação mas também uma forma de incentivar o interesse e a curiosidade pela 

ciência. Ou seja, os painéis devem ser interpretativos e não apenas informativos (Dias et al., 2003) 

Apresenta-se em seguida exemplos de práticas adoptadas por alguns organismos ligados à 

conservação da natureza (ex. ICNB Portugal) que contribuem para aumentar a eficácia de um 

painel interpretativo na transmissão da informação dentro das áreas protegidas:  

− Localização dos painéis em miradouros, em sítios acessíveis, com boa visibilidade mas 

também que apresentem uma baixa vulnerabilidade; 

− Painéis expostos horizontalmente (mesas de leitura) uma vez que numa disposição vertical 

o próprio painel pode funcionar como obstáculo a uma observação quase simultânea da 

paisagem; 

− Colocação dos conteúdos básicos destinados ao público em geral no centro do painel, em 

posição de destaque; 

− Disponibilização de informação para público especializado (estudantes universitários, 

investigadores e outros profissionais ligados às ciências da Terra); 

− Indicação de outras referências (ex. sítios de internet, livros, organizações científicas, 

entre outros) que se destinam ao público especializado e outros interessados em temas 

relacionados com a geologia/geomorfologia; 
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− Utilização de esquemas, fotografias e gráficos, uma vez que o excesso de texto pode ser 

pouco atractivo; 

− Associação a percursos interpretativos. 

Os painéis interpretativos propostos para a Ribeira Principal têm por base os princípios acima 

referidos de forma a captar a atenção do leitor e facilitar a interpretação e compreensão da 

informação. Efectivamente existem vários locais com potencialidade para a colocação de painéis 

interpretativos: Mato Galego (LIG 9), Fundinho (LIG 10), Boca da Ribeira (LIG 1) e Maria Curva (LIG 16) 

devido à elevada altitude a que estão situados, permitindo uma óptima visibilidade em relação ao 

vale. Todavia, a Boca da Ribeira (LIG 1) e o local de Maria Curva (LIG 16) dispõem de condições mais 

favoráveis, ou seja, para além da boa visibilidade, da baixa vulnerabilidade e do alto valor didáctico 

que possuem, são locais com vias de acesso mais rápidas.  

    Tanto no LIG 1 como no LIG 16    sugere-se, portanto, que o painel seja colocado numa mesa 

de leitura orientada para o vale, destacando através de imagens e mapas fenómenos relacionados 

com a geologia e a geomorfologia, nomeadamente as georfomas de maior dimensão e por 

conseguinte mais facilmente visíveis. Os conteúdos destacados seriam diferentes devido às 

próprias características dos locais e do que é observável a partir deles mas é importante manter-

se o grafismo e a estrutura (figura 6.1). Os painéis devem conter informação resumida sobre o 

local e os principais fenómenos, em língua estrangeira e ainda o enquadramento geográfico do 

LIG. 

Independentemente da localização e do tipo de LIG é importante haver coerência quanto à 

implantação gráfica para que todos os painéis sejam igualmente atractivos e de fácil leitura. É 

recomendável também o uso de material amigo do ambiente na montagem dos painéis/mesas de 

leitura. Há, por exemplo, casos de painéis afixados nas rochas ou em estruturas de madeira que 

ajudam a manter a harmonia paisagística e ambiental.  

Em relação ao LIG 1, os fenómenos geomorfológicos em destaque no painel (figura 6.2) são 

as escarpas basálticas, a vertentes rectilíneas, as achadas litorais e a planície aluvial. Quanto aos 

aspectos antrópicos, referência para a ocupação agrícola da planície aluvial e para a extracção de 

inertes. Este local estando situado a uma altitude muito baixa, não permite um alcance visual tão 

grande quanto o que se tem a partir do LIG 16, o que diminui a diversidade dos aspectos que se 

conseguem visualizar.   

No caso do LIG 16 os conteúdos a realçar no painel (figura 6.3) são as assentadas basálticas 

formando escarpas, as vertentes alongadas e extremamente declivosas, o patamar erosivo do 

Mato Galego, os interflúvios finos e alongados (os cutelos), o canal principal e a densa rede de 

valeiros afluentes da Ribeira Principal que se observam a partir do topo da Serra, no local de 

Maria Curva.  
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Figura 6.1 - Proposta de implantação gráfica e conteúdos para painéis interpretativos a  
colocar nos locais de Maria Curva e Boca da Ribeira. 

 

 

 

 Título do Painel 

Localização 

Resumo 
em 
inglês  

Fotografia (s) panorâmica (s) do local (com legenda)  

Informação 
resumida sobre a 
génese e 
evolução das 
formas de relevo 

Extracto do mapa 
geológico  
(com legenda) 

Mapa 
geomorfológico 
simplificado 



 101 

 

Fi
g

ur
a 

6.
2 

- 
Pr

o
p

o
st

a 
d

e 
p

ai
ne

l i
nt

er
p

re
ta

ti
vo

 p
ar

a 
a 

Bo
ca

 d
a 

R
ib

ei
ra

 (L
IG

 1
) 

 



 102 

 

    

 
 

Fi
g

ur
a 

6.
3 

- 
Pr

o
p

o
st

a 
d

e 
p

ai
ne

l i
nt

er
p

re
ta

ti
vo

 p
ar

a 
o

 lo
ca

l d
e 

M
ar

ia
 C

ur
va

 (L
IG

 1
6)

    

 



 103 

6.4. Conclusão6.4. Conclusão6.4. Conclusão6.4. Conclusão    

    

    Uma maior valorização do Vale da Ribeira Principal e do Parque Natural da Serra da 

Malagueta está dependente da criação de algumas condições que têm a ver com as 

acessibilidades, com os serviços e equipamentos disponibilizados, bem como com a informação 

científica que suporta a gestão da actividade geoturística e de iniciativas de cariz científico e 

educativo. Considerando as insuficiências que existem actualmente no que concerne à 

valorização da geodiversidade, sugere-se a criação de percursos pedestres com sinalização dos 

principais locais de interesse geomorfológico, a disponibilização de informação através de painéis 

interpretativos e placas indicativas, o acompanhamento técnico e científico das actividades 

realizadas e a produção de um volume de informação suficiente tanto para o turista comum como 

para o público ligado ao ensino e à ciência. É fundamental atrair visitantes a esta área mas 

também encontrar estratégias de tornar isso vantajoso para o desenvolvimento local. Os painéis 

interpretativos propostos pretendem estimular a compreensão das principais características 

geomorfológicas e a sua interacção com outros aspectos da paisagem, numa linguagem adaptada 

a diferentes públicos e mantendo um grafismo atractivo.  

Os esforços que o PNSM tem vindo a desenvolver para a implementação do ecoturismo, 

nomeadamente com o estabelecimento de percursos, com a criação da casa do ambiente e a 

construção do parque de campismo são fundamentais para a valorização da área. Contudo é 

preciso que estes esforços tenham reflexos em toda a área envolvente do parque e não estarem 

muito concentrados dentro dos seus limites, a bem do desenvolvimento local.  
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Capítulo 7 

CCCCONCLUSÕES ONCLUSÕES ONCLUSÕES ONCLUSÕES     
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O conceito de património geomorfológico e os valores a ele associados englobam duas 

principais vertentes: uma mais dirigida para o valor científico e com forte ligação com o que se 

considera ser o valor intrínseco da geodiversidade e outra perspectiva ligada aos valores 

atribuídos pelo Homem, como são exemplos o valor cultural, o valor estético e o valor económico. 

A segunda perspectiva vai mais de encontro aos interesses actuais da sociedade porque tem a ver 

com o aproveitamento do património geomorfológico enquanto bem ou recurso natural. 

Contudo, o conhecimento científico é essencial para que estratégias como o geoturismo, a 

preservação e o uso do património geomorfológico para fins didácticos e científicos tenham 

sucesso.   

As estratégias relacionadas com o património geomorfológico encaram os LIG como 

recurso, pelo que a sua preservação e conservação são normalmente questões fundamentais, 

sobretudo quando se verifica uma maior vulnerabilidade dos elementos geomorfológicos. No 

entanto, em Cabo Verde e na grande maioria dos países as políticas de conservação da natureza 

continuam mais centradas na conservação da biodiversidade.   

    O reconhecimento do valor da geodiversidade e a definição dos locais de interesse 

geomorfológico de um determinado território está dependente da sua avaliação. Esta consiste, 

essencialmente, na inventariação e quantificação da relevância dos locais de interesse 

geomorfológico, de forma a disponibilizar um instrumento de suporte às decisões quanto à 

gestão e uso do que é definido como património geomorfológico. A avaliação parece ser, 

actualmente, o maior desafio para os investigadores devido à subjectividade inerente a todo o 

processo, tal como é destacada pela generalidade dos autores. Têm sido aplicadas várias 

metodologias com uma forte componente quantitativa mas, mesmo assim, há valores associados 

ao património geomorfológico que são de difícil quantificação (ex: valor estético). Para além 

disso, a fase de inventariação e identificação dos locais de interesse geomorfológico, a definição 

dos critérios de avaliação e a ponderação numérica atribuída a cada critério são escolhas 

basicamente suportadas pela opinião e experiência do investigador ou do grupo de trabalho. De 

forma a conferir uma maior credibilidade ao processo de avaliação é importante considerar quer 

a abordagem qualitativa como a quantitativa, dependendo dos objectivos que orientam a 

avaliação. A diversidade de pareceres nas diferentes etapas da avaliação pode ser também uma 

boa solução no sentido de uma avaliação mais objectiva do património geomorfológico. Com a 

avaliação quantitativa procura-se traduzir da forma mais objectiva possível a relevância do 

património geomorfológico para conservação e/ou valorização.     

Este estudo permitiu reconhecer no Vale da Ribeira Principal um património 

geomorfológico valioso no contexto da ilha de Santiago, destacando geoformas relacionadas com 

a geomorfologia vulcânica e processos de erosão hídrica. Desta forma, no que concerne às 

características geomorfológicas destacam-se as extensas assentadas basálticas formando cornijas, 
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as vigorosas escarpas, as vertentes extremamente declivosas, a densa de rede de valeiros e 

barrancos, a sedimentação dos fundos de vale e ainda a relação entre fenómenos 

geomorfológicos e a ocupação humana. Foram identificados 16 locais de interesse 

geomorfológico ponderando critérios como o valor científico, o valor didáctico, o interesse 

estético, a associação de aspectos geomorfológicos com a acção antrópica e a acessibilidade e 

visibilidade das geoformas. Através destes locais de interesse geomorfológico é possível delinear 

uma estratégia de geoturismo e de uso do vale para fins ligados à educação e investigação em 

Ciências da Terra, contribuindo desta forma, para a valorização do vale e promoção do 

desenvolvimento local. A avaliação que foi feita a esses locais ajuda a definir essa estratégia na 

medida em que clarifica os valores e potencialidades associados a cada LIG. 

A criação do Parque Natural da Serra da Malagueta, mesmo tendo como foco principal a 

preservação da biodiversidade, pode abrir uma oportunidade para a sensibilização sobre a 

temática da geoconservação e a sua futura integração na política de conservação e valorização da 

natureza, quer a nível local como nacional, contribuindo para que a natureza seja cada vez mais 

encarada como um todo que envolve as componentes da biodiversidade e da geodiversidade.     

A investigação sobre o tema da geodiversidade tem que ir de encontro a uma solidificação 

das metodologias de trabalho, a uma maior objectividade na avaliação do património geológico e 

geomorfológico e ainda continuar a apresentar soluções e propostas para os desafios 

relacionados com a valorização e conservação da natureza. Assim, é possível reforçar a 

consolidação desta temática que tem vindo a ganhar cada vez mais o interesse dos estudantes, 

professores e investigadores no âmbito das Ciências da Terra 

Para além dos propósitos da ciência será necessário criar uma maior familiarização do 

grande público com estas questões através de formas eficazes de informação, comunicação e 

divulgação dos temas da geologia e da geomorfologia. Isto poderá ser conseguido com a 

integração do património geomorfológico em roteiros turísticos, com uma maior abordagem 

desta temática nos currículos escolares e aproveitando o potencial de atracção de público às 

áreas protegidas.  

Pela importância que a valorização da natureza, o conceito de sustentabilidade e as 

questões ambientais em geral têm vindo a ganhar, a geodiversidade deve ser encarada também 

como um tópico importante no ordenamento do território.  
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FFFFICHA DE ICHA DE ICHA DE ICHA DE AAAAVALIAÇÃO VALIAÇÃO VALIAÇÃO VALIAÇÃO QQQQUAUAUAUALITATIVA DOS LITATIVA DOS LITATIVA DOS LITATIVA DOS LLLLOCAIS DE OCAIS DE OCAIS DE OCAIS DE IIIINTERESSE NTERESSE NTERESSE NTERESSE GGGGEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICO    

    

Nome: Boca da Ribeira 

Referência: LIG1  

Povoação mais próxima: Magimã, Ponta Morena  

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

 X  

    

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico  X    

Didáctico    X  

Cultural    X  

Estético    X  

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade   X 

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração   X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção            X  

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: A Boca da Ribeira é um local com valor didáctico, cultural e estético, onde é de realçar a 

horizontalidade das assentadas basálticas, as vertentes rectilíneas, as escarpas, a planície aluvial e a 

ocupação agrícola. É interessante também notar formas de disjunção colunar do basalto. É um local de fácil 

acesso, com muito boas condições de observação e sem grande vulnerabilidade para uso enquanto local 

de interesse geomorfológico. 
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FFFFICHA DE ICHA DE ICHA DE ICHA DE AAAAVALIAÇÃO VALIAÇÃO VALIAÇÃO VALIAÇÃO QQQQUALITATIVA DOS UALITATIVA DOS UALITATIVA DOS UALITATIVA DOS LLLLOCAIS DE OCAIS DE OCAIS DE OCAIS DE IIIINTERESSE NTERESSE NTERESSE NTERESSE GGGGEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICO    

 

Nome: Ponta Magimã 

Referência: LIG 2 

Povoação mais próxima: Magimã 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

X   

 

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico  X    

Didáctico    X  

Cultural        X     

Estético  X    

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade   X 

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

    

AvalAvalAvalAvaliação Quanto à Necessidade de Protecçãoiação Quanto à Necessidade de Protecçãoiação Quanto à Necessidade de Protecçãoiação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração  X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção    X 

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: O depósito que se observa neste local é resultado de uma sucessão de vários episódios de 

escoadas de detritos e desabamentos, com valor didáctico e científico, num local de fácil acesso e com 

óptimas condições de observação.  
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Nome: Laranjeira (km 3 da Estrada Municipal) 

Referência: LIG 3 

 Povoação mais próxima: Laranjeira 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

X   

 

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico    X  

Didáctico     X 

Cultural  X    

Estético  X    

 

Avaliação Quanto às PotenciAvaliação Quanto às PotenciAvaliação Quanto às PotenciAvaliação Quanto às Potencialidades de Usoalidades de Usoalidades de Usoalidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade   X 

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração   X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção          X  

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: O local é muito interessante do ponto de vista didáctico, possui valor científico, é facilmente 

acessível e não apresenta obstáculos à observação. O terraço fluvial apresenta-se bem conservado nalguns 

pontos e bastante degradado noutros. Os movimentos de vertente e a construção da estrada parecem ter 

contribuído para esta degradação. 
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Nome: Laranjeira (margem esquerda da ribeira) 

Referência: LIG 4  

Povoação mais próxima: Laranjeira, Hortelão 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

X   

 

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico    X  

Didáctico     X 

Cultural  X    

Estético  X    

 

Avaliação Quanto às Potencialidades deAvaliação Quanto às Potencialidades deAvaliação Quanto às Potencialidades deAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso Uso Uso Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade   X 

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

    

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração  X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção          X  

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: Este local    testemunha a influência de diferentes fases eruptivas na formação da ilha, intercaladas 

com períodos de ausência ou de menor actividade vulcânica, em que o depósito de características fluviais 

ter-se-á formado. É um local facilmente acessível, com boa visibilidade e com alto valor científico e 

didáctico. 
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Nome: Hortelão 

Referência: LIG 5 

Povoação mais próxima: Hortelão 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

 X  

 

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico   X   

Didáctico    X  

Cultural    X  

Estético    X  

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade   X 

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

    

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração  X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção    X 

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: Em Hotelão os fenómenos geomorfológicos em destaque são: a planície aluvial resultante da 

confluência entre a Ribeira Principal e a ribeira de Gongon; as escarpas; os interflúvios finos e alongados 

que separam as ribeiras e ainda as formas residuais. Esta área possui valor estético, cultural e didáctico 

significativo, é facilmente acessível e não apresenta dificuldades em termos de visibilidade. 
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Nome: Apertado                                                                           

Referência: LIG 6 

Povoação mais próxima: Apertado 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

X   

 

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico    X  

Didáctico    X  

Cultural   X   

Estético   X   

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de Avaliação Quanto às Potencialidades de Avaliação Quanto às Potencialidades de Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoUsoUsoUso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade  X  

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração   X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção    X 

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: Neste local há um afloramento rochoso que provoca o estreitamento do vale (daí a toponímia). É 

um fenómeno interessante do ponto de vista científico e didáctico, pois terá tido um papel importante 

como nível de base local para o vale. Não necessita de protecção, mas merece valorização. Não apresenta 

grandes problemas de acessibilidade e é facilmente observável. 
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FFFFICHA DE ICHA DE ICHA DE ICHA DE AAAAVALIAÇÃO VALIAÇÃO VALIAÇÃO VALIAÇÃO QQQQUALITATIVA DOS UALITATIVA DOS UALITATIVA DOS UALITATIVA DOS LLLLOCAIS DE OCAIS DE OCAIS DE OCAIS DE IIIINTERESSE NTERESSE NTERESSE NTERESSE GGGGEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICOEOMORFOLÓGICO    

    

Nome: Ponta da Ribeira                                                        

Referência: LIG 7 

Povoação mais próxima: Ponta da Ribeira, Jaquetão 

    

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

X   

 

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico     X 

Didáctico     X 

Cultural X     

Estético    X  

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade   X 

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração   X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção   X  

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: O terraço fluvial da Ponta da Ribeira é o mais imponente e mais bem conservado do Vale da 

Ribeira Principal, o que lhe confere um elevado valor científico e didáctico, devendo por isso, ser 

preservado. Tem a acessibilidade condicionada pelas más condições da estrada, mas tem uma óptima 

visibilidade. 
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Nome: Stancha  

Referência: LIG 8  

Povoação mais próxima: Mato Curral 

 

Tipo de LocTipo de LocTipo de LocTipo de Localalalal    

Isolado Área Panorâmico 

X   

    

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico   X   

Didáctico     X 

Cultural    X  

Estético    X  

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade  X  

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

    

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração  X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção         X  

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: O interesse deste local relaciona-se com a construção de um dique para retenção e 

armazenamento de água que no espaço de uma década ficou completamente assoreado. Possui desta 

forma, interesse didáctico pela conjugação da dinâmica geomorfológica de vertentes, processos hídricos e 

fluviais e ordenamento do território. O local é acessível apenas a pé e tem muito boas condições de 

observação dos fenómenos em destaque. Merece protecção especial pela importância que o dique tem 

para a agricultura local. 
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Nome: Mato Galego                                                                                        

Referência: LIG 9 

Povoação mais próxima: Mato Galego 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

 X  

 

Avaliação Quanto ao Avaliação Quanto ao Avaliação Quanto ao Avaliação Quanto ao Valor Valor Valor Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico   X   

Didáctico    X  

Cultural    X  

Estético    X  

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade X   

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração   X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção       X   

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: O Mato Galego é um local interessante do ponto de vista didáctico pelos aspectos 

geomorfológicos aí existentes (patamar erosivo, blocos desabados, taludes e escarpas basálticas) mas 

também importante pelas características ecológicas e uma excelente qualidade panorâmica, permitindo 

ter um visão muito abrangente do relevo do vale. Contudo, a acessibilidade pode dificultar o uso desta 

área como local de interesse geomorfológico. 
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Nome: Fundinho                                                                                             

Referência: LIG 10 

Povoação mais próxima: Fundinho 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

 X  

 

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico    X  

Didáctico    X  

Cultural  X    

Estético    X  

 

Avaliação Avaliação Avaliação Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoQuanto às Potencialidades de UsoQuanto às Potencialidades de UsoQuanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade  X  

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração   X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção    X 

    

Síntese:Síntese:Síntese:Síntese: Interessa aqui notar o quase isolamento de um grande afloramento rochoso por processos erosivos 

fluviais e hídricos. É um excelente exemplo de erosão diferencial e de formação de cutelos (interflúvios 

finos e alongados). Outro aspecto curioso é a regularização de uma das vertentes por uma cascalheira de 

clastos angulosos, com estrutura open-work e com características diferenciadas do meio envolvente. O 

local tem valor científico e didáctico. Não apresenta obstáculos quanto à observação e o acesso tem que 

ser pedonal. 
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Nome: Lém Martins                                                                                           

Referência: LIG 11 

Povoação mais próxima: Lém Martins 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

X   

    

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico X     

Didáctico    X  

Cultural     X 

Estético     X 

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade  X  

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração       X  

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção         X   

    

SínteseSínteseSínteseSíntese:    Lém Martins é um local com valor didáctico sobretudo para a compreensão da interacção entre a 

acção antrópica e as características geomorfológicas. O fenómeno em destaque é a existência de socalcos 

relativamente bem conservados, construídos para fixação e conservação do solo e para a regularização de 

vertentes muito declivosas. Para além do interesse socioeconómico e cultural, possui também qualidade 

estética. O acesso é feito por trilhos pedestres com grau de dificuldade médio. 
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Nome: Covão Riba                                                                                               

Referência: LIG 12 

Povoação mais próxima: Covão Riba, Mato Dentro 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

 X  

 

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico    X  

Didáctico    X  

Cultural         X   

Estético    X  

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade  X  

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de Protecção 

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração   X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção    X 

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: Na área de Covão Riba destacam-se as escarpas que marcam a ruptura entre a cabeceira e o leito 

do Vale da Ribeira Principal, bem como os filões que as atravessam, incorporando valor científico, estético 

e didáctico. O acesso tem que ser por trilhos pedestres que apresentam um grau de dificuldade moderado, 

mas a visibilidade dos fenómenos em destaque é muita boa.     
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Nome: Trilho Fundinho-Posto 1                                                  

Referência: LIG 13 

Povoação mais próxima: Serra da Malagueta 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

X   

    

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico   X   

Didáctico    X  

Cultural  X    

Estético   X   

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade  X  

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração      X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção          X  

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: Num local a meio percurso entre o Fundinho e o Posto, observa-se uma forma particular de 

disjunção do basalto com valor didáctico e estético, tratando-se essencialmente um sítio de interesse 

geológico. Este foi o único local onde se observou esta forma de disjunção do basalto, ao longo do 

percurso realizado pela Ribeira Principal.  
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Nome: Trilho Fundinho-Posto 2                                                  

Referência: LIG 14 

Povoação mais próxima: Serra da Malagueta 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

X   

    

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico  X    

Didáctico    X  

Cultural X     

Estético   X   

    

Avaliação Quanto às PoteAvaliação Quanto às PoteAvaliação Quanto às PoteAvaliação Quanto às Potencialidades de Usoncialidades de Usoncialidades de Usoncialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade  X  

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração   X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção       X    

    

Síntese:Síntese:Síntese:Síntese: À beira do trilho pedestre de acesso ao Posto (no topo da Serra) é possível observar na base de 

uma escarpa basáltica formas de disjunção colunar e prismática do basalto, com valor didáctico devido à 

facilidade de compreensão deste tipo de morfologia do basalto. O fenómeno tem também valor estético, 

pela singularidade.    
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Nome: Cabeceira do Vale  

Referência: LIG 15 

Povoação mais próxima: Posto 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

 X  

    

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico   X   

Didáctico    X  

Cultural   X   

Estético    X  

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade  X  

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

    

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração   X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção     X    

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: A cabeceira do Vale da Ribeira Principal é interessante do ponto de vista didáctico, 

principalmente para a compreensão de fenómenos erosivos, com destaque para os afloramentos rochosos 

elucidativos da erosão diferencial, os barrancos e as formas de relevo residuais. Esta área é rapidamente 

acessível a pé a partir do topo da serra, não apresenta obstáculos quanto à visibilidade e tem uma muito 

boa qualidade panorâmica. 
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Nome: Maria Curva  

Referência: LIG 16 

Povoação mais próxima: Posto 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

  X 

 

Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor Avaliação Quanto ao Valor     

 Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Científico  X    

Didáctico     X 

Cultural  X    

Estético     X 

 

Avaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de UsoAvaliação Quanto às Potencialidades de Uso    

 Difícil Moderada Fácil 

Acessibilidade   X 

 

 Fraca Moderada Boa Muito Boa 

Visibilidade    X 

 

Avaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de ProtecçãoAvaliação Quanto à Necessidade de Protecção    

 Fraca Moderada Avançada 

Deterioração  X   

 

 Adequada Moderada Insuficiente Não aplicável 

Protecção      X    

    

Síntese: Síntese: Síntese: Síntese: Este local situado num dos pontos mais altos da serra tem uma excelente qualidade panorâmica 

para a compreensão do relevo, não só do Vale da Ribeira Principal mas também do sector a sul do maciço 

da Serra da Malagueta, nomeadamente o planalto de Santa Catarina. A vista panorâmica possui elevado 

valor didáctico e estético. O local é facilmente acessível, quer por veículo todo-o-terreno quer a pé através 

de um caminho de terra batida que tem ligação com a estrada nacional. 
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Nome: Boca da Ribeira Referência: LIG 1                          
    

 
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
    

Isolado Área Panorâmico 

 X  

 
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
    

Geomorfológico 

Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 
humanas    
 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X X X 

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
    

    
1. Vertentes escarpadas com cornijas basálticas 
2. Agricultura na planície aluvial 
3. Disjunção colunar 
4. Horizontalidades das assentadas basálticas e início de uma achada litoral 

 

  
 

5. Extracção de inertes (areia e cascalho)  
6. Praia de areia negra na foz da ribeira  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2 

6 

4 

5 

1 
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Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
  
 
Este local, em plena foz da ribeira Principal é marcado por dois aspectos geomorfológicos principais: as 
vertentes muito declivosas encimadas por cornijas basálticas (com disjunção colunar em alguns pontos) e 
uma extensa planície aluvial, fortemente ocupada pelas actividades humanas (sobretudo agricultura e 
extracção de inertes).  
A planície aluvial é ocupada por material de características muito variadas (desde areia a grandes blocos), 
devido à torrencialidade e à grande capacidade de transporte das cheias. É possível observar esses 
sedimentos de uma forma mais elucidativa em alguns pontos de extracção de inertes. 
 
 
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 
 
Estrutural pela clareza quanto à génese do relevo, patente na horizontalidade das assentadas basálticas, e 
na quase verticalidade das vertentes;  
Sedimentar pela acumulação típica de sectores terminais de ribeiras. 
Fluvial, pelas marcas da erosão provocada pelo escoamento superficial, patentes sobretudo nas 
características da planície aluvial.  
 
 
 
Tipos de vaTipos de vaTipos de vaTipos de valorlorlorlor    
 
  
Valor didáctico elevado, pela associação dos aspectos geomorfológicos com a ocupação do território e uso 
do solo. Possui também valor cultural e económico pela importância da actividade agrícola. 

 
Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Facilmente acessível por veículo automóvel. Neste local faz-se a ligação 
entre a principal estrada do sector oriental ilha de Santiago (a Estrada 
Nacional 1) e a estrada municipal de acesso à Ribeira Principal.  

Visibilidade 
 

Todos os aspectos geomorfológicos realçados têm uma visibilidade 
muito boa, não sendo necessárias deslocações significativas para os 
observar. 

Valores Adicionais 
 

O significado cultural e socioeconómico relacionado com a actividade 
agrícola e de extracção de inertes, o valor estético da paisagem e a 
presença de uma praia. 

 
Usos actuais 
 

De realçar a agricultura de regadio e de sequeiro, e a extracção de 
inertes. 

Estado de Conservação 
 

Alguma fracturação das cornijas basálticas por causas naturais. Mas a 
extracção de inertes pode revelar-se aqui um problema sério se não for 
controlada. 

Vulnerabilidade 
 

A planície aluvial, por causa de algumas práticas agrícolas e da 
extracção de inertes é o aspecto geomorfológico mais vulnerável. Mas 
o uso como LIG não aumenta a vulnerabilidade do local. 

Estatuto Legal 
 

Não dispõe de legislação específica para a Geoconservação.  

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Bom local para colocação de um painel interpretativo sobre o vale e 
para a instalação de um centro de informação para os visitantes, na 
medida em que é a principal porta de entrada para o vale. 

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
 

Local limitado. As povoações mais próximas (principalmente Achada do 
Monte) dispõem de escolas ao nível do ensino básico, comércio e 
serviços de saúde e de apoio social, de dimensão local. 
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Nome: Ponta Magimã Referência: LIG 2                          
    
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
    

Isolado Área Panorâmico 

X   

    
Principais Interesses Principais Interesses Principais Interesses Principais Interesses     
 

Geomorfológico 

Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 
humanas    
 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X   

 
        
Localização Localização Localização Localização  na na na na carta topográfica 1: 25 000 carta topográfica 1: 25 000 carta topográfica 1: 25 000 carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 

  
 
1 – Vista geral do depósito;  
2 – Pormenor do material bastante heterométrico, variando de argilas a blocos decimétricos. Note-se 
também o rolamento anguloso a sub-anguloso dos calhaus.  
 
Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 
 
O depósito é constituído por material bastante heterogéneo, variando de sedimentos finos (argilas) a 
grandes blocos decimétricos angulosos a sub-angulosos. Trata-se da acumulação num pequeno canal 
fluvial, do que parece ser uma sucessão de vários episódios de escoada de detritos. 
Tem uma espessura de cerca de 6 metros na sua parte frontal e ocupa toda a extensão da vertente, cerca 
de 25 metros de comprimento. Parte do material tem origem na erosão da cornija basáltica no topo da 
vertente, libertando grandes blocos que terão sido sujeitos a transporte em meio aquoso juntamente com 
outros materiais de vertente. 
 
 
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 
  
O interesse geomorfológico principal é a dinâmica de vertentes (desabamentos e escoadas detríticas) e a 
degradação das cornijas basálticas.  
 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 
Valor didáctico por ser um bom exemplar para a explicação da dinâmica de vertentes e da erosão. Ao 
longo do vale não se observam mais depósitos do mesmo tipo com a mesma dimensão e tão facilmente 
acessíveis e perceptíveis. 

 
 
    
    

1 2 
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Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
 

 
 
    
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
    
 

Acessibilidade  
 

Local de fácil acesso, à beira da estrada municipal de acesso à Ribeira 
Principal. 

Visibilidade 
 

Muito boa visibilidade. 

Valores Adicionais 
 

Não se verifica qualquer valor adicional relevante para além da 
imponência do depósito. 

 
Usos actuais 
 

Sem qualquer tipo de uso. 

Estado de Conservação 
 

Apesar da construção da estrada mantêm-se o essencial do depósito. 

Vulnerabilidade 
 

A vulnerabilidade é alta pela proximidade da estrada. 

Estatuto Legal 
 

Fora dos limites do PNSM e sem qualquer tipo de enquadramento legal 
específico. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Criação de uma estrutura que proteja a estrada. 

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
    

Local muito limitado. As povoações mais próximas (Magimar, Ponta 
Morena, Achada Bolanha, Achada do Monte) dispõem de escolas ao 
nível do ensino básico, comércio e serviços de saúde e de apoio social 
de dimensão local. 
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Nome: Laranjeira (km 3 da Estrada Municipal) Referência: LIG 3                          
 
    
Tipo Tipo Tipo Tipo de Localde Localde Localde Local    
    

Isolado Área Panorâmico 

X   

 
Tipos de Interesse Tipos de Interesse Tipos de Interesse Tipos de Interesse     
    

Geomorfológico 

Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 
humanas 
 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X   

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
    

 

  

 
1- Sector do terraço bem conservado fossilizado por depósito de vertente; 2- a degradação do terraço por 
movimentos de vertente (escoada detríticas superficiais); 3- pormenor da constituição heterométrica do 
depósito. 
    
    
    
    
    
    

1111    

3333    2222    
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Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 
 
Os depósitos de terraço são visíveis em dois pontos muito próximos à beira da estrada, a uma altura 
próxima dos 4 metros, ao longo de dezenas de metros de comprimento. Os calhaus são sub-rolados, de 
dimensão variável com imbricação para NNE, no sentido de escoamento da ribeira (para NNE).  

 
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 

Sedimentar e fluvial, pela formação do depósito de terraço. 

 
    
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 
Valor científico e didáctico. O valor científico deve-se ao facto de não se observar vários exemplos 
semelhantes ao longo da ribeira e à importância que este terraço pode ter na explicação da evolução do 
nível de base da ribeira e da sua dinâmica erosiva. O valor didáctico deve-se a facto de ser facilmente 
explicável e por ser um local onde se pode associar a compreensão da interacção entre a actividade 
humana e os fenómenos geomorfológicos, particularmente por causa da visibilidade e degradação do 
terraço relacionadas com a construção da estrada. 
 
    
EsboEsboEsboEsboço Geomorfológico ço Geomorfológico ço Geomorfológico ço Geomorfológico     
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Local de fácil acesso, à beira da principal estrada de acesso à ribeira 
principal. 

Visibilidade 
 

O terraço não apresenta qualquer dificuldade de observação. 

Valores Adicionais 
 

Não apresenta qualquer aspecto relevante que o valorize, para além 
dos geomorfológicos. 

 
Usos actuais 
 

O local não tem qualquer uso. 

Estado de Conservação 
 

A proximidade da estrada e a instabilidade da vertente podem pôr em 
causa a conservação do terraço. 

Vulnerabilidade 
 

Muito vulnerável devido ao estado de degradação natural e à 
proximidade da estrada. 

Estatuto Legal 
 

Fora dos limites do PNSM e sem qualquer tipo de enquadramento legal 
específico. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

É importante a sua sinalização como LIG realçando a sua importância 
científica e didáctica. Justifica medidas de protecção.  

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
    

As povoações mais próximas são muito limitadas nesse aspecto. 
Possuem escolas ao nível do ensino básico, comércio e serviços de 
saúde e de apoio social, de dimensão local. 
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Nome: Laranjeira (margem esquerda do vale) Referência: LIG 4                          
 
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
 

Isolado Área Panorâmico 

X   

 
PrincipaiPrincipaiPrincipaiPrincipais Interesses s Interesses s Interesses s Interesses     
 

Geomorfológico 

Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 
humanas 
 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X   

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
    

 
 
Pormenor do depósito de características fluviais entre assentadas basálticas e a disjunção colunar na 
camada de basalto superior.  
 
Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 
 
Unidade sedimentar de calhaus e blocos rolados de características fluviais, à qual se sobrepõe um 
espesso manto basáltico. Pode-se deduzir que após uma fase eruptiva terá havido um período de 
menor (ou de estagnação) da actividade vulcânica, em que o depósito ter-se-á acumulado; 
seguiu-se nova fase eruptiva, que originou a formação do manto basáltico suprajacente. 

 
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 
 
Estratigráfico pela possibilidade observação das discordâncias entre as diferentes séries de mantos 
basálticos marcadas por depósitos de ribeira. 

 
 
    
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
Valor didáctico por permitir a interpretação da génese e evolução do relevo, num local onde coexistem 
dois processos geomorfológicos diferentes, na evolução do relevo;  
Valor científico como objecto de estudo. Foi o local mais acessível e com melhor visibilidade, identificado 
ao longo do vale, para a compreensão deste fenómeno.    
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Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
    
    

    
 
    
    
    
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Facilmente acessível por automóvel. A estrada está na margem oposta 
da ribeira.  

Visibilidade 
 

O fenómeno em destaque é de fácil observação. 

Valores Adicionais 
 

Sem aspectos relevantes para além dos geológicos e geomorfológicos. 

 
Usos actuais 
 

O local não tem qualquer tipo de uso. 

Estado de Conservação 
 

Os elementos geomorfológicos em destaque encontram-se muito bem 
conservados.  

Vulnerabilidade 
 

O local não se apresenta vulnerável, até porque não sofre qualquer tipo 
de pressão antrópica. O seu uso como LIG também não irá aumentar a 
vulnerabilidade. 

Estatuto Legal 
 

Fora dos limites do PNSM e sem qualquer tipo de enquadramento legal 
específico.  

Propostas de Intervenções e 
Usos 

É importante a sua sinalização como LIG realçando a sua importância 
científica e didáctica.  

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
    

Fortes limitações. Alguns serviços básicos nas localidades mais 
próximas, mas com dimensão local. Contudo é de referir a proximidade 
este LIG em relação à Associação Comunitária de Hortelão, o que pode 
ser vantajoso em termos de acesso a informação. 
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Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
    

Isolado Área Panorâmico 

 X  

 
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
 

Geomorfológico 

Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 
humanas 
 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X X X 

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Hortelão Referência: LIG 5                          
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CCCCARARARARACTERIZAÇÃO ACTERIZAÇÃO ACTERIZAÇÃO ACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Ribeira de Xaxa 
2- Ribeira de Gongon 
3- Ribeira Principal e a estrada sem pavimentação 
4- Interflúvio fino e alongado com formas de relevo residuais 
5- Planície aluvial na confluência das ribeiras, com uso agrícola 

 
Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 

Na confluência entre a Ribeira Principal e a Ribeira de Gongon (que por sua vez tem um importante 
afluente que é a Ribeira de Xaxa), destaca-se o alargamento do fundo de vale e a formação de uma 
planície aluvial, os interflúvios finos e alongados, as formas residuais (os cumes e o arco) e as vertentes 
escarpadas resultantes do forte entalhe dos cursos de água.  

 
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 

O interesse estrutural é o mais importante pela imponência de formas de relevo tipicamente vulcânicas, 
que têm um impacto significativo no relevo. Destaque ainda para fenómenos de geomorfologia fluvial, 
com impacte na dinâmica erosiva das vertentes e na formação de uma planície aluvial.  

 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 
 Fenómenos com valor didáctico, pela facilidade de compreensão e associação das inter-relações entre os 
diferentes factores intervenientes na dinâmica e evolução das formas de relevo. A área possui também 
valor ecológico, estético e cénico.  
 
 
 
 
 
 
 

 

1111    
2222    

4444    

5555    

3333    
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EsboçoEsboçoEsboçoEsboço Geomorfológico  Geomorfológico  Geomorfológico  Geomorfológico     
    

 
    
    
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
    
 
Acessibilidade  
 

Facilmente acessível quer por automóvel como por veículos todo-o-
terreno e carrinhas. 

Visibilidade 
 

Muito boa visibilidade. 

Valores Adicionais 
 

As potencialidades para a prática agrícola. 

 
Usos actuais 
 

Agricultura. 

Estado de Conservação 
 

Aspectos geomorfológicos bem conservados. 

Vulnerabilidade 
 

Baixa pela dimensão e integridade dos aspectos geomorfológicos em 
destaque.  

Estatuto Legal 
 

Fora dos limites do PNSM e sem qualquer tipo de enquadramento legal 
específico. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

O interesse geomorfológico existente neste local reclama sobretudo 
medidas de valorização, como por exemplo sinalização, através de 
placas ou painéis informativos.  

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
 

Em Hortelão existe comércio, escola e um posto de saúde local e ainda 
um centro comunitário. 
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Nome: Apertado Referência: LIG 6                          
 
Tipo de Local 
 

Isolado Área Panorâmico 

X   

 
PrincipaisPrincipaisPrincipaisPrincipais Interesses Interesses Interesses Interesses    
 

Geomorfológico  
  

Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 

humanas 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X   

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
    
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 

 
 

1 – Barra rochosa (brecha consolidada); 
2 – Aspecto do material poroso e heterométrico que preenche o fundo de vale. 
 

 

 
 

Vista a partir da cabeceira do vale, de onde se vislumbra o estreitamento 
do perfil transversal no local de Apertado. 

 
 

 
 
 
 
 
 

1111    

2222    
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Síntese das caractSíntese das caractSíntese das caractSíntese das características geomorfológicaserísticas geomorfológicaserísticas geomorfológicaserísticas geomorfológicas    
 

O local do Apertado situado a meio percurso entre Hortelão e Chão de Horta, é marcado por um 
estreitamento do perfil transversal do vale, devido à existência de uma brecha consolidada, que 
dá forma a uma barra rochosa de elevada dureza, afeiçoando vertentes convexas com uma altura 
próxima de 5m a partir do fundo de vale. O alto da barra rochosa deverá corresponder a um 
antigo nível de base, a partir do qual o perfil longitudinal da ribeira ter-se-á regularizado para 
montante, funcionando como uma soleira.  

 
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 

Tem interesse estrutural e em termos de geomorfologia fluvial pelo controlo que a estrutura exerce na 
evolução do perfil longitudinal da ribeira e na formação do talvegue principal. 

 
 
TiposTiposTiposTipos de valor de valor de valor de valor    
 

 Local com valor científico, didáctico, ecológico e estético. 

 
 
Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Apesar da não pavimentação da estrada, o acesso a este local é 
relativamente fácil, excepto na época das chuvas onde mesmo para 
veículos todo-o-terreno o percurso revela-se difícil.   

Visibilidade 
 

Sem problemas de observação. A estrada/caminho passa pelo estreito 
que origina a toponímia. 

Valores Adicionais 
 

A disponibilidade de água subterrânea.  

 
Usos actuais 
 

Agricultura nos arredores. 

Estado de Conservação 
 

Muito bem conservado. 

Vulnerabilidade 
 

A probabilidade de perda ou danos é muito baixa, devido à robustez e 
dimensão do elemento geomorfológico. 

Estatuto Legal 
 

Fora dos limites do PNSM e sem qualquer tipo de enquadramento legal 
específico. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Sinalização como LIG, de forma a realçar o seu valor. 

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
    

O LIG está situado entre Hortelão e Chão de Horta que são os principais 
núcleos populacionais da Ribeira Principal, onde existem escolas, postos 
de saúde e comércio locais.  
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Nome: Ponta da Ribeira Referência: LIG 7                            
 
Tipo de Local 

Isolado Área Panorâmico 

X   

 
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
 
Geomorfológico Inter-relações entre a 

geomorfologia e as actividades 
humanas 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X   

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
    
IlustrIlustrIlustrIlustraçãoaçãoaçãoação    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Vista geral do terraco onde se nota o contacto do depósito com o substracto. 

2- Pormenor da constituição do depósito de terraço 

 
Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 
 
Um corte num terraço fluvial, ilustrando um depósito com cerca de 5m de espessura situado a 
cerca de 15m de altura em relação ao fundo de vale actual. O depósito, com cerca de 20m de 
extensão, é um importante testemunho de um nível de base antigo e é o único que combina um 
bom estado de conservação com facilidade de acesso e de observação. O depósito é composto 
por material heterométrico incluindo calhau e blocos sub-rolados a sub-angulosos, envoltos numa 
matriz arenosa grosseira.  

1 

 

2 
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Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 

Sedimentar e fluvial pela formação do depósito de terraço. 

 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 

Valor científico pela raridade e integridade e didáctico pela facilidade de compreensão. 

 
 
Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
    

 
    
    
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Relativamente fácil, para carrinhas ou veículos todo-o-terreno, através 
de uma estrada sem pavimentação que se encontra muito degradada na 
época das chuvas. 

Visibilidade 
 

Sem obstáculos. 

Valores Adicionais 
 

O bom estado de conservação e dimensão do terraço tem valor 
estético.  

 
Usos actuais 
 

Sem qualquer tipo de uso. 

Estado de Conservação 
 

Muito bem conservado. 

Vulnerabilidade 
 

Baixa, devido à ausência de pressão antrópica significativa e de 
perigosidade natural. 

Estatuto Legal 
 

Fora dos limites do PNSM e sem qualquer tipo de enquadramento legal 
específico. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Colocação de um painel ou uma placa informativa individual, de forma 
a realçar o seu valor como local de interesse geomorfológico.   

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
 

Em Chão de Horta a poucas centenas de metros de distância, existe 
uma escola, um posto de saúde, uma associação comunitária e 
comércio, de dimensão local.  



 158 

 
Nome: Stancha  Referência: LIG 8                          
 
 
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
    

Isolado Área Panorâmico 

X   

 
    
    
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
 

Geomorfológico Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 

humanas 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

    X X 

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Sedimentos depositados no espaço onde era a albufeira 
2 – Estrutura de canalização da água do dique às hortas (levadas) 

 
Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 
 
Em cerca de 10 anos, o que era uma albufeira que funcionava como o principal fornecedor de 
água para regadio nas explorações agrícolas a jusante, passou a ser um dique completamente 
assoreado. Este enchimento com sedimentos num espaço temporal tão curto é prova da grande 
dinâmica erosiva das vertentes, da perda de solo e da grande capacidade de arranque e 
transporte durante as cheias. 
 
 
    
    
    

 

1111    

2222    
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Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 

Sedimentar e fluvial por causa do fenómeno de assoreamento. 

 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 

O local possui valor didáctico, pela forte interacção entre a geomorfologia e a acção antrópica no 
território. 

 
Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
 

 
    
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Dificuldade moderada, por estar num ponto onde a estrada já não 
chega e o acesso tem que ser pedonal, pelo fundo de vale ou por trilhos 
pedestres ao longo da vertente (principalmente da margem direita). 

Visibilidade 
 

Muito boa. 

Valores Adicionais 
 

As relações entre a acção humana e a dinâmica de fenómenos naturais 
(geomorfológicos); o valor estético do local principalmente na época 
das chuvas; a importância para o vale do ponto de vista da agricultura. 

 
Usos actuais 
 

Uso agrícola. 

Estado de Conservação 
 

Sem degradação. 

Vulnerabilidade 
 

Baixa. 

Estatuto Legal 
 

Sem qualquer enquadramento legal específico. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Recuperação da albufeira ou abertura de canais, através da draga de 
sedimentos e medidas de mitigação da erosão a montante, de forma a 
recuperar a albufeira. 

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
 

Em Chão de Horta, a cerca de 700 metros, há comércio, escola, posto 
de saúde e associação comunitária, mas com fraca capacidade resposta 
face a uma procura maior.  
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Nome: Mato Galego Referência: LIG9                           
 
Tipo de Local 

Isolado Área Panorâmico 

    X  

 
Principais InPrincipais InPrincipais InPrincipais Interessesteressesteressesteresses    
 

Geomorfológico Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 

humanas 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X  X 

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1- Escarpa (cornija basáltica) onde se nota a sucessão de várias escoadas  
2- Patamar erosivo em que as vertentes estão regularizadas por taludes de material desabado  
       (incluindo blocos) 

 
Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 
 
A área do Mato Galego na margem direita do vale é uma extensa superfície erosiva, onde as 
altitudes variam entre os 450m e os 600m. Na área é possível também observar de perto uma das 
principais escarpas da serra que evidencia a sucessão de várias séries de mantos basálticos, bem 
como a inclinação para NE das assentadas basálticas. Esta área permite, por isso, uma boa 
compreensão da estrutura do Complexo Eruptivo do Pico da Antónia, composto por assentadas 
basálticas e piroclastos.  
 

    
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 
Estrutural pela presença das assentadas basálticas que formam uma escarpa vigorosa, com forte impacto 
na paisagem e na própria evolução do relevo.   
Dinâmica de vertentes, condicionada pela erosão dos solos e por desabamentos.  
 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    

 
    

Valor didáctico, ecológico e cénico.  

 

1111    

2222    
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Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
    

 
 
    
    
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Dificuldade moderada. A estrada (não pavimentada) termina em Chão 
de Horta a cerca de 1km de distância. A partir daí o acesso é feito 
através de trilhos pedestres.  

Visibilidade 
 

Local com óptimas condições de visibilidade 

Valores Adicionais 
 

Ecológico, panorâmico. 

 
Usos actuais 
 

Agricultura de sequeiro. 

Estado de Conservação 
 

Fenómenos geomorfológicos muito bem conservados. 

Vulnerabilidade 
 

Baixa. 

Estatuto Legal 
 

A escarpa marca o limite do parque natural nesta área. Mas a maior 
parte da área está fora desse limite.  

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Tendo em conta a sua importância ecológica, a sua qualidade cénica e a 
os fenómenos geomorfológicos que se observam, deve ser incluído em 
percursos ecoturísticos e geoturísticos, sendo necessário dotar os trilhos 
de melhores condições de segurança e criar pontos de apoio aos 
visitantes. É importante também a preservação das características de 
flora e fauna. 
Um bom local para a construção de um miradouro com um painel 
interpretativo.   

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
 

 Apenas em Chão de Horta, a cerca de 1km, onde existe uma escola, um 
posto de saúde, comércio de dimensão local e uma associação 
comunitária. 
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Nome: Fundinho Referência: LIG10                           
 
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
    

Isolado Área Panorâmico 

 X  

 
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
 

Geomorfológico  
  

Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 

humanas  

Cénico /Panorâmico/Paisagístico  

X  X 

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 
 

 
 

                 
 

1- Vista panorâmica do Fundinho a partir do Mato Galego em que se vê a acção de processos fluviais, 
através de uma densa rede hidrográfica;     

2- Interflúvio estreito e alongado (cutelo) formado pelo recuo da vertente por processos hídricos e 
fluviais;  

3- Aspecto dos blocos decimétricos e angulosos que regularizam as vertentes, com estrutura open-
work. 

 
 
 
 
 
 

1111    

2222    
3333    
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Síntese daSíntese daSíntese daSíntese das características geomorfológicass características geomorfológicass características geomorfológicass características geomorfológicas    
 

Trata-se de um relevo isolado, encimado por uma espessa cornija, com vertentes regularizadas 
por blocos basálticos decimétricos, de aspecto bastante diferenciado do que se observa em outros 
locais do vale onde há desabamentos de blocos isolados a partir de cornijas no topo das vertentes.  

 
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 

De vertente, dinâmica de erosão diferencial, formação de cutelos e aprofundamento de valeiros. 

 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 

Valor didáctico pela possibilidade de interpretação de fenómenos relacionados com a erosão diferencial e 
formação de cutelos.  
Valor científico pela raridade e curiosidade quanto à origem dos blocos na vertente. 

 
Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIOTENCIOTENCIOTENCIAL DE AL DE AL DE AL DE UUUUSOSOSOSO    
    
 

Acessibilidade  
 

Dificuldade moderada. Local acessível apenas através de trilhos 
pedestres, quer a partir do topo da serra (onde passa a estrada 
nacional) quer a partir do interior do vale onde a estrada (não 
pavimentada) termina a cerca de 1km de distância. 

Visibilidade 
 

Muito boa para todos os elementos geomorfológicos mais interessantes 

Valores Adicionais 
 

Geológico, ecológico. 

 
Usos actuais 
 

Agricultura de sequeiro. 

Estado de Conservação 
 

Elementos geomorfológicos em bom estado de conservação. 

Vulnerabilidade 
 

Elementos geomorfológicos com baixa vulnerabilidade. 

Estatuto Legal 
 

Sem qualquer enquadramento legal específico, fora dos limites do 
PNSM. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

É necessária a sua sinalização como local de interesse geomorfológico e 
melhoria das condições dos trilhos.  

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
 

No topo da serra onde existe uma escola e a sede do parque natural e 
em Chão de Horta, onde há também, escola, posto de saúde, 
associação comunitária e comércio local.  
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Nome: Lém Martins  Referência: LIG11                   
 
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
    

Isolado Área Panorâmico 

X   

 
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
 

Geomorfológico Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 

humanas 
  

Cénico /Panorâmico/Paisagístico  

    X X 

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertentes declivosas, regularizadas por socalcos e a povoação de Lém Martins. 
  
Síntese das caracterSíntese das caracterSíntese das caracterSíntese das características geomorfológicasísticas geomorfológicasísticas geomorfológicasísticas geomorfológicas    
 

Local bastante elucidativo da interacção entre a geomorfologia e a forma como o Homem ocupa 
e organiza o território. Quase toda a vertente encontra-se regularizada por socalcos construídos 
para a agricultura e para a própria sustentação das casas, tentando minimizar os efeitos do forte 
declive. 

 
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 

Cultural, pela ligação entre a geomorfologia e aspectos culturais. 

 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 

 Valor didáctico na compreensão da interacção geomorfologia/acção antrópica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 170 

Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
 

 
 
 
 
 
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Local acessível por trilhos pedestres com grau de dificuldade 
moderado.  

Visibilidade 
 

Muito boa tanto no local, como a partir de outros pontos nos sectores 
mais elevados do maciço montanhoso.  

Valores Adicionais 
 

Aspectos culturais, socioeconómicos e estéticos associados à 
geomorfologia. 

 
Usos actuais 
 

Os terraços são utilizados principalmente para a agricultura. 

Estado de Conservação 
 

Socalcos bem conservados, contribuindo para a protecção dos solos.  

Vulnerabilidade 
 

Baixa. Existe a preocupação da preservação, dada a importância da 
agricultura na economia das familias.  

Estatuto Legal 
 

Próximo dos limites do PNSM mas sem enquadramento legal 
específico. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

É necessária a divulgação e o incentivo à preservação dos socalcos pelo 
seu valor cultural, estético e socioeconómico 

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
 

Os serviços mais próximos estão em Chão de Horta e no topo da Serra, 
ambos a pouco mais de 1km de distância.  
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Nome: Covão Riba    Referência: LIG12 
  
 
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
 

Isolado Área Panorâmico 

 X  

 
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
 

Geomorfológico Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 

humanas 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X  X 

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
    
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Panorama do local de Covão Riba 
 
 

 
 
Saliência dos filões ao longo da escarpa, evidenciando erosão diferencial 
 
 
Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 

A área Covão Riba é excelente para observar a transição da cabeceira para o fundo do vale, 
permitindo compreender o contraste na dinâmica entre estas duas unidades. A transição começa 
de uma forma brusca, através de uma vigorosa escarpa atravessada por filões. 
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Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 
Estrutural, uma vez que está bem patente neste local a estrutura do relevo, através das séries basálticas que 
formam a escarpa.   
Erosão diferencial pelas diferenças de dureza entre os materiais, que é evidenciada principalmente pela 
saliência dos filões.  
 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 

Valor didáctico e científico como objecto de estudo para a explicação e compreensão de aspectos 
geomorfologia vulcânica.  

 
Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
    

 
 
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Dificuldade moderada. Local acessível apenas através de trilhos 
pedestres, quer a partir do topo da serra (onde passa a estrada 
nacional) quer a partir do interior do vale onde a estrada (não 
pavimentada) termina a cerca de 1km de distância. 

Visibilidade 
 

Muito boa para todos os aspectos geomorfológicos e geológicos em 
destaque. 

Valores Adicionais 
 

Presença de elementos geológicos com forte associação com aspectos 
geomorfológicos. 

 
Usos actuais 
 

Agricultura de sequeiro nas vertentes.  

Estado de Conservação 
 

Os fenómenos mais interessantes estão suficientemente bem 
conservados para uso como LIG, apesar de alguma degradação dos 
filões.  

Vulnerabilidade 
 

Devido à agricultura, os solos são o elemento natural mais vulnerável.  

Estatuto Legal 
 

Próximo dos limites do PNSM mas sem protecção legal específica.  

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Sinalização como LIG e melhoria das condições dos trilhos.  

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
 

No topo da serra onde existe uma escola e a sede do parque natural e 
em Chão de Horta, onde existe também, escola, posto de saúde, 
associação comunitária e comércio local. 
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Nome: Trilho Fundinho - Posto 1    Referência: LIG13    
 
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
 

Isolado Área Panorâmico 

X   

 
 
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
 

Geomorfológico Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 

humanas 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X   

 
    
Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000Localização na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disjunção esferoidal do basalto 
 
 
  
 
 
 
Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 
Trata-se de uma geoforma de pormenor causada pela conjugação da alteração química, com a erosão 

mecânica. Este tipo de meteorização ocorre principalmente em rochas maciças, como é o caso do basalto e 

consiste num processo de fracturação que com o tempo resulta em formas arredondadas concêntricas que 

se assemelham a cascas de cebola, a que se denomina de disjunção esferoidal.  

 
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 

O interesse deste LIG é sobretudo geológico, uma vez que este fenómeno tem uma forte influência da 
litologia.  

 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 

Valor didáctico pela facilidade de visualização deste tipo de morfologia basáltica;  valor científico pela 
raridade e valor estético pela singularidade da morfologia.  
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Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
 

 
 
 
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Moderada. O acesso é feito por trilhos pedestres quer a partir do topo 
da serra onde passa a estrada nacional quer a partir do interior do vale 
sendo que daqui a caminhada será mais longa.  

Visibilidade 
 

Muito boa, até porque o trilho pedestre passa praticamente por cima 
destas geoformas de pormenor.  

Valores Adicionais 
 

Destaque para o valor estético.  

 
Usos actuais 
 

Sem qualquer tipo de uso. 

Estado de Conservação 
 

Apesar de ser uma forma de erosão os pormenores deste tipo de 
geoforma continuam perfeitamente compreensíveis. 

Vulnerabilidade 
 

Vulnerabilidade baixa para uso enquanto LIG.  

Estatuto Legal 
 

Fora dos limites do parque natural. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Desvio do trilho de forma a isolar a geoforma e protegê-la de 
degradação mecânica provocada pela constante passagem de pessoas 
e animais. Pode também ser sinalizado com uma pequena placa 
informativa.  

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
    

Relativamente próximo do topo da Serra onde passa a estrada nacional, 
existe uma escola e está localizada a sede do PNSM. 
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Nome: Trilho Fundinho- Posto 2  Referência: LIG14                   

 
 
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
    

Isolado Área Panorâmico 

X   

 
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
 

Geomorfológico Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 

humanas 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X   

 
    
LocalizaçãLocalizaçãLocalizaçãLocalização na carta topográfica 1: 25 000o na carta topográfica 1: 25 000o na carta topográfica 1: 25 000o na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      Aspecto dos prismas e colunas de basalto. 
 
 
 
    
Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 

A disjunção colunar/prismática resulta de contracções do magma durante o processo de arrefecimento 

que levam à formação de diáclases em forma de prismas, tendencialmente de forma hexagonal.  

Os prismas e as colunas encontram-se muito próximas umas das outras, apesar de alguma degradação da 

rocha. 

    
Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 

Interesse litológico por ser uma morfologia típica do tipo de rocha em que ocorre.   
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Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 

 Valor didáctico para a compreensão deste tipo de morfologia do basalto e estético pela singularidade. 

 
 
Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
 

 
    
    
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Moderada. Acessível por trilhos pedestres, mas mais rapidamente a 
partir do topo da serra.  

Visibilidade 
 

Muito boa. 

Valores Adicionais 
 

Estético. 

 
Usos actuais 
 

Sem qualquer tipo de uso. 

Estado de Conservação 
 

Apesar de alguma degradação os pormenores desta morfologia 
encontram-se perfeitamente compreensíveis. 

Vulnerabilidade 
 

Baixa apesar de alguma degradação. 

Estatuto Legal 
 

Dentro dos limites do PNSM. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Sinalização com uma pequena placa informativa. 

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
    

Relativamente próximo do topo da serra, onde passa a estrada nacional, 
existe uma escola e está localizada a sede do PNSM. 
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Nome: Cabeceira do Vale     Referência: LIG 15                       
    
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
 

Isolado Área Panorâmico 

    X  

 
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
 

Geomorfológico Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 

humanas 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

X X X 

 
    
LocaliLocaliLocaliLocalização na carta topográfica 1: 25 000zação na carta topográfica 1: 25 000zação na carta topográfica 1: 25 000zação na carta topográfica 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
    
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 
 

 
  
Síntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicasSíntese das características geomorfológicas    
 

O sector montante do vale do tem como a principal característica geomorfológica a predominância de 
geoformas erosivas (valeiros, barrancos, formas residuais). Esta característica está fortemente associada aos 
elevados declives, mas a erosão dos solos por causas antrópicas contribuiu também para a evolução do 
relevo neste sentido.  

 
Interesse geomorfológico principaInteresse geomorfológico principaInteresse geomorfológico principaInteresse geomorfológico principal l l l     
 

Processos hídricos e fluviais. 

 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 

 A área possui valor ecológico, cénico, estético e didáctico. 
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Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
    

 
 
 
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE OTENCIAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Fácil, devido à proximidade em relação ao topo da Serra, onde passa a 
estrada nacional. 

Visibilidade 
 

Muito boa, pela dimensão dos aspectos do relevo em destaque.  

Valores Adicionais 
 

Ecológico e estético. 

 
Usos actuais 
 

Florestal. O PNSM tem vindo a desenvolver um projecto de reflorestação 
e introdução de algumas espécies em risco de extinção. 

Estado de Conservação 
 

Razoável. 

Vulnerabilidade 
 

Baixa. 

Estatuto Legal 
 

Área protegida. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Continuação da reflorestação, disponibilização de meios informativos 
que permitam um uso adequado da área.   

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
 

Próximo da sede do PNSM e da povoação de Serra da Malagueta. A 
proximidade da estrada facilita o acesso à vila do Tarrafal e à cidade de 
Assomada. 
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Nome: Maria Curva    Referência: LIG16                     
 
Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    
 

Isolado Área Panorâmico 

X   

 
Principais InteressesPrincipais InteressesPrincipais InteressesPrincipais Interesses    
 

Geomorfológico Inter-relações entre a 
geomorfologia e as actividades 

humanas 

Cénico /Panorâmico/Paisagístico 

     X 

 
    
Localização na carta topográficaLocalização na carta topográficaLocalização na carta topográficaLocalização na carta topográfica 1: 25 000 1: 25 000 1: 25 000 1: 25 000    
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CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO GGGGEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICAEOMORFOLÓGICA    
 
IlustraçãoIlustraçãoIlustraçãoIlustração    
 

 
 
Vista sobre o Vale da Ribeira Principal, permitindo vislumbrar as escarpas e cornijas basálticas, as vertentes 
muito inclinadas, as variações do traçado do fundo de vale, os valeiros e barrancos e ainda aspectos 
relacionados com as actividades Humanas.  
 
 

 
 
Vista para sul do Maciço da Serra da Malagueta, onde se vê o planalto de Santa Catarina ponteado por 
cones vulcânicos e ao fundo o Maciço do Pico da Antónia.  
  
Síntese das característSíntese das característSíntese das característSíntese das características geomorfológicasicas geomorfológicasicas geomorfológicasicas geomorfológicas    
 

Tem-se deste ponto uma óptima percepção das características do relevo quer do Vale da Ribeira Principal 
como do sector a sul do maciço da Serra da Malagueta onde se destacam duas das principais unidades 
geomorfológicas da ilha de Santiago: o Planalto de Santa Catarina e o Maciço do Pico da Antónia. Em 
condições de boa visibilidade atmosférica é possível também visualizar a partir deste local o vulcão do 
Fogo.  
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Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal Interesse geomorfológico principal     
 

Estrutural, processos erosivos, relevo vulcânico, pela compreensão que se têm da estrutura do relevo 
vulcânico erodido, do vale e de uma grande parte da ilha.  

 
Tipos de valorTipos de valorTipos de valorTipos de valor    
 

 Local com elevado valor didáctico, estético e cénico 

 
 
Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico Esboço Geomorfológico     
 

 
 
CCCCARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO ARACTERIZAÇÃO SSSSEGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O EGUNDO O PPPPOTENCOTENCOTENCOTENCIAL DE IAL DE IAL DE IAL DE UUUUSOSOSOSO    
 

Acessibilidade  
 

Fácil, através de uma estrada de terra batida (actualmente a ser 
calcetada), próxima da estrada nacional que passa pelo topo da serra.  

Visibilidade 
 

Muito boa visibilidade salvo em situações de nevoeiro. 

Valores Adicionais 
 

A qualidade cénica e a possibilidade de visualizar a ilha do Fogo. 

 
Usos actuais 
 

Sem qualquer uso.  

Estado de Conservação 
 

Quer o local como os aspectos geomorfológicos observáveis preservam 
as principais características.  

Vulnerabilidade 
 

Muito pouco vulnerável. 

Estatuto Legal 
 

Dentro dos limites da área protegida. 

Propostas de Intervenções e 
Usos 

Colocação de um painel interpretativo e miradouro. Deve ser vedada a 
aproximação dos visitantes à escarpa 

Proximidade de serviços e 
equipamentos 
 

Próximo da sede do PNSM e da povoação de Serra da Malagueta. A 
proximidade da estrada facilita o acesso à vila do Tarrafal e à cidade de 
Assomada. 
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Anexo 4Anexo 4Anexo 4Anexo 4---- Fichas de Avaliação Quantitativa dos Locais de Interesse Geomorfológico Fichas de Avaliação Quantitativa dos Locais de Interesse Geomorfológico Fichas de Avaliação Quantitativa dos Locais de Interesse Geomorfológico Fichas de Avaliação Quantitativa dos Locais de Interesse Geomorfológico    
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Nome: Boca da RibeiraBoca da RibeiraBoca da RibeiraBoca da Ribeira  Referência: LIG 1LIG 1LIG 1LIG 1                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

 XXXX     
 

 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro da 
área 

0,8 
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na área    1,51,51,51,5    
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
gegegegeomorfológicosomorfológicosomorfológicosomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo dBom exemplo dBom exemplo dBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelidáctico e facilmente perceptívelidáctico e facilmente perceptívelidáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos e 
Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturais    
0,50,50,50,5    

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicaImportância das características geomorfológicaImportância das características geomorfológicaImportância das características geomorfológicas s s s 
nas condições ecológicas.nas condições ecológicas.nas condições ecológicas.nas condições ecológicas.    

0,50,50,50,5    

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfolgeomorfolgeomorfolgeomorfológicosógicosógicosógicos    

0,70,70,70,7    
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)  
 

1 

 

TOTAL = 5,9TOTAL = 5,9TOTAL = 5,9TOTAL = 5,9    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento Elemento Elemento Elemento geomorfológicogeomorfológicogeomorfológicogeomorfológico pouco vulnerável pouco vulnerável pouco vulnerável pouco vulnerável    0,70,70,70,7    

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológico 

1 

 
TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estrada 

0,5 

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o local    1,51,51,51,5    

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0,70,70,70,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTAL = 4,0TOTAL = 4,0TOTAL = 4,0TOTAL = 4,0    
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Nome: Ponta MagimãPonta MagimãPonta MagimãPonta Magimã  Referência: LIG 2LIG 2LIG 2LIG 2                        

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

XXXX      
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da áreada áreada áreada área    

0,80,80,80,8    
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na área 1,5 
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturais 
0,5 

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estético 0,5 
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas. 

0,5 

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)  
 

1 

 

TOTALTOTALTOTALTOTAL =  =  =  = 3,73,73,73,7    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causa antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservaAlguma deterioração mas com preservaAlguma deterioração mas com preservaAlguma deterioração mas com preservação dos principais ção dos principais ção dos principais ção dos principais 
aspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração Elemento geomorfológico susceptível de deterioração Elemento geomorfológico susceptível de deterioração Elemento geomorfológico susceptível de deterioração     0,30,30,30,3    
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológico 

1 

 
TOTALTOTALTOTALTOTAL =  =  =  = 1,01,01,01,0    

 

    

    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500 m 
da estrada 

0,5 

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o local    1,51,51,51,5    

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0000,7,7,7,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTALTOTALTOTALTOTAL =  =  =  = 4,04,04,04,0    
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Nome: Laranjeira (km 3 da estrada Municipal)Laranjeira (km 3 da estrada Municipal)Laranjeira (km 3 da estrada Municipal)Laranjeira (km 3 da estrada Municipal)  Referência: LIG LIG LIG LIG 3333                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

    

Isolado Área Panorâmico 

XXXX      
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da área 

0,8 
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na área    1,51,51,51,5    
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturais 
0,5 

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estético 0,5 
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas. 

0,5 

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)  
 

1 

    

TOTALTOTALTOTALTOTAL =  =  =  = 4,44,44,44,4    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturaisMuito deteriorado por causas naturaisMuito deteriorado por causas naturaisMuito deteriorado por causas naturais    0,30,30,30,3    
Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração Elemento geomorfológico susceptível de deterioração Elemento geomorfológico susceptível de deterioração Elemento geomorfológico susceptível de deterioração     0,30,30,30,3    
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológico 

1 

 

TOTALTOTALTOTALTOTAL = 0,6 = 0,6 = 0,6 = 0,6    

 
    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estrada 

0,5 

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o local    1,51,51,51,5    

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa pMuito boa pMuito boa pMuito boa permitindo a observação de todos os aspectos ermitindo a observação de todos os aspectos ermitindo a observação de todos os aspectos ermitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comExistência de alternativas de alojamento, comExistência de alternativas de alojamento, comExistência de alternativas de alojamento, comércio e serviços ércio e serviços ércio e serviços ércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0,70,70,70,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTALTOTALTOTALTOTAL =  =  =  = 4,4,4,4,0000    
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Nome: Laranjeira (margem esquerda do vale)Laranjeira (margem esquerda do vale)Laranjeira (margem esquerda do vale)Laranjeira (margem esquerda do vale)  Referência: LIG LIG LIG LIG 4444                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

XXXX      
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da áreada áreada áreada área    

0,80,80,80,8    
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na área 1,5 
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturais 
0,5 

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estético 0,5 
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas. 

0,5 

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)     
    

1111    

    

TOTALTOTALTOTALTOTAL = 4,3 = 4,3 = 4,3 = 4,3    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

VaVaVaValor de Preservação lor de Preservação lor de Preservação lor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerávelElemento geomorfológico pouco vulnerávelElemento geomorfológico pouco vulnerávelElemento geomorfológico pouco vulnerável    0,70,70,70,7    

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológico 

1 

 
TOTAL = 1,7TOTAL = 1,7TOTAL = 1,7TOTAL = 1,7    

    
    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estrada 

0,5 

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o localAcesso por automóvel até o local    1,51,51,51,5    

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorgeomorgeomorgeomorfológicos em destaquefológicos em destaquefológicos em destaquefológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comuvariados (saúde, informação, comuvariados (saúde, informação, comuvariados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais nicações) nas vilas mais nicações) nas vilas mais nicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0,70,70,70,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTALTOTALTOTALTOTAL = 4,0 = 4,0 = 4,0 = 4,0    
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Nome: HortelãoHortelãoHortelãoHortelão  Referência: LIG LIG LIG LIG 5555                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

 XXXX     
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências Uma das ocorrências Uma das ocorrências Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro mais importantes e/ou de maior dimensão dentro mais importantes e/ou de maior dimensão dentro mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da áreada áreada áreada área    

0,80,80,80,8    
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na área 1,5 
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplBom exemplBom exemplBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelo didáctico e facilmente perceptívelo didáctico e facilmente perceptívelo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturais    
0,50,50,50,5    

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológImportância das características geomorfológImportância das características geomorfológImportância das características geomorfológicas nas icas nas icas nas icas nas 
condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.    

0,50,50,50,5    

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorgeomorgeomorgeomorfológicosfológicosfológicosfológicos    

0,70,70,70,7    
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)  
 

1 

 

TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 5,55,55,55,5    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológico    

1111    

 
TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 2,02,02,02,0    

 
    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estrada 

0,5 

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todo----oooo----terreno até o localterreno até o localterreno até o localterreno até o local    1111    

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0,70,70,70,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 3,53,53,53,5    
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Nome: ApertadoApertadoApertadoApertado Referência: LIG LIG LIG LIG 6666                       

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

XXXX      
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da área 

0,8 
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência nÚnica ocorrência nÚnica ocorrência nÚnica ocorrência na áreaa áreaa áreaa área    1,51,51,51,5    
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistasespecialistasespecialistasespecialistas    

0,80,80,80,8    

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptível 1,5 

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturais 
0,5 

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com inAspectos geomorfológicos com inAspectos geomorfológicos com inAspectos geomorfológicos com interesse estéticoteresse estéticoteresse estéticoteresse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.    

0,50,50,50,5    

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)     
    

1111    

 

TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 5,35,35,35,3    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológico    

1111    

 
TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 2,02,02,02,0    

    
    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estrada 

0,5 

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todo----oooo----terreno até o localterreno até o localterreno até o localterreno até o local    1111    

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0000,7,7,7,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 3,53,53,53,5    
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Nome: Ponta da RibeiraPonta da RibeiraPonta da RibeiraPonta da Ribeira Referência: LIG LIG LIG LIG 7777                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

XXXX            
 

 

Valor GeomorfológValor GeomorfológValor GeomorfológValor Geomorfológicoicoicoico    

    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro da 
área 

0,8 
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na área    1,51,51,51,5    
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturais 
0,5 

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas. 

0,5 

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)  
 

1 

 

TOTAL = 5,2TOTAL = 5,2TOTAL = 5,2TOTAL = 5,2    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológico    

1111    

 
TOTAL = 2,2TOTAL = 2,2TOTAL = 2,2TOTAL = 2,2    

 

 

Referência: LIGLIGLIGLIG 8 8 8 8                                

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estrada 

0,5 

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todo----oooo----terreno até o localterreno até o localterreno até o localterreno até o local    1111    

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observaçãMuito boa permitindo a observaçãMuito boa permitindo a observaçãMuito boa permitindo a observação de todos os aspectos o de todos os aspectos o de todos os aspectos o de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
varivarivarivariados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais ados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais ados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais ados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0,70,70,70,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTAL = 3,5TOTAL = 3,5TOTAL = 3,5TOTAL = 3,5    
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Nome: StanchaStanchaStanchaStancha 

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

XXXX            
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da áreada áreada áreada área    

0,80,80,80,8    
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na área 1,5 
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culsocioeconómicos e culsocioeconómicos e culsocioeconómicos e culturaisturaisturaisturais    
0,50,50,50,5    

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das Importância das Importância das Importância das características geomorfológicas nas características geomorfológicas nas características geomorfológicas nas características geomorfológicas nas 
condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.    

0,50,50,50,5    

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com Presença de elementos geológicos com Presença de elementos geológicos com Presença de elementos geológicos com relação com aspectos relação com aspectos relação com aspectos relação com aspectos 
geomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)  
 

1 

 

TOTAL = 5,5TOTAL = 5,5TOTAL = 5,5TOTAL = 5,5    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológico    

1111    

 
TOTAL = 1,7TOTAL = 1,7TOTAL = 1,7TOTAL = 1,7    

    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulAcesso a pé, por trilhos declivosos e irregulAcesso a pé, por trilhos declivosos e irregulAcesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500 ares a mais de 500 ares a mais de 500 ares a mais de 500 mmmm    
da estradada estradada estradada estrada    

0,50,50,50,5    

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0,70,70,70,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTAL = 3,0TOTAL = 3,0TOTAL = 3,0TOTAL = 3,0    
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Nome: Mato GalegoMato GalegoMato GalegoMato Galego Referência: LIG LIG LIG LIG 9999                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

    XXXX        
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da área 

0,8 
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na área    1,51,51,51,5    
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturais    
0,50,50,50,5    

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.    

0,50,50,50,5    

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de Forte associação das formas de Forte associação das formas de Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) relevo à geologia (litologia) relevo à geologia (litologia) relevo à geologia (litologia)     
    

1111    

 

TOTAL = 6,5TOTAL = 6,5TOTAL = 6,5TOTAL = 6,5    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológico    

1111    

 
TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0    

    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500 m Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500 m Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500 m Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500 m 
da estradada estradada estradada estrada    

0,50,50,50,5    

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de uso 0,7 Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológicogeomorfológicogeomorfológicogeomorfológico    

1111    

 
TOTAL = 3,3TOTAL = 3,3TOTAL = 3,3TOTAL = 3,3    
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Nome: FundinhoFundinhoFundinhoFundinho Referência: LIG LIG LIG LIG 10101010                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

    XXXX        
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da área 

0,8 
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na área    1,51,51,51,5    
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturais 
0,5 

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.    

0,50,50,50,5    

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)     
    

1111    

 

TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 6,06,06,06,0    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico Elemento geomorfológico Elemento geomorfológico Elemento geomorfológico sem restrições de uso como sem restrições de uso como sem restrições de uso como sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológico    

1111    

 
TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0    

    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500 Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500 Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500 Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500 mmmm    
da estradada estradada estradada estrada    

0,50,50,50,5    

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito Muito Muito Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos boa permitindo a observação de todos os aspectos boa permitindo a observação de todos os aspectos boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamentoExistência de alternativas de alojamentoExistência de alternativas de alojamentoExistência de alternativas de alojamento, comércio e serviços , comércio e serviços , comércio e serviços , comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0,70,70,70,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 3,03,03,03,0    
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Nome: Lém MartinsLém MartinsLém MartinsLém Martins Referência: LIG LIG LIG LIG 11111111                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

XXXX            
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da áreada áreada áreada área    

0,80,80,80,8    
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na área 1,5 
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos eLigação entre aspectos geomorfológicos eLigação entre aspectos geomorfológicos eLigação entre aspectos geomorfológicos e aspectos  aspectos  aspectos  aspectos 

socioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturais    
0,50,50,50,5    

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.    

0,50,50,50,5    

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicos    

0,30,30,30,3    

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)  
 

1 

 

TOTAL = 5,1TOTAL = 5,1TOTAL = 5,1TOTAL = 5,1    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerávelElemento geomorfológico pouco vulnerávelElemento geomorfológico pouco vulnerávelElemento geomorfológico pouco vulnerável    0,70,70,70,7    

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológico 

1 

 
TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4    

    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, poAcesso a pé, poAcesso a pé, poAcesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m r trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m r trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m r trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estradada estradada estradada estrada    

0,50,50,50,5    

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500m do local 

0,8 

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mvariados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mvariados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mvariados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais ais ais ais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0,70,70,70,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 3,03,03,03,0    
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Nome: Covão RibaCovão RibaCovão RibaCovão Riba Referência: LIG LIG LIG LIG 12121212                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

    XXXX        
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da área 

0,8 
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na área    1,51,51,51,5    
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilBom exemplo didáctico e facilBom exemplo didáctico e facilBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelmente perceptívelmente perceptívelmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturaissocioeconómicos e culturais    
0,50,50,50,5    

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas 
condições condições condições condições ecológicas.ecológicas.ecológicas.ecológicas.    

0,50,50,50,5    

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Associação com 
elementos geológicos 

ForForForForte associação das formas de relevo à geologia (litologia) te associação das formas de relevo à geologia (litologia) te associação das formas de relevo à geologia (litologia) te associação das formas de relevo à geologia (litologia)     
    

1111    

 

TOTAL = 6,5TOTAL = 6,5TOTAL = 6,5TOTAL = 6,5    

    

    

    

    

    

    

    

    



 210 

    

Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológico    

1111    

 
TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0    

    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estradada estradada estradada estrada    

0,50,50,50,5    

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500m do local 

0,8 

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de usoSem protecção e sem limitações de uso    0,70,70,70,7    Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológico 

1 

 
TOTAL = 3,0TOTAL = 3,0TOTAL = 3,0TOTAL = 3,0    
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Nome: Trilho Fundinho Trilho Fundinho Trilho Fundinho Trilho Fundinho ----Posto 1Posto 1Posto 1Posto 1 Referência: LIG LIG LIG LIG 13131313                         

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

XXXX            
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da área 

0,8 
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na Única ocorrência na Única ocorrência na Única ocorrência na áreaáreaáreaárea    1,51,51,51,5    
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturais 
0,5 

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com inteAspectos geomorfológicos com inteAspectos geomorfológicos com inteAspectos geomorfológicos com interesse estéticoresse estéticoresse estéticoresse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas. 

0,5 

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)     
    

1111    

 

TOTAL = 5,2TOTAL = 5,2TOTAL = 5,2TOTAL = 5,2    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservaçAlguma deterioração mas com preservaçAlguma deterioração mas com preservaçAlguma deterioração mas com preservação dos principais ão dos principais ão dos principais ão dos principais 
aspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco Elemento geomorfológico pouco Elemento geomorfológico pouco Elemento geomorfológico pouco vulnerávelvulnerávelvulnerávelvulnerável    0,70,70,70,7    

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológico 

1 

 
TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estradada estradada estradada estrada    

0,50,50,50,5    

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500m do local 

0,8 

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de uso 0,7 Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológicogeomorfológicogeomorfológicogeomorfológico    

1111    

 
TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 3,33,33,33,3    
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Nome: Trilho FundinhoTrilho FundinhoTrilho FundinhoTrilho Fundinho---- Posto 2 Posto 2 Posto 2 Posto 2 Referência: LIG LIG LIG LIG 14141414                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

XXXX            
 

Valor GeomorfoValor GeomorfoValor GeomorfoValor Geomorfológicológicológicológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da área 

0,8 
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na área    1,51,51,51,5    
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturais 
0,5 

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas. 

0,5 

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia) Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)     
    

1111    

 

TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 5,25,25,25,2    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicosaspectos geomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Integridade 
 

Sem deterioração 1 
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerávelElemento geomorfológico pouco vulnerávelElemento geomorfológico pouco vulnerávelElemento geomorfológico pouco vulnerável    0,70,70,70,7    

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológico 

1 

 
TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4TOTAL = 1,4    

    
    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estrada 

0,5 

Acesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todo----oooo----terreno ou automóvel até menos de terreno ou automóvel até menos de terreno ou automóvel até menos de terreno ou automóvel até menos de 
500m do local500m do local500m do local500m do local    

0,80,80,80,8    

Acesso por veículo todo-o-terreno até o local 1 

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observaMuito boa permitindo a observaMuito boa permitindo a observaMuito boa permitindo a observação de todos os aspectos ção de todos os aspectos ção de todos os aspectos ção de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
vavavavariados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais riados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais riados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais riados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximaspróximaspróximaspróximas    

0,30,30,30,3    

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no local 

0,7 

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de uso 0,7 Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfgeomorfgeomorfgeomorfológicoológicoológicoológico    

1111    

 
TOTAL = 3,6TOTAL = 3,6TOTAL = 3,6TOTAL = 3,6    
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Nome: Cabeceira do ValeCabeceira do ValeCabeceira do ValeCabeceira do Vale Referência: LIG LIG LIG LIG 15151515                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

    XXXX        
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro 
da área 

0,8 
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na áreaÚnica ocorrência na área    1,51,51,51,5    
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelBom exemplo didáctico e facilmente perceptível    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioecosocioecosocioecosocioeconómicos e culturaisnómicos e culturaisnómicos e culturaisnómicos e culturais    
0,50,50,50,5    

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
ImpImpImpImportância das características geomorfológicas nas ortância das características geomorfológicas nas ortância das características geomorfológicas nas ortância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.    

0,50,50,50,5    

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos gePresença de elementos gePresença de elementos gePresença de elementos geológicos com relação com aspectos ológicos com relação com aspectos ológicos com relação com aspectos ológicos com relação com aspectos 
geomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicosgeomorfológicos    

0,70,70,70,7    
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação das formas de relevo à geologia (litologia)  
 

1 

 

TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 6666,2,2,2,2    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológico    

1111    

 
TOTAL = 1,7TOTAL = 1,7TOTAL = 1,7TOTAL = 1,7    

    
    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estrada 

0,5 

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500m do local 

0,8 

Acesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todo----oooo----terreno até o localterreno até o localterreno até o localterreno até o local    1111    

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximas 

0,3 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) no localvariados (saúde, informação, comunicações) no localvariados (saúde, informação, comunicações) no localvariados (saúde, informação, comunicações) no local    

0,70,70,70,7    

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de uso 0,7 Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológicogeomorfológicogeomorfológicogeomorfológico    

1111    

 
TOTAL = 4,2TOTAL = 4,2TOTAL = 4,2TOTAL = 4,2    



 217 

    
Nome: Maria CurMaria CurMaria CurMaria Curva va va va  Referência: LIG LIG LIG LIG 16161616                            

 

Tipo de LocalTipo de LocalTipo de LocalTipo de Local    

Isolado Área Panorâmico 

        XXXX    
 

Valor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor GeomorfológicoValor Geomorfológico    

Ocorrência com vários exemplos semelhantes dentro da área 0 
Uma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimUma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimUma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimUma das ocorrências mais importantes e/ou de maior dimensão dentro ensão dentro ensão dentro ensão dentro 
da áreada áreada áreada área    

0,80,80,80,8    
Abundância/Raridade 
 

Única ocorrência na área 1,5 
Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioSem deterioSem deterioSem deterioraçãoraçãoraçãoração    1111    
Representatividade reduzida e com fraco interesse didáctico 0 
Bom exemplo didáctico mas dificilmente perceptível por não 
especialistas 

0,8 

Utilidade didáctica do 
(s) elemento (s) 
geomorfológico (s) 
 Bom exemplo didáctico e facilmente perceptívBom exemplo didáctico e facilmente perceptívBom exemplo didáctico e facilmente perceptívBom exemplo didáctico e facilmente perceptívelelelel    1,51,51,51,5    

Sem ligação com aspectos socioeconómicos e 
culturais 

0 Aspectos 
Socioeconómicos 
e Culturais Ligação entre aspectos geomorfológicos e aspectos 

socioeconómicos e culturais 
0,5 

Aspectos geomorfológicos sem interesse estético 0 
Estético 

Aspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estéticoAspectos geomorfológicos com interesse estético    0,50,50,50,5    
Sem relação significativa entre as características 
geomorfológicas e as condições de ecológicas 

0 

Valores Adicionais  
 

Ecológico 
Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas Importância das características geomorfológicas nas 
condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.condições ecológicas.    

0,50,50,50,5    

Sem elementos geológicos relevantes 0 
Presença de elementos geológicos sem relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,3 

Presença de elementos geológicos com relação com aspectos 
geomorfológicos 

0,7 
Associação com 
elementos geológicos 

Forte associação dForte associação dForte associação dForte associação das formas de relevo à geologia (litologia) as formas de relevo à geologia (litologia) as formas de relevo à geologia (litologia) as formas de relevo à geologia (litologia)     
    

1111    

 

TOTAL = 5,3TOTAL = 5,3TOTAL = 5,3TOTAL = 5,3    
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Valor de UsoValor de UsoValor de UsoValor de Uso 

    

    

    

Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação Valor de Preservação     

    

Muito deteriorado por causas antrópicas  0 
Muito deteriorado por causas naturais 0,3 
Alguma deterioração mas com preservação dos principais 
aspectos geomorfológicos 

0,7 
Integridade 
 

Sem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioraçãoSem deterioração    1111    
Muito vulnerável, impedindo o seu uso como local de 
interesse geomorfológico 

0 

Elemento geomorfológico susceptível de deterioração  0,3 
Elemento geomorfológico pouco vulnerável 0,7 

Vulnerabilidade  

Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como Elemento geomorfológico sem restrições de uso como 
local interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológicolocal interesse geomorfológico    

1111    

 
TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0TOTAL = 2,0    

    

Acessibilidade bastante difícil 0 

Acesso a pé, por trilhos declivosos e irregulares a mais de 500m 
da estrada 

0,5 

Acesso por veículo todo-o-terreno ou automóvel até menos de 
500 m do local 

0,8 

Acesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todoAcesso por veículo todo----oooo----terreno até o localterreno até o localterreno até o localterreno até o local    1111    

Condições de Acessibilidade 

Acesso por automóvel até o local 1,5 

Sem visibilidade ou em condições muito difíceis 0 

Necessidade de recurso a equipamento especial 0,5 
Boa mas não para todos os aspectos geomorfológicos em 
destaque 

1 Condições de Observação 

Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos Muito boa permitindo a observação de todos os aspectos 
geomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaquegeomorfológicos em destaque    

1,51,51,51,5    

Ausência de alojamento, comércio e serviços variados (saúde, 
informação, comunicações) 

0 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (saúde, informação, comunicações) nas vilas mais 
próximas 

0,3 

Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços Existência de alternativas de alojamento, comércio e serviços 
variados (variados (variados (variados (saúde, informação, comunicações) no localsaúde, informação, comunicações) no localsaúde, informação, comunicações) no localsaúde, informação, comunicações) no local    

0,70,70,70,7    

Disponibilidade de 
Equipamentos e Serviços 

Estruturas de apoio ao geoturismo e à realização de actividades 
de cariz científico – pedagógicas 

1 

Protecção total impedindo qualquer tipo de uso 0 

Com protecção mas com limitações de uso 0,3 
Sem protecção e sem limitações de uso 0,7 Protecção Legal 

Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse Protegido, mas permitindo o uso como local de interesse 
geomorfológicogeomorfológicogeomorfológicogeomorfológico    

1111    

 
TOTAL = TOTAL = TOTAL = TOTAL = 4,24,24,24,2    


