
1. Introdução

Porquê quanti!car o património geológico e em particular 
o geomorfológico?
A crescente preocupação com a Conservação da Natureza 
despoletou as questões relativamente à discrepância atri-
buída à biodiversidade e à geodiversidade nas áreas prote-
gidas. É reconhecido que o suporte da biodiversidade está 
intimamente relacionado com a geodiversidade existente 
nessas áreas, algumas vezes com valor, tratando-se de pa-
trimónio geológico. 
O reconhecimento da existência deste tipo de patrimó-
nio, mereceu a atenção dos legisladores no Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 de Julho, no qual se lê “o presente decreto-
lei de!ne orientações estratégicas e instrumentos próprios, 
visando os seguintes objectivos essenciais: …” e na alínea 
“viii) Promover o reconhecimento pela sociedade do valor 
patrimonial, intergeracional, económico e social da bio-
diversidade e do património geológico”. Mais adiante, no 
Artigo 3º do Capítulo I, são de!nidos na alínea “i) «Ge-
ossítio» a área de ocorrência de elementos geológicos com 
reconhecido valor cientí!co, educativo, estético e cultural” 
e na alínea “m) «Património geológico» o conjunto de ge-
ossítios que ocorrem numa determinada área e que inclui o 
património geomorfológico, paleontológico, mineralógico, 
petrológico, estratigrá!co, tectónico, hidrogeológico e pe-
dológico, entre outros”. 
A legislação aprovada reconhece, no Artigo 12.º “Objecti-
vos da classi!cação”, que “A classi!cação de uma área prote-
gida visa conceder-lhe um estatuto legal de protecção ade-
quado à manutenção da biodiversidade e dos serviços dos 
ecossistemas e do património geológico, bem como à valo-

rização da paisagem”. Este conduz-nos ao ponto previsto na 
alínea 1 do Artigo 28.º “Organização da informação sobre 
o património natural e os valores naturais classi!cados” no 
Capítulo III do mesmo DL, onde é de!nido que “O Sistema 
de Informação sobre o Património Natural, abreviadamen-
te designado por SIPNAT, é constituído pelo inventário da 
biodiversidade e do património geológico presentes no ter-
ritório nacional …”.
Estamos assim perante uma nova realidade ao nível da po-
lítica de conservação da natureza. É premente saber o que 
há e o que tem valor, para ser classi!cado como património 
geológico, o que signi!ca desenvolver estratégias de geo-
conservação. Uma estratégia de geoconservação deve con-
templar as seguintes tarefas: inventariação, quanti!cação, 
classi!cação, conservação, valorização, divulgação e, por 
!m, monitorização (Brilha, 2005). A inventariação, consis-
te no levantamento sistemático de locais de interesse geoló-
gico, os quais devem apresentar uma mais-valia que os des-
taque da média da geodiversidade da área. A quanti!cação, 
visa determinar o valor ou a relevância de um conjunto de 
geossítios com a !nalidade de os seriar. Esta tarefa, pode-
rá ser efectuada em simultâneo com a inventariação, mas 
também poderá ser uma tarefa posterior (Brilha, 2005). A 
seriação obtida, permite estabelecer uma ordem de prio-
ridade nas acções de geoconservação a efectuar posterior-
mente, uma vez que é técnica e !nanceiramente impossível 
conservar a totalidade dos geossítios inventariados. 
Nos últimos anos, têm sido realizados trabalhos neste do-
mínio, alguns na área do Parque Nacional da Peneda-Gerês 
(PNPG). Neste artigo apresenta-se a quanti!cação do pa-
trimónio geomorfológico do tipo glaciário no PNPG, uma 
parte dos trabalhos desenvolvidos numa dissertação de 
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mestrado (Peixoto, 2008). 

2. A geodiversidade do Parque Nacional da Peneda-Gerês

O Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG) foi inaugura-
do a 11 de Outubro de 1970, vindo a ser constituído pelo 
Decreto-Lei n.º 18/71, em 8 de Maio de 1971, tornando-se 
a primeira área protegida de Portugal e a única com a clas-
si!cação de Parque Nacional. Tem cerca de 71 000 hecta-
res, localiza-se no noroeste de Portugal e faz fronteira com 
Espanha. 
O parque estende-se por uma vasta área, com grande varie-
dade de rochas graníticas.
Estas rochas resultaram de magmas, de origens distintas, 
que se instalaram na crusta durante a Orogenia Hercínica, 
agrupando-se em: granitos sin-tectónicos, granitos tardi-
tectónicos e granitos pós-tectónicos (Moreira, 1984; Dias 
et al., 1998).
Uma das categorias listadas para a inventariação do patri-
mónio geomorfológico português é a relativa às geoformas 
glaciárias (Pereira et al., 2006). 
Os indícios de processos glaciários na serra do Gerês têm 
sido referidos desde o século XIX. Destacam-se os traba-
lhos de Girão (1958), Coudé-Gaussen (1978, 1981), Car-
valho & Nunes (1981), Coudé et al. (1983), Ferreira (1993), 
Ferreira et al. (1992), Ferreira et al. (1999) e Vidal-Romani 
et al. (1999), nos quais são apresentados, descritos e inter-
pretados os tipos de testemunhos de processos glaciários.
Os vestígios de morfogénese glaciária no PNPG são de 
grande valor cientí!co, na medida em que eles existem 
a altitude mais baixa que noutras regiões (Ferreira et al., 
1999). Estas ocorrências permitem traçar o limite de neves 
perenes (l.n.p.) nos episódios de glaciação ocorridos na Pe-
nínsula Ibérica.
As geoformas presentes no PNPG são indicadoras de ero-
são e de acumulação glaciária e "uvioglaciária, dos tipos: 
circos; vales glaciários; rochas aborregadas; polimentos, 
estrias e chattermarks glaciárias; moreias; blocos erráti-
cos; tills; piscinas e marmitas "uvioglaciárias. Estes tipos 
de geoformas permitem delimitar as zonas de acumulação 
do gelo glaciar e as áreas modeladas pelo movimento dos 
glaciares e pela água resultante do movimento e da fusão do 
glaciar. Trata-se de um conjunto de grande valor patrimo-
nial, com interesse quer cientí!co quer didáctico. 

3. Quanti!cação do Património Geomorfológico – Glaci-
ário: metodologia

A caracterização geológica e geomorfológica é a base de 
todo o processo de avaliação dos Locais de Interesse Ge-
omorfológico Glaciário (LIGG). Nela é realizado o estudo 
geológico e geomorfológico da área e a análise de estudos 
anteriores, efectuados pelo avaliador e por outros investiga-
dores (Pereira et al. 2007). Na etapa de selecção de LIGG no 
PNPG foram também usadas as informações existentes em 
vários trabalhos geológicos cientí!cos já efectuados na área 
do PNPG (Coude-Gaussen, 1978, 1981; Carvalho & Nunes, 
1981; Coude et al., 1983; Moreira, 1984; Ferreira et al. 1992; 
Ferreira et al., 1999; Ferreira, 1993; Dias et al., 1998; Brilha 
et al. 1999; Vidal-Romani et al., 1999; Araújo, 2006). 

A partir da proposta de quanti!cação de Cendrero (2000) 
adaptada por Brilha (2005), elaborou-se uma grelha de 
quanti!cação, estabelecendo um conjunto de critérios com 
o objectivo de de!nir o valor intrínseco do geossítio (A), 
o seu uso potencial (B) e a necessidade de protecção (C). 
Cada critério foi quanti!cado numa escala crescente de 1 
a 5 (Tabela 1).
Depois de preenchida a grelha de quanti!cação, para cada 
LIGG inventariado, compararam-se os resultados com os 
da tabela 2, para identi!cação da importância do local. Os 
LIGG de importância à escala nacional e internacional de-
vem possuir em acumulação a totalidade dos valores da ta-
bela 2 (Brilha, 2005).
Os LIGG que obtenham valores abaixo do indicado na ta-
bela 2 são considerados de âmbito regional e local. 
Os LIGG de âmbito nacional e internacional devem ser 
conservados, independentemente do seu potencial uso, 
visto serem os mais importantes identi!cados na área em 
estudo. Os critérios A e C, relativos às características in-
trínsecas ao LIGG e à necessidade de protecção do mesmo, 
respectivamente, devem ser sobrevalorizados em relação 
aos critérios B, critérios relacionados com o uso potencial 
do LIGG (Brilha, 2005). A quanti!cação !nal da relevância 
dos LIGG nacionais e internacionais e a dos LIGG à esca-
la regional e local foram obtidas pelos cálculos de QN e 
de QR, segundo as fórmulas propostas por Brilha (2005), 
apresentadas a seguir.

Sendo,
A, B e C o somatório dos resultados obtidos para cada con-
junto de critérios

Tabela 1 – Critérios de quanti!cação
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Tabela 2 – Valores de referência para a classi!cação dos LIGG de âmbito 
internacional e nacional.



Q = quanti!cação !nal da relevância do geossítio arredon-
dado às décimas
A relevância do LIGG, bem como a necessidade da aplica-
ção de estratégias de geoconservação ao mesmo, será tanto 
maior quanto maior o valor de Q (Brilha, 2005).

4. Resultados da Quanti!cação do Património Geomor-
fológico – Glaciário

Os resultados estão resumidos na tabela 3. Cumprem os re-
quisitos para serem considerados LIGG de interesse nacio-
nal e internacional o Circo Glaciário de Cocões de Conce-
linho (Fig. 1), o Vale Glaciário do alto Vez e os Complexos 
Morénicos no vale do Couce e da Lagoa do Marinho. 
O Vale Glaciário do Curral das Fichinhas, os Blocos Erráti-
cos da Branda de S. António, o Till da Bouça dos Homens, 
as Marmitas Fluvioglaciárias no vale do rio Laboreiro e os 
Blocos Erráticos no vale do Vez, apresentam valores para 
apenas um dos critérios especi!cados anteriormente, in-
feriores aos requeridos, nomeadamente o A1 inferior a 3, 
A3 inferior a 4 e o B1 inferior a 3, respectivamente, sendo, 
considerados de interesse regional mas apresentando uma 
importância superior, também comprovado pela pontua-
ção elevada apresentada.
Como não é possível conservar todos os LIGG, quer téc-
nica quer !nanceiramente, nem a conservação em massa 
auspicia credibilidade, devemos após a inventariação e 
a quanti!cação, seleccionar os que têm maior relevância, 
para propor a sua classi!cação como geossítios. Sobre estes, 
dever-se-á continuar com o plano de estratégias, promo-
vendo assim a sua geoconservação.
Dos LIGG inventariados devem ser propostos para clas-
si!cação como geossítios: o Circo Glaciário de Cocões de 
Concelinho; o Vale Glaciário, sector com per!l em U do 
alto Vez; os Complexos Morénicos no vale da ribeira do 
Couce e próximos da Lagoa do Marinho; os Blocos Errá-
ticos da Branda de S. António; o Vale Glaciário do Curral 
das Fichinhas e o Till da Bouça dos Homens. A sua clas-
si!cação como Monumento Natural não se adequa a esta 
situação, visto já fazerem parte duma área com um estatuto 
de protecção reconhecido, o Parque Nacional da Peneda-
Gerês.

5. Discussão dos resultados de Quanti!cação 

A quanti!cação é uma das tarefas mais difíceis numa estra-

tégia de Geoconservação, visto que existe alguma subjec-
tividade relativamente a alguns dos critérios de avaliação. 
Quanto aos critérios intrínsecos do geossítio privilegiam-
se aqueles em que: não existem mais exemplos da mesma 
ocorrência: os de grande área, mesmo que o seu valor patri-
monial seja inferior ao de um outro com uma área inferior; 
se já existem referências na bibliogra!a, sendo despresti-
giados os que forem identi!cados pela primeira vez pelo 
investigador (quanti!cador); tenham vários tipos de valor 
associados, em detrimento de outros com um único tipo de 
valor, mesmo que este seja elevado; e estejam associados a 
outro tipo de interesse cultural ou natural. 
Relativamente aos critérios relacionados com o uso do ge-
ossítio, é privilegiado um local onde a recolha de amostras 
geológicas seja possível, comparativamente com outro em 
que a recolha seja impossível quando, por exemplo, se tra-
te de uma geoforma. Para minimizar estas discrepâncias, o 
investigador, actuando como avaliador, deve ajustar parâ-
metros às especi!cidades da área e do tema em estudo. A 
análise !nal comparativa, à escala nacional, deve ser críti-
ca e deve ter em consideração estas pequenas variações na 
quanti!cação realizada à escala regional. De outro modo, 
podem ser ignorados locais de elevado valor patrimonial.

6. Propostas de Estratégias de Valorização 

Para os geossítios seleccionados, em função da quanti!ca-
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Figura 1 – Vista panorâmica do Circo Glaciário de Cocões de Concelinho, na serra do Gerês.

Tabela 3 – Síntese da ordem de relevância dos LIGG



ção obtida, nomeadamente os geossítios Circo Glaciário 
de Cocões de Concelinho e Complexos Morénicos, foi ela-
borado um documento multimédia passível de ser usado 
o!ine e online, pois devido à sensibilidade do local à pre-
sença do Homem a área é de acesso controlado. Este tipo de 
documentos permitem fazer a divulgação, como material 
para sensibilização do público em geral não especialista e 
como material didáctico em aulas de Geologia do ensino 
secundário. 
No Alto vale do Vez, existe um trilho bem sinalizado, ten-
do sido escrito um guião para esse percurso pedestre. É 
um documento de apoio que pode ser usado em aulas de 
campo, para alunos já iniciados nos temas sobre processos 
glaciários e formas características. Deve referir-se que seria 
interessante que os limites da área do PNPG fossem alar-
gados de modo a integrar a totalidade do Vale Glaciário 
do Vez. 
O vale Glaciário do Curral das Fichinhas, apesar de ser 
proposto como geossítio, não foi incluído na última fase 
da estratégia de geoconservação, devido ao difícil acesso 
e a não se relacionar geogra"camente com nenhum outro 
geossítio. O Till da Bouça dos Homens, também não foi 
integrado pelo mesmo motivo. Embora tenha um elevado 
valor cientí"co, não tem igual valor didáctico. Estes dois 
geossítios deverão, contudo, ser assinalados na gestão da 
área protegida.
Para valorização futura, pretende-se elaborar um painel in-
terpretativo para o geossítio Till da Bouça dos Homens, en-
globando também a introdução à morfogénese glaciária do 
vale da Moadoira e um painel interpretativo da paisagem 
para o geossítio Blocos Erráticos da Branda de S. António.
Pela variedade de elementos de património, esta área prote-
gida apresenta uma grande riqueza cultural e natural, sen-
do um bom local para o desenvolvimento do turismo de 
natureza, principalmente o Geoturismo. Devido a apresen-
tar zonas de protecção bem delimitadas, é possível gerir as 
actividades diversas, salvaguardando da presença humana 
as áreas de protecção total e parcial, não sendo proposto 
nestas últimas a exclusão de visitantes mas sim a necessida-
de de protecção acrescida.

O trabalho foi desenvolvido no âmbito das linhas de investigação do Núcleo de Ciências da 
Terra (NCT/UM), do Centro de Ciências da Terra (CCT/UM) e do Centro de Geologia da Uni-
versidade do Porto (CGUP), as duas últimas inseridas no Programa de Financiamento Pluria-
nual da FCT, inscrito no POCTI inserido no III Quadro Comunitário de Apoio, co-!nanciado 
pelo Governo Português e pela União Europeia (FEDER).
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