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INTRODUÇÃO 
 

O Parque Nacional na legislação internacional e nacional  

Durante os últimos séculos o conhecimento acerca da natureza tem vindo a desenvolver-se, bem 

como a tomada de consciência de que a intervenção do Homem no meio natural se não de um modo 

sustentado é prejudicial.Com o objetivo de preservar as grandes áreas naturais, a sua fauna e flora, 

surgem, no final do século XIX, os primeiros Parques Nacionais: áreas naturais, administradas diretas 

ou indiretamente pelo Estado, destinadas à conservação dos seus aspetos naturais e culturais para a 

posteridade e como símbolo representativo de uma nação. 

O conceito de Parque Nacional desenvolveu-se nos Estados Unidos da América, nos últimos decénios 

do Século XIX. A primeira grande região a adquirir esse estatuto foi o Parque Nacional de Yellowstone, 

nos Estados Unidos da América, em 1872 (Gray, 2004).  

Desde essa data, foram-se multiplicando os parques a adquirir esse estatuto, originando uma 

evolução do conceito inicial. Em 1969, na Assembleia-geral da União Internacional para a Conservação 

da Natureza (UICN) realizada em Nova Deli, foi definido que um Parque Nacional deve compreender 

cinco condições fundamentais, nomeadamente: ampla extensão; conteúdo notável; regime de 

proteção eficaz; criação e gestão pela mais alta autoridade competente do país e turismo autorizado. 

Estas condições abrangem, efetivamente, os três motivos que podem, conduzir ao estabelecimento 

dum Parque Nacional: oposição à ocupação humana com o objetivo de conservar espécies, 

ecossistemas e paisagens; oferecer aos visitantes benefícios diversificados como resultado dessa 

conservação, nomeadamente recreativos, educativos e culturais; aproveitar essa conservação para 

efetuar estudos científicos que não se podem realizar noutro local.  

A União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), através de sua Comissão Mundial de 

Áreas Protegidas, definiu Parque Nacional, como tipo de área protegida da Categoria II, definida por: 

"área natural extensa de terra ou mar de grande relevância para a conservação da natureza e da 

biodiversidade, destinada a: (1) proteger a integridade ecológica de um ou mais ecossistemas para as 

gerações presentes e futuras; (2) excluir a exploração ou ocupação não ligadas à proteção da área; e 

(3) prover as bases para que os visitantes possam fazer uso educacional, lúdico, ou científico de forma 

compatível com a conservação da natureza e dos bens culturais existentes". A classificação da IUCN 

define as áreas protegidas de acordo com os seus objetivos de gestão, que são reconhecidos 

http://www.iucn.nl/
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internacionalmente por vários governos nacionais e pela ONU. Essa divisão fornece um padrão 

internacional para a definição de áreas protegidas e serve como base para legislações nacionais, 

inclusive a brasileira, a Lei 9.985 de 2000 conhecida como Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidade 

de Conservação). 

Segundo a legislação nacional, nomeadamente o Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, 

um Parque Nacional é uma área que contém um ou vários ecossistemas inalterados ou pouco 

alterados pela intervenção humana, integrando amostras representativas de regiões naturais 

características de paisagens naturais e humanizadas, de espécies vegetais e animais, de locais 

geomorfológicos e de habitats de espécies com interesse ecológico, científico e educacional. A 

classificação de uma área territorial com o estatuto de Parque Nacional tem por efeito possibilitar a 

adoção de medidas que permitam a proteção da integridade ecológica dos ecossistemas e que evitem 

a exploração ou ocupação intensiva dos recursos naturais.  

Segundo o mesmo Decreto, um Parque Nacional difere dos Parques Naturais e das Paisagens 

Protegidas, pois as primeiras englobam paisagens naturais e seminaturais que se encontram 

conservadas procurando-se também preservar as paisagens harmoniosas tradicionais resultantes da 

ação humana; as segundas correspondem a paisagens naturais alteradas pelo Homem, criando novas 

paisagens subsistindo, no entanto, valores de ordem natural.  

 

Entende-se por «Parque Nacional» uma área que contenha maioritariamente amostras 

representativas de regiões naturais características, de paisagens naturais e humanizadas, de 

elementos de biodiversidade e de geossítios, com valor científico, ecológico ou educativo. 

A classificação de um Parque Nacional visa a proteção dos valores naturais existentes, conservando a 

integridade dos ecossistemas, tanto ao nível dos elementos constituintes como dos inerentes 

processos ecológicos, e a adoção de medidas compatíveis com os objetivos da sua classificação. 

 

 

 

 

 

 

http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28241-o-que-e-um-parque-nacional/dicionario-ambiental/28223-o-que-e-o-snuc
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28241-o-que-e-um-parque-nacional/dicionario-ambiental/28223-o-que-e-o-snuc
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O Parque nacional dos Picos da Europa 
 

A História 

          Picos de Europa é o primeiro parque nacional espanhol a receber esta classificação e o segundo 

no mundo depois de Yellowstone nos EUA. Em 22 de julho de 1918,coincidindo com o décimo segundo 

aniversário da batalha de Covadonga, teve lugar a primeira declaração de um parque nacional na 

Espanha, quando Dom Pedro Pidal, marquês de Villaviciosa, ajudou a estabelecer a lei para criar nas 

montanhas de Peña Santa o Parque Nacional da Montana de Covadonga. 

Posteriormente, (30 de maio de 1995) foi declarado como “Parque Nacional Picos de Europa” e passou 

a ocupar uma área de cerca de 67.000 hectares, distribuídos entre as Astúrias, Cantábria e Castela e 

Leão (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. As comunidades dos Picos da Europa e o seu logótipo. 
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Figura 2. Mapa geral do Parque Nacional dos Picos da Europa. 

 

Enquadramento geográfico 

 

Os Picos da Europa representam uma imponente frente montanhosa na Cordilheira Cantábrica, ao 

norte de Espanha, que, embora não muito extensa, é pródiga em acidentes geográficos de grande 

interesse. A cordilheira Cantábrica tem um comprimento de 480 km desde a depressão Basca até o 

Maciço Galaico, passando pelos Picos da Europa. A paisagem é dominada por três grandes cadeias de 

montanhas entre os principais rios que atravessam gargantas estreitas. Estes três maciços 

importantes dão-se pelos nomes de: Maciço Oriental ou Andara, Maciço Central ou Urrielles e Maciço 

Ocidental ou Cornion. O clima é caracterizado por humidade e chuva constante, facto determinado 

pela proximidade do mar (apenas 20 quilómetros). A presença de neve é acentuada durante os meses 

de inverno, no entanto, não é incomum que haja neve perpétua. O clima especial do Parque significa 

que existem bancos de nevoeiro frequentes, algo que é muito temido pelos montanhistas.   

Figura 3. Localização do Parque Nacional dos Picos da Europa. 

 Quanto à sua orografia, o Parque tem um relevo excecional, onde altos cumes alternam com 

desfiladeiros profundos e canhões. O parque possui 200 alturas de mais de 2.000 metros e cotas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cordilheira_Cant%C3%A1brica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Maci%C3%A7o_Galaico&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Picos_da_Europa
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verticais de mais de 2.300 m. O Maciço Central é o mais abrupto dos três que compõem o Parque e as 

maiores alturas podem ser encontradas lá: o ponto mais alto dos Picos da Europa, está em 

Torrecerredo (a mais alta cúpula nos Picos), com 2.646m de altura acima do nível do mar e o menor 

está no Rio Deva, com uma altura de 75m.O Maciço Ocidental é o mais extenso, e possui altos cumes, 

como Pena Santa de Castilla (2.596 m), misturados com prados, florestas de encostas, faia e 

carvalhos. Os famosos lagos de Covadonga podem ser encontrados neste maciço. 

Enquadramento geológico 

A região geológica que forma a maior superfície do Parque Nacional é a Unidade ou Região dos Picos 

da Europa, formada por três maciços calcários; porém, as áreas sul e sudoeste deste espaço protegido 

pertencem a unidades distintas: os vales de Liébana e Valdeón fazem parte da Unidade de Pisuerga-

Carrión (que também se estende a outras áreas do norte de León e Palencia) enquanto um setor do 

vale Sajambre é o canto sudeste da Unidade de Ponga. As diferenças entre estas unidades geológicas 

são tão notáveis que, por vezes, são vistas até mesmo na paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribuição das regiões geológicas dentro do Parque Nacional dos Picos da Europa. 
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          A Unidade dos Picos de Europa está localizado na extremidade mais oriental da Zona cantábrica 

(Fig. 5). As rochas e estruturas que afloram neste setor ocupam a posição mais externa da Cordilheira 

Varisca no norte da Península Ibérica.  

A unidade dos Picos de Europa aparece delimitada a norte e a oeste pela Unidade da Ponga e a sul 

pela Unidade de Pisuerga-Carrión, à qual se sobrepõe tectonicamente. Todas estas unidades estão 

cobertas pelos materiais mesozoicos da bacia Vasco-Cantábrica, que assentam discordantemente 

sobre o substrato paleozoico varisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Enquadramento geológico da unidade dos Picos da Europa (baseado em Julivert, 1967 y 

Marcos, 1973). 

De acordo com Marquínez (1989), a Unidade de Picos de Europa pode ser subdividida em três 

subunidades com características próprias estratigráficas e estruturais. Seguindo esta proposta, 

podemos distinguir de norte a sul as Lâminas de Gamonedo-Panes, o Imbricado Principal dos Picos 

da Europa e as Lâminas de Frontales (Fig. 6) 
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Figura 6. Colunas estratigráficas. 

Estratigrafia 
 

Câmbrico-Ordovícico inferior 

A região dos Picos da Europa corresponde a uma sucessão de rochas aflorantes na região de Picos de 

Europa com idades variando do Câmbrico inferior (550 M.A.) ao Pérmico (250 M.A.), com uma 

importante bacia estratigráfica que se estende a partir do Ordovícico inferior ao Devónico Superior 

que cobre um período seguinte de 100 M.A. de duração. 

A presença de rochas dessa idade é limitada a unidades Ponga-Cuera e ao conjunto de Lâminas de 

Gamonedo-Panes, mostrando pouco desenvolvimento em algumas das escalas. 

Eles são a principal Imbricado dos Picos de Europa. A espessura máxima dessas formações (800-1000 

m) ocorrem na parte setentrional e tende a estreitar-se para sul, até desaparecer nas lâminas mais 

meridionais do Imbricado de picos Europa. 

A Formação Láncara, encontra-se na parte inferior da sucessão com uma idade Câmbrico Inferior-

Médio. Esta formação é constituída por dolomites e calcários cinzentos cujo teto encontramos ao nível 

dos calcários nodulares vermelhos. Estes materiais foram originados a partir da precipitação de 

carbonatos em meio marinho e os depósitos de argilas e alguns restos de organismos que existiam no 

ambiente nessa idade (estromatólitos, trilobites, braquiópodes, moluscos, equinodermes e poríferos). 

Sobre a Formação Láncara, encontram-se as formações siliciclásticas de Oville e Barrios. A 

sedimentação da Formação Oville surgiu no Câmbrico Médio e começou no Ordovícico e 

litologicamente começa com xistos que se vão misturando com cada vez mais com arenitos até ao 

teto da série. Por sua vez a Formação Barrios, de idade Ordovícico Inferior, é responsável pela grande 



11 
 

 

parte da espessura total desta sequência e é constituída por quartzitos brancos, depositadas em 

ambientes marinhos, onde se encontra frequentemente marcas de deslocamento de trilobites. 

 

Devónico superior e a série calcária Carbonífera  

 

Depois do Ordovícico Inferior regista-se uma extensa lacuna estratigráfica, de cerca de 100 milhões 

de anos de duração nesta região, que vai até ao Devónico Superior. Nesta idade ocorre o depósito de 

uma fina sequência sedimentar com uma espessura de poucas dezenas de metros, correspondentes a 

arenitos da Formação Ermita e as Calizas das Portillas. Estes materiais são indicadores de um período 

transgressivo e da chegada à bacia de fragmentos de rochas que resultaram da erosão de um novo 

conjunto de relevos que começaram a formar-se muito mais a sul e a oeste. Esta transgressão assinala 

também uma mudança drástica nas condições de sedimentação, produzindo-se uma inversão da 

polaridade da bacia cuja zona costeira passou a estar a oeste. 

Na passagem do Devónico ao Carbonífero começa uma etapa chave na estratigrafia dos Picos de 

Europa: enquanto nas partes mais internas da Cordilheira (Galiza e Ocidente asturiano) se iniciou a 

atividade tectónica correspondente à Orogenia Herciniana e formaram-se os primeiros relevos, nos 

Picos de Europa começou a sedimentação de carbonatos numa plataforma marinha. Sobre esta 

plataforma depositaram-se mais de 1000 m de calcários correspondentes às formações Alba, 

Barcaliente, Valdeteja, Picos de Europa e Puentellés. 

A Formação Albaé constituída por calcários nodulosos e escassos níveis de radiolaritos, de cor 

vermelha ou cinzenta, que no total alcançam uma espessura de uns 50 m. Servem as numerosas 

escamas tectónicas, encontrando-se frequentemente muito tectonizada. 

Além dos, conodontes, usaram-se goniatites para estabelecer a sua idade que resulta ser 

Tournaisiense Superior-Namuriense Inferior. O ambiente onde se produz o depósito desta formação 

corresponde a una plataforma profunda, com uma taxa de sedimentação muito baixa.  

A Formação Barcalienteé constituída por uns 250-300 m de calcários cinzentos-escuros, laminados e 

estratificadas em camadas com centímetros, que apresentam ao corte um odor fétido. Estas rochas 

foram geradas com umas taxas de sedimentação baixas (20-25 m / Ma) e baixas condições de 

sedimentação profunda, apresentando um escasso conteúdo fossilífero. A sua idade, atribui-se ao 

Serpukhoviense, tendo sido determinada principalmente em referência às unidades infra e 

suprajacentes. 

No final do Serpukhoviense, ocorre o depósito da Formação Barcaliente, a uniformidade característica 

das formações básicas do Carbonífero da Zona Cantábrica rompem-se. A partir deste momento a série 
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estratigráfica apresenta uma maior variedade litológica de modo que, enquanto na Região da Ponga 

a sucessão é terrígeno-carbonatada, nas unidades da Cuera e Picos de Europa haviam condições 

marinhas subtropicais pouco profundas, com águas limpas e oxigenadas, o que favoreceu a criação de 

grandes espessuras de carbonatos a uma taxa de sedimentação muito mais alta (125 m / Ma). 

A Formação Valdetejaé constituída por uns 300 m de calcários cinzentos-claros, que apresentam 

frequentemente ao corte umas manchas claro-escuras muito características. O aspeto é de uma 

massa, ainda que existam alguns intervalos mais estratificados ou mais margosos. Esta formação 

apresenta nos Picos de Europa um importante conteúdo fossilífero, aparecendo níveis com 

macrofauna bentónica e algas, e também com uma grande frequência de microfauna. A sua idade foi 

estabelecida mediante fusulinídeos, entre o Bashkiriense e o Moscoviense Inferior. 

O conjunto das formações Barcaliente e, denominada Calcário de Montanha, foi definida quando se 

separou a sucessão carbonatada suprajacente da Formação Picos de Europa. 

A Formação Picos de Europa é constituída por um conjunto de uns 750 a 1000 m de espessura de 

calcários que apresentam geralmente uma cor clara e um aspeto massivo, com frequentes níveis 

bioclásticos. Na Unidade Frontal dos Picos de Europa e no seu setor oriental, distingue-se dois 

membros: um membro tablado inferior, de 140 a 250 m de espessura, de calcários frequentemente 

escuros, bioclásticas, que alternam com finos níveis de xistos e calcários margosos. Por cima temos 

um membro massivo, que ultrapassa os 500 m de espessura e no qual predominam os calcários claros, 

com frequentes níveis bioclásticos e abundantes restos de fósseis, que apresentam algumas 

intercalações de calcários margosos com tons avermelhados, mais frequentes no teto da formação. 

Esta separação em dois membros está bem marcada na Unidade Frontal, mas desaparece quase 

totalmente no Imbricado Principal e na Unidade de Gamonedo-Panes, onde a Formação Picos de 

Europa apresenta um aspeto muito massivo em geral, sem que possa distinguir-se o membro inferior 

tabelado. 

A idade da Formação Picos de Europa foi atribuída ao Moscoviense baseando-se no abundante 

conteúdo de fusulinídeos que contém. Consideram que a sedimentação aconteceu numa plataforma, 

identificando clinoformas e fácies brechóides que atribuem à margem e talude deposicional desta 

plataforma.  

Na Região da Cuera, sobre as formações Barcaliente ou Valdeteja, aflora igualmente uma grande 

sucessão de calcários de idade Moscoviense que ultrapassa os 1000 m de espessura, com 

denominação de Calcário de Cuera, distinguindo-se duas unidades (Cuera Inferior e Superior) que não 

se correspondem com os membros identificados na Formação Picos de Europa. 
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A Formação Puentellés marca o fim da sedimentação carbonatada cuja espessura varia entre os 100 e 

os 400 m (de oeste a este). Esta formação aflora exclusivamente na Unidade de Gamonedo - Panes e 

apoia-se na desconformidade sobre a Formação Picos de Europa. Em algumas localidades localizam-

se na sua base finos níveis de arenitos e conglomerados. 

Esta formação nos arredores de Puentellés, onde apresenta um membro massivo de calcários claros 

na parte inferior, seguido por uma sequência de calcários bioclásticos escuros, tabeladas, com 

algumas intercalações margosas lutíticas, onde abundam os restos fósseis de algas e invertebrados 

bentónicos assim como foraminíferos, que permitiram atribuir a estas rochas uma idade 

Kasimoviense. No teto da formação afloram calcários claros com bioclastos, estratificadas em 

camadas com contactos ondulados, que dão forma à série superior. No seu conjunto, a Formação. 

Puentellés regista ambientes de plataforma interna. 

Formações clásticas do carbonífero superior  

A aparente tranquilidade que ocorreu durante grande parte do Carbonífero na bacia sedimentar dos 

Picos de Europa, foi perturbada no Carbonífero Superior com a entrada de aportes terrígenos da 

mesma. Esta nova situação está relacionada com a chegada da frente orogénica e o início da 

deformação dos Picos. Em consequência e discordantemente dispostos sobre a sequência sedimentar 

anteriormente descrita, aparece una série de depósitos predominantemente detríticos que englobam 

distintas formações como a Formação Lebeña, a Série Gamonedo-Cabrales e outros materiais 

situados no setor ocidental dos Picos que foram agrupados dentro da Série de Amieva. A 

heterogeneidade litológica é muito elevada nestas sequências, onde alternam os xistos, arenitos, 

conglomerados e brechas. Nas brechas reconhecessem numerosos clastos calcários provenientes da 

sequência carbonatada antes descrita. Nas formações Lebeña e Cavandi identificam-se fácies 

turbidíticas, junto a níveis de olistostromos e abundantes indícios de deformação sinsedimentar na 

bacia marinha afetada por uma intensa atividade tectónica. Nas secções altas das séries de 

Gamonedo-Cabrales e de Amieva, identificaram-se também níveis lutíticos e arenosos de origem 

continental, com abundantes restos fósseis vegetais. 

A idade das formações clásticas do Carbonífero Superior descritas, estabeleceram-se em distintas 

localidades utilizando principalmente fusulinídeos em clastos calcários e alguns restos vegetais são 

visíveis, estas idades podem sofrer notáveis variações para nas distintas sequências, inclusive nas 

referidas. Em muitas destas sequências a idade mínima atribui-se ao Kasimoviense, assinalando 

também a idade de localização dos mantos correspondentes. A Série de Gamonedo-Panes, não 

obstante, resulta claramente mais antiga. 
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Materiais da cobertura  

Discordantemente sobre o substrato Paleozoico e recobrindo a Unidade dos Picos da Europa, 

encontra-se uma sequência sedimentar, com relação vulcânica nas secções basais, que se estende 

desde o Pérmico até ao Terciário. Esta sequência corresponde à berma da bacia Vasco-Cantábrica. 

Algumas destas rochas afloram também em pequenos segmentos conservados em pontos distintos 

dos Picos e ao longo da Depressão Media de Astúrias, a norte da Unidade. 

As litologias desta cobertura são muito variadas, com xistos, arenitos, conglomerados e margas, junto 

a alguns níveis de calcários e conglomerados calcários. As cores avermelhadas predominam nas 

rochas basais, atribuídas ao Pérmico, que recobrem uma superfície anterior com sinais de erosão 

subaérea. As sedimentações destes materiais coincidem com uma larga etapa extensiva, de Rift 

continental inicialmente e simultaneamente em grande medida a abertura do Atlântico, que termina 

com o levantamento Alpino. 

 

 

 

Aspetos estruturais 
 

Zona Cantábrica – Unidade Picos da Europa 

A unidade Picos da Europa do ponto de vista geomorfológico é um sistema montanhoso localizado no 

norte de Espanha constituído por zonas muito elevadas (picos) e por profundos vales. Do ponto de 

vista geológico, é uma unidade localizada no extremo mais oriental da zona Cantábrica (figura7) 

limitada a norte e oeste pela região do Manto de Ponga, a sul pela região de Pisuerga-Carrión e a este 

está coberta pelos depósitos do mesozoico-terciário da Bacia Cantábrica. 
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Figura 7. Posição da Região dos Picos da Europa relativamente às unidades geológicas da Zona 

Cantábrica (Segundo Farias, 1982. Modificado) 

 

 

 

Zona Cantábrica 

A zona Cantábrica, subunidade do maciço Hespérico, localiza-se na zona mais interna e arqueada do 

Arco Ibero-Armoricano e corresponde à frente de cavalgamento frontal deste arco. 

Estruturalmente caracteriza-se por apresentar deformação em escamas, típica de níveis crustais 

pouco profundos, materializados essencialmente por inúmeros cavalgamentos e dobras dispostas de 

forma arqueada que dão corpo ao Arco Astúrico. 

O limite ocidental, desta zona, com a Zona Oeste-Astúrico-Leonesa, faz-se por um cavalgamento que 

ocorre na antiforma de Narcea e que separa duas áreas com diferentes intensidades de deformação 

(Martinez Catalan, 1990). Nesta antiforma afloram sequências turbidíticas azóicas (1), com 

vulcanismo associado, atribuídas ao Vendiano/Edicariano superior (Truyóls et al., 1990). Por cima 

destas litologias pré-câmbricas assenta em discordância uma sequência paleozoica, com idades desde 

o Câmbrico inferior ao Pérmico inferior (Truyóls et al., 1990), por sua vez até ao Carbónico inferior é 

constituída por depósitos pré-orogénicos, típicos de ambiente de plataforma. Para o topo verifica-se 
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alteração de fácies que passam a deltaicas, com sequências espessas de sedimentos carbónicos, com 

características sin e pós-orogénicas, típicas de deposição em bacias de ante país (2).  

Relativamente à atividade magmática, segundo Corretgé & Suárez (1990), esta terá ocorrido 

essencialmente no Paleozoico inferior, sendo representada por vulcanismo toleiítico e alcalino, e no 

Pérmico com manifestações de vulcanismo alcalino. O plutonismo na Zona Cantábrica é em geral, 

marcado por escassa presença de rochas intrusivas (granitoides). 

Em geral, os aspetos estruturais e o relevo predominante na Zona Cantábrica, é resultado da 

sobreposição das duas orogenias que atuaram neste território, a varisca (Carbónico) e a alpina 

(Terciário). No entanto, ambas estiveram separadas por um período distensivo que ocorreu durante o 

pérmico e o mesozoico e do qual resultou a formação das bacias Mesozoicas. 

 

(1). correntes turbidíticas- misturas turbulentas de água e sedimentos variados que, no conjunto, 

correspondem a um fluido cuja densidade global é maior do que a da água que envolve a corrente. 

(2). bacia de ante país - acumulação de sedimentos provenientes de um orógeno e depositados sobre 

uma região adjacente relativamente pouco deformada pela tectónica. 

 

 

 

 

A deformação varisca na zona Cantábrica –  Período Carbónico 

 

A deformação varisca na zona Cantábrica ocorreu em regime frágil uma vez que afetou somente a 

parte superior da crosta, este facto é testemunhado não só pela ausência de deformação interna nas 

litologias, como também pela ausência de metamorfismo das rochas aí existentes. Nesta zona a 

deformação ocorreu sobretudo sob a forma de cavalgamentos e deu origem ao desenvolvimento de 

diferentes mantos ou escamas de rochas sobrepostas. Estes cavalgamentos terão deslizado as 

formações de Lâncara e Alba, assim como outros níveis da sequência devónica e terão sofrido 

deslocamentos na zona Cantábrica superiores a 150 Km. A direção de todos estes deslizamentos fez-

se essencialmente para o núcleo do Arco Astúrico (Pérez-Estaún et al., 1988). Estes cavalgamentos 

terão sido também responsáveis pela formação, na Zona Cantábrica, de dobras com diferentes 

geometrias, porém constata-se aqui a presença de outras dobras que não sendo resultantes 

diretamente destes cavalgamentos, os afetam e são consequência do deslizamento das lâminas 

alóctones inferiores. 
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Tendo em consideração as características litoestratigráficas e estruturais, a região dos Picos da 

Europa tem sido dividida em três unidades diferenciadas. Por conseguinte estas unidades de norte 

para sul são (figuras 7 e 8): as “Lâminas de Gamonedo-Panes”, uma parte mais central “Imbricado 

Principal dos Picos da Europa” e as “Lâminas forntais” (Marquínez, 1989). O maciço central dos Picos 

da Europa faz parte das duas últimas unidades estruturais mencionadas. 

Em suma, a evolução tectónica da região onde se insere os Picos da Europa, foi marcada por inúmeros 

cavalgamentos que terão dado origem a um complexo de estruturas que, entre si, entrelaçam, 

encaixam e justapõem, conforme ilustra a figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Corte geológico geral da Região de Cuera y dos Picos de Europa (Segundo Marquínez, 

1989.Modificado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.Bloco esquemático ilustrativo das relações espaciais entre as diferentes formações 

litológicas das unidades Picos da Europa, Ponga-Cuera e PisuergaCarrion. 
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Figura 10. Esquema tectónico global da Região Picos da Europa (simplificado) (Segundo Martínez 

García y Rodríguez Fernández, 1984. Modificado). 

 

 

 

Período distensivo – Pérmico/Carbónico 

A estrutura e o relevo atual da zona Cantábrica é o resultado em primeiro lugar da orogenia varisca 

que teve lugar no período Carbónico e posteriormente mascarada pela ocorrência da orogenia Alpina 

(ainda em vigor), no Terciário. As duas orogenias teriam, entretanto, durante o Pérmico e o 

Mesozoico, sido intercalada por um longo episódio distensivo ligado à abertura do Atlântico e do 

Golfo da Biscaia. Este episódio distensivo afetou algumas estruturas variscas que terão originado, em 

especial, falhas normais e deste modo intensificado a erosão da Cordilheira Hercínica. Foi nesta altura 

que se iniciou a formação das bacias mesozoicas que ocuparam grande parte da Zona Cantábrica 

tendo a sedimentação alcançado a sua máxima espessura na plataforma asturiana. 

Deformação Alpina – Terciário 

O deslocamento da Placa Ibérica para norte gerado em contexto da orogenia alpina motivou a sua 

colisão com a Placa Euro-Asiática e formou a cordilheira Pirenaica. A oeste este movimento provocou 

a convergência da Placa Ibérica com a crosta oceânica do Cantábrico, tendo dado origem ao 

levantamento da Cordilheira Cantábrica. Durante a deformação alpina verificou-se na cordilheira 
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Cantábrica um reajustamento dos cavalgamentos e a reativação das dobras variscas, que terão sofrido 

um maior aperto. Para além disto, algumas falhas normais de idade mesozoica foram também 

reativadas dando origem a falhas inversas. Todas estas estruturas são convergentes e tal deve-se ao 

cavalgamento da sua zona basal, apenas visível em perfis sísmicos profundos (Pulgar et al., 1995). Este 

cavalgamento provocou o levantamento do soco paleozoico que motivou a erosão dos materiais 

mesozoico sobre a zona Cantábrica. Por outro lado, a norte a orogenia alpina promoveu um 

afundamento tectónico que facilitou a ação erosiva e permitiu o afloramento das estruturas variscas 

que determinaram o relevo da região. 

Uma outra consequência da deformação alpina foi a formação das bacias sinorogénicas na Zona 

Cantábrica. Assim se formou, por um lado, o setor norte da bacia do Douro que constitui a bacia de 

Ante país da Cordilheira Cantábrica e, por outro lado, se formou a bacia de Oviedo, como 

consequência da reativação e reajustamento da falha mesozoica de Llanera (Alonso et al.,1995) 

 

A unidade Picos da Europa 

De todas as unidades que constituem a Zona Cantábrica a última a formar-se foi a unidade de Picos 

da Europa, constituída no seu todo por um sistema de cavalgamentos encaixados. O deslocamento 

desta unidade terá ocorrido no Kasimoviense do período Carbónico (Marquínez, 1978). e a sua direção 

foi muito diferente das restantes unidades que constituem a Zona Cantábrica, que decorreu 

predominantemente para sul. 
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Figura 11. Esquema simplificado ilustrativo do desenvolvimento do Arco Astúrico. As setas indicam 

a direção do movimento tectónico durante a instalação das diferentes unidades (Pérez Estaúnet al., 

1988). 

 

A sequência temporal e a progressiva alteração das direções de deslocamento das diferentes unidades 

da Zona Cantábrica, que rodando sobre si mesmo, no sentido dos ponteiros do relógio, terásido 

responsável pela movimentação da unidade Picos da Europa para sul e materializa um modelo de 

evolução tectónica que permite explicar a formação do Arco Astúrico (figura 11), (Pérez Estaúnet al., 

1988). 

A deformação da unidade dos Picos da Europa ocorreu sempre em regime frágil o que justifica aqui a 

existência de litologias que em grande medida se apresentam muito fraturadas, ainda que algumas 

destas fraturas tenham sido fechadas pela deposição de vasas carbonatadas. Por outro lado, na 

unidade Picos da Europa são pouco frequentes as dobras, estando presentes apenas em alguns níveis 

próximos da superfície do cavalgamento ou em algumas superfícies inclinadas desses cavalgamentos. 

Em suma, no seu conjunto a Unidade Picos da Europa é um amontoado de cavalgamentos encaixados 

uns nos outros de idade predominantemente varisca. 

 

 

Contextualização da formação das rochas sedimentares detríticas  
 

As rochas sedimentares detríticas são formadas a partir de fragmentos ou detritos obtidos pela 

meteorização e erosão de rochas preexistentes designados por sedimentos detríticos. Em 

determinadas situações estes fragmentos acabam por ser unidos e passam a constituir uma rocha 

consolidada. 

 

As rochas sedimentares detríticas não consolidadas correspondem a depósitos de sedimentos que 

não sofrem diagénese. A classificação das rochas sedimentares detríticas pode basear-se no tamanho 

das partículas. Incluem-se neste grupo: 

- Balastros, sedimentos com formas e dimensões muito variadas que ficam progressivamente mais 

rolados (blocos, seixos, calhaus, godos, cascalho e areão). 

- Areias, rochas desagregadas de pequenas dimensões (entre os 1/16mm e os 2 mm), com composição 

variada, o que fornece indicações sobre os materiais que as constituem e sobre os processos de 

formação. As areias podem ser calcárias (brancas) ou basálticas (negras), embora as areias mais 

comuns sejam as quartzosas, de cor clara. 
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- Siltes, partículas de dimensões reduzidas (entre 1/16 e 1/256 mm), que se depositam por correntes 

de baixa energia. 

- Argilas, materiais de dimensões reduzidas (inferiores a 1/256 mm), finos e pulverulentos, onde 

predominam os chamados minerais de argila. 

As rochas detríticas consolidadas correspondem a rochas cujos sedimentos foram sujeitos a um 

processo de diagénese, ficando unidos numa matriz. Nestas distinguem-se dois componentes:  

- os clastos, que são os elementos de maior tamanho; 

- a matriz ou cimento constituído por elementos muito finos que envolvem os anteriores. 

Em geral, os clastos predominantes são de quartzo, mineral mais resistente às alterações químicas e 

mecânicas do que a generalidade dos minerais existentes nas rochas. Mas podem existir clastos de 

outra natureza, dependendo do local de formação da rocha detrítica consolidada. 

Este grupo engloba: 

- Rochas conglomeráticas, que resultam da cimentação de calhaus rolados ou de cascalheira e que 

podem ser designadas por pudim ou brechas, conforme os detritos são arredondados ou não. 

- Arenitos, também designados por grés, que resultam da consolidação de areias. Possuem, 

geralmente, apenas um tipo de mineral, sendo o quartzo o mais abundante. Tendo em conta a 

natureza do cimento, os arenitos são chamados arenitos siliciosos, arenitos argilosos, arenitos 

calcários e arenitos ferruginosos. 

- Siltitos, que resultam da consolidação de siltes, apresentando uma composição mineralógica 

variável. 

- Argilitos, com origem na consolidação de argilas formadas pela meteorização química de vários 

silicatos. Quando puros, os argilitos são brancos e designam-se por caulino. Normalmente, 

apresentam minerais associados, como feldspatos, micas e até quartzos. 

Ambientes geológicos de formação dos conglomerados 

O tamanho das partículas das rochas sedimentares detríticas também fornece informação acerca do 

meio onde ocorreu a deposição. A água e o vento arrastam os detritos em função do tamanho. Quanto 

maior a energia do agente de transporte, maiores são os detritos que podem ser arrastados. Por 

exemplo, os cascalhos são transportados pelas correntes dos rios, bem como pelos glaciares. Menos 

energia é gasta para transportar areias, que podem ser transportadas pela água, mas também, pelo 

vento, originando dunas, praias e aluviões. Como as partículas de argila são transportadas geralmente 

em suspensão a sua deposição ocorre muito lentamente, sendo que, a sedimentação destes detritos 

está normalmente associada a águas, quase ou mesmo paradas, de lagos, lagunas, pântanos e certos 

meios marinhos. 
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 Classificação dos conglomerados  

Segundo Suguio (1980), a classificação dos conglomerados é a mesma usada para os arenitos. O 

objetivo da classificação é diferenciar as rochas com base em propriedades como textura, maturidade 

e proveniência. 

Classificação de conglomerados 

Forma dos clastos 
Redondos Conglomerados  

Angulosos Brechas 

Composição dos clastos 
Predomínio de um tipo Monomitico 

Vários tipos de clastos Polimitico 

Constituição global da 

rocha 

Matriz inferior a 15% do volume total da 

rocha. 
Ortoconglomerados  

Matriz ocupa entre 20 e 50% do volume 

total da rocha 
Paraconglomerados  

Precedência dos clastos 
Do exterior da bacia Extraconformacional 

Do interior da bacia Intraconformacional 

 

 

Conglomerado 

 

 

Ortoconglomerado 

 

 

Brecha sedimentar 

 

Figura 12. Classificação dos conglomerados 

 

 

 

Paraconglomerado 
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Os ortoconglomerados são formados por seixos, areia grossa e cimento químico. Representa um 

produto de deposição em águas muito agitadas (ambiente de alta energia), sendo portanto rico em 

estruturas hidrodinâmicas, podendo-se apresentar associado a um arenito grosso com estratificações 

cruzadas. Os conglomerados quartzosos são caracterizados por composição mineralógica muito 

simples. Os seixos são, em geral, constituídos por materiais de alta dureza, portanto de grande 

resistência física, e baixa alterabilidade química, tais como o quartzo, quartzito e sílex, ou mistura 

desses materiais. Não são muito grossos, e os seixos possuem em média 1 a 2 cm. São os mais comuns, 

sendo bem arredondados devido a um intenso modelamento por parte dos agentes de erosão e 

transporte.  

Os paraconglomerados contêm mais matriz que clastos e, na realidade, são lamitos (lamas litificadas) 

com seixos e calhaus dispersos. Em muitos casos, os seixos formam cerca de 10% ou menos da rocha. 

Alguns seixos e calhaus podem ser constituídos por lamitos e argilitos. O termo conglomerado 

lamítico é mais comumente utilizado para conglomerados deste tipo, contendo mais megaclastos e 

matriz.  

 

Geossítios: Conglomerados de Portilla de La Reina 
 

O Maciço 

Grande parte do maciço do Parque Natural dos Picos de Europa é formada por calcário. Um fator 

responsável pela alteração desta região é a água, quer pelas suas caraterísticas ácidas associada à 

solubilidade da rocha, quer pelos efeitos de episódios torrenciais associados às encostas íngremes, 

com grande poder erosivo.  

A localização geográfica e a altitude desta região são fatores associados ao fenómeno de crioclastia. 

A formação de clastos surge quando a água se infiltra em fissuras e por ação das baixas temperaturas 

acaba por congelar aumentando de volume. Esta situação conduz a um alargamento das diáclases e 

consequente erosão e formação de partículas de grandes dimensões frequentemente designadas por 

blocos, que serão depois transportados e depositados, podendo via a originar conglomerados. 
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Os principais agentes do intemperismo que originaram estes conglomerados terão sido os glaciares e 

depois os rios e o mar. 

 

Conglomerados de Curavacas  

 

Os conglomerados de Portilha de La Reina inserem-se num conjunto essencialmente conglomerático 

chamado Formação Curavacas/Formação Palentina, considerada Westfaliense B (Carbonífero 

Superior). Os Conglomerados de Curavacas dispõem-se em discordância sobre as formações 

anteriores (Kanis 1956). Estes conglomerados inserem-se na unidade de Pisuerga-Carrión (UPC) que 

constitui a parte mais externa da Zona Cantábrica (ZC), a mais oriental das cinco regiões em que se 

divide a ZC. MARTlNEZ GARCIA (1971) considera que esta unidade apresenta características próprias, 

diferentes da zona ZC e a denomina Zona Palentina, embora incluindo algumas unidades do setor 

sudeste «Región de Pliegues y Mantos. De um ponto de vista tectónico-estratigráfico constitui a bacia 

do antepaís (“bacia foreland”) deste setor do Maciço Herciniano Ibérico ( RODRIGUEZ FERNANDEZ, 

et al., 1986). 
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Figura 13- Subdivisão das Regiões da Zona Cantábrica (Fonte: Universidad de Oviedo). 

 

O sistema Carbonífero, se excetuarmos o Dinantiense (Carbonífero Inferior), caracteriza-se na ZC em 

geral e na UPC em particular, pela presença de potentes séries de sedimentos com notáveis variações 

de fácies e potências que refletem um ambiente claramente sinorogénico. No Carbonífero Inferior as 

suas características são praticamente homogéneas em toda a área estudada, enquanto a partir do 

Namuriense a descrição é compartimentada segundo as diferentes unidades estruturais e/ou áreas. 

No Namuriese inferior inicia-se a sedimentação sinorogénica na UPC, com o desenvolvimento de 

potentes séries de sedimentos predominantemente siliciclásticos. Abundam as fácies originadas a 

partir de pendentes submarinos (olistolitos, brechas gravitacionais, sedimentos submarinos 

profundos, etc...) ou ligadas a relevos emergidos (sistemas de sedimentos aluviais y fluviodeltaicos). 

A persistência das condições sinorogénicas desde o Namuriense até ao Estefaniense e a relativa 

proliferação da discordância (mais escassas noutras regiões de la ZC), constituem, de acordo com 

ALONSO y RODRIGUEZ FERNANDEZ (1983), características peculiares da sedimentação nesta área. 

Estas características, junto à forte compartimentação tectónica, contribuíram para que na literatura 

geológica sobre a região proliferassem os nomes locais de «formações» e «grupos”. Nos trabalhos 

mais recentes (RODRIGUEZ FERNANDEZ et al., 1985, 1986) estabelecem-se uma série de unidades 
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litoestratigráficas a que foram atribuídos informalmente a categoria de "grupo", separadas por 

conglomerados e/ou discordâncias de continuidade lateral limitada. 

 

As séries siliciclásticas pré- discordância de Curavacas 

 
No topo das séries carbonatadas do Namuriense situam-se séries predominantemente siliciclásticas, 

constituídas por xistos, arenitos, litorarenitos, níveis de conglomerados mistos e/ ou calcários e níveis 

de olistolitos calcários. No Sul e oeste da UPC (Área de Pisuerga, conhecem-se estas séries como 

«Formação Cervera» (BROUWER y VAN GINKEL, op. cit.). 

Em termos gerais e apesar das frequentes mudanças laterais de fácies, pode-se deduzir que os 

aproximadamente 2.000 m de sedimentos do Grupo Cervera depositaram-se numa bacia marinha 

sinorogénica, com clastos procedentes do Sul e com uma área emergida próxima.  

 

As séries pós-discordância de Curavacas 

 
Sobre as séries carboníferas descritas anteriormente e/ou sobre os materiais devónicos encontra-se 

um conjunto de sedimentos, predominantemente siliciclásticos, que foram denominados «Grupo 

Yuso» pelos autores da Escola Holandesa. A base deste conjunto é normalmente discordante e esta 

discordância foi denominada «de Curavacas» por KANIS, (op. cit.) ou «Palentina» por WAGNER 

(1959). Nas áreas meridionais da UPC, a base do Grupo Yuso é constituída por um potente 

conglomerado quartzítico denominado «Conglomerado de Curavacas» (KANIS, op. cit.) que no teto e 

lateralmente contém uma série arenosopelítica denominada «Formação Lechada» por SAVAGE 

(1967). Em termos gerais a formação conglomerática adelgaça-se para Norte e Oeste, à medida que 

a base passa a ser de discordante a desconforme e as fácies de fluviais a fluviodeltaicas e de pendente 

submarina.  
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Figura 14- Associação de fácies e modelo disposicional do conglomerado de Curavacas segundo   

Colmenero, et al. (1988) 

 

A distribuição de fácies e potências e a natureza dos clastos quartzíticos, com um grau de 

recristalização impróprio da ZC, fazem pensar numa área fonte situada no Sul ou SE da UPC.  

Na parte oriental da UPC (Área de Pisuerga), o horizonte conglomerático basal chega a desaparecer 

totalmente e a série estratigráfica compõe-se de uns 2.000 m de sedimentos de origem 

predominantemente deltaico, ainda que existam sedimentos depositados em ambientes fluviais no 

Sul e lóbulos turbidíticos no Norte.  

A Norte da UPC (Área de Liébana), a situação é mais complexa, ALONSO y RODRIGUEZ FERNANDEZ 

(op. cit.) e RODRIGUEZ FERNANDEZ et al. (1986) descrevem uma série de grupos, localmente 

discordantes e geneticamente ligados à reativação sinsedimentária do Sinclinal Central de Liébana 

(grupos «Mogrovejo», «Viorna» y «Campollo»), todos estes grupos se caracterizam por conter 

predominantemente fácies ligadas a pendentes submarinas, quer sejam lóbulos turbidíticos de 

natureza arenosopelítica ou conglomerática, como fácies de bordo de talude, compostas por xistos 

maciços com olistolitos devónicos e carboníferos de natureza quartzítica ou carbonatada.  
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A idade do conglomerado de Curavacas foi estabelecida com base no conteúdo da flora fóssil 

intercalada nas fácies de xistos, KANIS (op. cit.), WAGNER (1960, 1984), atribuem-lhe uma idade 

Westfaliense B.  

  

Localização e caracterização geomorfológica de Por tilha de la Reina 

 
Portilha de La Reina é uma vila espanhola da província de León. É limitada a Norte por Santa Marina 

de Valdeón, ao sul com Barniedo de la Reina. Ao Oriente com Llánaves de la Reina e a oeste com 

Casasuertes. Pela localidade passa o rio Yuso afluente do rio Esla. A este rio unem-se dois afluentes: 

o Puerma e Ballorza, que dividem a vila em três bairros.  

 

 

Figura 15 – Mapa dos Picos da Europa 

 

Este povoado encontra-se entre quatro penhascos de Rochas conglomeráticas: el Cuervo, la Cuesta, 

la Cruz y el Cincho. Perto de Portilla de la Reina está o Pico Três Províncias do maciço de Fuentes 

Carrionas. 

Esta montanha é fronteira comum entre as províncias de León, Palencia e Cantábria. Portilla de la 

Reina está localizada dentro de uma das Regiões de áreas Naturais de Castilla e Leon, e na Fronteira 

com um dos mais importantes parques Nacionais em Espanha: o Parque Nacional Picos da Europa. 
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Figura 16 - Portilha de La Reina (Fonte: http://kikolake.blogspot.pt/2011/06/fuente-de-portilla-de-la-

reina-ruta_4772.html) 

 

Conglomerados de Portilha de La Reina na formação de Curavacas  

 

Em Portilha de La Reina os conglomerados, que existem nesta área, têm uma espessura que varia 

desde 300 a mais de 1000 m (Savage 1967) e pode apresentar intercalações de xistos. Savage 

descreveu-o como depósitos de sedimentos submarinos, em que difere da mesma formação no sul da 

região Palentina (Los cintos), que é, em parte, de carácter fluvial. Embora os fragmentos que os 

compõem tenham cor cinza ou parda, o conglomerado quartzítico da Formação Curavacas apresenta 

um tom amarelo esverdeado que se vê acentuado pela luz do sol em determinados momentos do dia. 

Isto deve-se aos líquenes que recobrem a rocha e que pertencem a géneros especializados na 

colonização de substratos ácidos ou siliciosos. 

 

Figura 17- Conglomerado de Portilla de la Reina 

Os conglomerados de Curavacas podem ser visíveis em outros locais nas terras de La Reina. Por 

exemplo em Llánaves de la Reina, a uma distância de cerca de 4 Km de Portilha de La Reina pode-se 

observar um desfiladeiro que está escavado pelo rio YUSO no conglomerado quartzítico de Curavacas. 

O Conglomerado situa-se discordantemente sobre as rochas westfalienses e corresponde um sistema 

http://kikolake.blogspot.pt/2011/06/fuente-de-portilla-de-la-reina-ruta_4772.html
http://kikolake.blogspot.pt/2011/06/fuente-de-portilla-de-la-reina-ruta_4772.html
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de depósitos aluviais, rios e Fan - deltas como resultado de movimentos tectónicos intra - 

westfalienses. Na zona de Llánaves de la Reina o conglomerado tem uma espessura reduzida e é 

formada por calhaus/clastos quartzíticos numa matriz arenosa. Dentro do desfiladeiro podem 

observar-se relevos característicos de Conglomerado por erosão tanto fluvial como periglacial 

associado a fraturas. No centro do desfiladeiro encontra-se uma fonte de águas sulfurosas usada 

desde a antiguidade com fins terapêutico-medicinais. 

Entre Portilha de La Reina e Llánaves de la Reina encontramos Hoz de Llánaves. Também aqui os 

conglomerados são compostos fundamentalmente por clastos de natureza quartzítica, o que origina 

solos ácidos, pobres e pouco produtivos. Na zona de Hoz de Llánaves, estes clastos (que na realidade 

não são mais que pedras fósseis arredondadas) apresentam uma alta densidade, de modo que, 

praticamente se tocam entre si.  

Não obstante, a Formação Curavacas aflora numa grande superfície a nível regional, por isso podem 

encontrar-se outras zonas onde os clastos se dispõem folgadamente numa matriz. A maior escala, 

estes conglomerados tendem a ser as camadas mais resistentes à erosão do substrato, ali onde 

afloram, de forma que dão lugar a relevos destacados. De facto em torno de Llánaves conformam a 

escarpada Serra de Orpiñas (que se eleva em frente ao miradouro de Hoz), assim como a banda 

rochosa que separa o vale de Naranco del Puerto de San Glorio, cujo prolongamento até Oeste, 

sulcada pelo ribeiro de Naranco, constitui a Hoz de Llánaves. 
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MOREIAS GLACIÁRIAS “LOMBA DEL TORO” 
 
Neste trabalho iremos apresentar a contextualização da formação das estruturas glaciárias presentes 

no maciço central dos Picos da Europa, onde serão apresentadas algumas formações típicas, e 

posteriormente apresentamos as moreias glaciárias “Lomba del Toro”. 

A geomorfologia atual do maciço central dos Picos da Europa está marcada pelas estruturas criadas 

pelas glaciações ocorridas durante o Pleistocénico. Os glaciares são importantes agentes erosivos, 

transportando elevadas quantidades de sedimentos de diferente granulometria. Este tipo de erosão 

depende de diversos fatores, nomeadamente: a velocidade de deslocação do glaciar, a espessura do 

glaciar, composição do substrato rochoso, abundância do material rochoso transportado e resistência 

das rochas que compõem o fundo do vale. É, por isso, de importância fundamental estudar as formas 

de relevo e de erosão glaciária bem presentes na paisagem do maciço.  

A topografia pré-glaciar do maciço central dos Picos da Europa era marcada essencialmente por uma 

série de vales fluviais escavados em estruturas carsificadas. Durante as glaciações do pleistocénico 

todo o maciço sofreu uma alteração abrupta fazendo surgir formas de relevo típicas da passagem de 

glaciares pelo maciço. Estas formas de relevo glaciar são consequência da ação combinada de dois 

processos fundamentais: sobre escavação e abrasão glaciar. Assim, da ação combinada entre estes 

dois processos e a evacuação do material erodido, o gelo esculpiu um leito de topografia complexa, 

que realça os acidentes topográficos pré-existentes, resultando numa sucessão de paredes verticais, 

contrastando com depressões e pequenas elevações (Ver figura 1). Apresenta-se uma paisagem de 

rochas despidas, polidas e enrugadas, retocadas por processos pós-glaciares. Este fenómeno 

conduziu à separação progressiva dos três maciços dos Picos da Europa: o Maciço Ocidental, com o 

Rio Sella a oeste e Cares; o Maciço Central, que vai da Garganta do Cares ao vale do Duje; e o Maciço 

Oriental, entre Duje e Deva.  

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 18- Vista de vale fluvial escavado em estruturas carsificadas 
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Os Picos de Europa são uma unidade geológica composta quase que puramente de pedra calcária e 

são a maior massa única de calcário montanhoso da Europa (Ver figura 19) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Vista de vale fluvial escavado em estruturas carsificadas 

 

A Ruta del Duje uma das rotas clássicas mais fáceis para atravessar o maciço de Sul para Norte, 

acompanha na sua totalidade o vale Glaciar que divide os maciços Centrais e Orientais acompanhando 

o percurso do rio Duje. De apreciar as vista da Peña Vieja desde o Chalet Real e do maciço Oriental.  

O volume e a altitude do maciço favoreceram a formação de um campo de gelo que ocupou a parte 

superior do maciço central, onde se situa um conjunto de cristas de maior altitude, e que retiveram 

grandes quantidades de gelo. Neste sector o gelo guiado inicialmente pela disposição das estruturas 

acabou por ser responsável por retocá-las profundamente. É aqui que encontramos as formas de 

erosão glaciar mais evoluídas e com maior entidade paisagística: circos glaciares com paredes 

verticais de 200 - 300 m de desenvolvimento vertical, corredores com profundas bacias, depressões 

de origem mista glacio-cársicas, aprofundadas pela escavação glaciar, separadas por complexos 

montanhosos mais ou menos marcados. Tudo isto dá uma grande complexidade à topografia do 

setor, caracterizado por superfícies rugosas e caóticas que complicam a articulação geral dos vales. 

À medida que descemos em altitude, coincidindo com os cordões e áreas secundárias, encontramos 

formas menos evoluídas, como consequência da obra erosiva de alguns glaciares de menor dimensão 

e duração, e por uma menor capacidade morfogenética. O resultado é uma marcada adaptação das 

formas erosivas glaciares à topografia pré-existente. 

Também a capacidade de transporte e sedimentação, especialmente de deposição e construção de 

cordões de moreias glaciares, em simultâneo com a análise morfológica e sedimentológica de cada 

um destes complexos aponta para a existência de uma dinâmica de deposição mista. A reduzida 

presença de blocos polidos e/ou estriados, e a modificação dos perfis morfológicos de alguns dos 



33 
 

 

complexos morénicos (resultado da acumulação dos detritos transportados nas moreias glaciares – os 

Till) analisados, é indicadora dos processos glaciares na construção de algumas das frentes morénicas. 

 

Formas de erosão e acumulação glaciar 
 

As formas de erosão glaciar (ex: circos glaciares, moreias glaciares e vales em “U”) são o resultado do 

relevo pré-existente e do grande poder erosivo e de transporte do gelo. Além das grandes formas de 

erosão, encontram-se as formas de acumulação glaciar que em conjunto vêm a configurar a paisagem 

geomorfológica do maciço. A morfologia da paisagem real provem fundamentalmente do trabalho 

do modelado exercido pelos glaciares quaternários. Os vestígios morfológicas analisados permitem-

nos discernir a existência de várias línguas em diferentes direções até ao contato com o fundo dos 

vales periféricos. 

A presença de línguas glaciares em altitude, aquando do aumento das temperaturas médias traduz-

se na fusão dos gelos e na deposição do material transportado. A partir da configuração 

geomorfológica e sedimentológica de cada caso, é possível estabelecer com bastante fidelidade a 

posição, extensão e dinâmica pontual de cada língua glaciar, assim como deslindar os processos que 

as modelaram e o ambiente sob o qual se formaram. No maciço central dos Picos de Europa, são 

numerosas as formas de acumulação glaciar, os complexos morénicos frontais, laterais ou fronto-

laterais, assim como de fundo, sendo estes últimos os piores conservados e de menor relevância 

paisagística, já que devido à sua escassa consolidação e resistência à erosão foram sendo destruídos 

pelos agentes externos pós-glaciares. 

No maciço central de los Picos de Europa, entre os 500 m aproximadamente e os 2.600 m, encontra-

se uma grande gama de formas e depósitos de acumulação glaciar. Mesmo que na parte inferior do 

maciço, no fundo dos principais vales, se construíram e preservaram formas de deposição que se 

elevam em alguns casos mais de 100 m sobre os terrenos circundantes, e com vários quilómetros de 

extensão (ex: Lomba del Toro, em Áliva), nos casos de desenvolvimento maior, na parte superior do 

maciço, acima dos 1.800 - 2.000 m, a paisagem está dominado pelas formas de erosão glaciar, com 

morfologias de dimensões mais reduzidas.  

No topo do rio Deva, no encontro de Fonte Dé, encontra-se um dos complexos morénicos de maiores 

dimensões do maciço. Neste complexo morénico é possível observar uma moreia lateral que se 

estende desde a parede Este de Peña Remoña a uns 1.300 m, com direção O - E, esboçando uma 

consequência de um deslizamento lateral posterior, que modificou o seu traçado e forma original. Este 

complexo morénico compõe-se de quatro arcos maiores, desenhando com clareza a máxima extensão 

alcançada pelo gelo. O conjunto está formado por uma sucessão de moreias laterais que se vão 
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arqueando até formar o cerco frontal. É possível diferenciar várias unidades morfológicas: Blocos 

erráticos externos; Arcos morénicos externos; Arcos morénicos internos.  

O complexo morénico frontal de Pido constitui um dos mais importantes testemunhos da máxima 

expansão glaciar dos Picos da Europa, sendo o produto de crescimento do glaciar e posterior período 

de equilíbrio. 

A “Lomba del Toro” seguramente é a moreia glaciar mais importante dos picos da Europa. 

 

Glaciares 

É uma grande e espessa massa de gelo formada em camadas sucessivas de neve compactada 

e recristalizada, em várias épocas, em regiões onde a acumulação de neve é superior ao degelo. Esta 

massa de gelo é dotada de movimento e desloca-se lentamente, devido à gravidade e relevo abaixo, 

provocando erosão e sedimentação glaciar. 

Os glaciares podem apresentar uma extensão e espessura de vários quilómetros. A neve que restou 

de uma estação glaciar dá-se o nome de nevado. O nevado é uma etapa intermediária da passagem 

da neve para o gelo. À medida que se acumulam as camadas sucessivas anuais, o nevado profundo é 

compactado, recongelando os grânulos num corpo único. 

O gelo dos glaciares é o maior reservatório de água doce sobre a Terra, e perde em volume total de 

água apenas para os oceanos. Os glaciares cobrem uma vasta área das zonas polares mas ficam 

restritas às montanhas mais altas nos trópicos.  

 

Circos glaciares 

Tendo esclarecido o conceito de glaciar, podemos dizer que um circo glaciar é uma espécie de bacia 

rochosa semicircular ou semielíptica, causada pelo constante deslizamento e erosão, pelo gelo 

compacto, na zona de acumulação. Normalmente, com vertentes íngremes rodeadas por sulcos, fruto 

da sobre escavação glaciar que vai aprofundando e acentuando as paredes, esculpindo cristas e 

arestas agudas.   

Frequentemente, distinguem-se duas partes no circo, divididas por uma fenda transversal ou 

horizontal: na parte inferior, onde a neve e o gelo se acumulam, e na parte mais alta, cujas marcas são 

maiores e o gelo mais abundante devido à temperatura mais baixa. 

Pela observação destas estruturas no maciço central dos Picos da Europa presume-se que durante a 

fase mais fria do Pleistoceno o maciço esteve coberto por uma grande camada de neve e gelo.  

O grupo mais importante de circos glaciares localiza-se na parte central do maciço, formando uma 

série de cristas que alinham os circos glaciares. Geralmente distinguem-se 5 alinhamentos de cristas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neve
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristaliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eros%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sedimenta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_polar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
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principais interconectadas, onde se reconhecem 62 circos glaciares, estando maioritariamente 

localizados acima dos 1900-2000m de altitude, com orientações muito variadas (ver figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20- Morfologia glaciar do Maciço Central dos Picos da Europa 

 

De particular interesse, o circo glaciar Peña Vieja (2615m) que originou as moreias glaciárias “Lomba 

del Toro” (figura 21). Nesta figura é possível ver o circo glaciar Peña Vieja ao fundo e a partir quase da 

sua base a extensão da moreia glaciária “Lomba del Toro”. 
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Figura 21- Circos glaciares da parede E de Peña Vieja (2.615 m) – Peña Olvidade (2.430 m) 

 

O nome mais comum para os sedimentos dos glaciares é moreias (figura 22), são a acumulação de 

sedimentos transportados pelo glaciar normalmente caracterizados por terem granulometria variada, 

os Till, referidos anteriormente. Na geologia moderna, este termo é mais usado num sentido mais 

lato, porque se aplica a uma série de formas, todas elas compostas deste material que consolida, os 

chamados tilitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22- Moreias 

 

Línguas glaciares e moreias  

Acidentes intimamente ligados aos glaciares e circos glaciares, são as línguas glaciares: massas de 

gelo que fazem parte de um glaciar e que se estendem desde que penetram num vale ou circo até que 

se unem com ele, arrastando no seu caminho muitas rochas que se acumulam em diferentes formas e 

tipos de moreias, isto é, depósitos de pedras (till), que variam de acordo com a posição que tomam: 

podendo ser médio, quando se formam dos lados da língua e se fundem formando uma moreia 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Morena_(geologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geologia
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central; ou terminais, quando se formam na extremidade da língua, dando origem a uma moreia 

frontal. 

Essas línguas são constituídas por sua vez, por outras formações tais como vales em forma de "U" 

(figura 23), bacias glaciares e estrias glaciares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Vista de um vale em “U” 

 

A superfície da língua glaciária raramente está limpa de detritos. Estes são tanto mais abundantes 

quanto mais próximos da parte inferior da língua glaciária. Devido à diminuição da espessura do 

glaciar sob o efeito da ablação, o material mergulhado no gelo é trazido à superfície que, em casos 

extremos, chega a recobrir completamente o gelo. Certos glaciares tornam-se quase invisíveis 

(glaciares negros). 

Há diferentes tipos de moreias, conforme a posição que ocupam no glaciar: moreias terminais ou 

frontais, medias, de fundo e as laterais, que são cristas ou depósitos de fragmentos 

de rocha transportados pelo glaciar. 

 

Moreia terminal 

 
Uma moreia terminal é um montículo de material que se deposita no fim de um glaciar. Este depósito 

pode funcionar como uma barreira e formar um lago onde se acumula a água do degelo. A moreia 

terminal marca o limite máximo de expansão do glaciar. 

As moreias terminais que se depositaram durante as estabilizações ocasionais da frente de gelo 

durante os retrocessos se denominam moreias de retrocesso. 

 

Moreia de fundo 

Formada pela deposição de material debaixo do gelo do glaciar, em contacto com o substrato. 

Quando a ablação supera a acumulação, o glaciar começa a retroceder; à medida que o faz, o processo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Morena_terminal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morena_terminal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rocha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abla%C3%A7%C3%A3o_(geologia)


38 
 

 

de sedimentação do cinturão transportador continua deixando um depósito de tilito em forma de 

planícies onduladas. Esta camada de tilito suavemente ondulada designa-se moreia de fundo.   

 

Moreia lateral 

 Os glaciares de vale produzem dois tipos de moreias que aparecem exclusivamente 

nos vales de montanha. O primeiro deles chama-se moreia lateral. Este tipo de moreia forma-se nos 

lados do glaciar, na proximidade das vertentes, por incorporação do material que sofreu erosão ou 

que foi fragmentado pelos ciclos de gelo e degelo da água, desta maneira os sedimentos acumulam-

se de forma paralela aos lados do vale. É facilmente identificado pois formam faixas escuras. 

 

Moreia central 

O outro tipo são as moreias centrais. Este tipo de moreias é exclusivo dos glaciares de vale e formam-

se quando dois glaciares se unem para formar uma só corrente de gelo. Neste caso as moreias laterais 

de dois glaciares fundem-se, passando a localizar-se no centro do glaciar (figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24- Moreias centrais 

 

 

Moreia superficial 

Estão situadas na superfície do glaciar. 

 

 

 

Moreia frontal 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Geleira_de_vale
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montanha
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Situam-se na parte dianteira do glaciar (figura 25). O material transportado na frente do glaciar é 

desviado para jusante, formando um depósito proeminente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25- Moreia frontal 

 

Bacias/depressões glacio-cársicas 

Os rebordos das depressões glacio-cársicas, cuja localização está em estreita relação com a disposição 

das fraturas locais, desempenham um papel de barreira, a escavação e o aprofundamento dos 

glaciares originam um acentuar das formas, convertendo-as em barreiras transversais aos vales. 

Embora seja um fenómeno escasso nos Picos de Europa dada a natureza calcária das rochas, 

pontualmente no interior de algumas das depressões glacio-cársicas encontramos pequenas lagoas 

de montanha, de fundo ovalada e reduzida dimensão. Em algumas depressões glacio-cársicas o fundo 

impermeabilizou-se pela acumulação de material morénico glaciar. É o caso de Peña Vieja (2.615 m) 

 

Vales glaciares 

Os vales glaciares pela ação erosiva do gelo em movimento apresentam uma disposição em forma de 

“U”. 

 

Bloco errático 

Os blocos erráticos são grandes rochas que foram transportadas pelo glaciar e que se depositaram 

após a fusão do gelo.  

 

 

Modelado Cársico “Ruta del Cares” 
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A superfície terrestre passa por constantes modificações que se desenrolam desde a sua formação, 

fruto da sua dinâmica interna, ou processos endógenos, somada aos fatores externos que constituem 

os processos exógenos. Como consequência, a superfície da Terra não é plana nem uniforme em toda 

a sua extensão, caracterizando-se por elevações e depressões de diferentes formas que constituem o 

relevo, sendo este resultado da interação da litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. 

Neste sentido, o estudo do relevo é imprescindível para a análise geográfica de uma determinada 

região, já que atua como fator condicionante para inúmeros outros elementos de uma paisagem como 

a vegetação e a hidrografia, bem como fator determinante para diversas atividades económicas 

ligadas à exploração de recursos naturais. 

Um tipo de relevo que merece destaque devido à sua génese e evolução diz respeito aos sistemas 

cársicos, que foram inicialmente identificados em rochas calcárias e resultam de processos 

geoquímicos de dissolução. 

A utilização da designação “sistema cársico” resulta do facto de este tipo de fenómeno geológico ter 

sido estudado inicialmente na região do Karste (território planáltico localizado ao longo da costa do 

mar Adriático, numa área entre a Eslovénia e a Itália). 

 

As rochas sedimentares 

Cerca de 3/4 da Terra são cobertos por rochas sedimentares que revestem parte dos continentes e dos 

fundos oceânicos. No entanto, estas formam apenas um película superficial sobre as rochas 

magmáticas e metamórficas que constituem a maioria do volume rochoso da crusta terrestre. 

As rochas sedimentares resultam de um processo geológico (evidentemente muito prolongado no 

tempo) que se inicia com a existência de partículas de origens diversas que, após passarem por várias 

etapas, culminam na formação de um agregado sólido, que pode ser coerente (por exemplo, os 

arenitos) ou não coerente (por exemplo, as areias). 

Estes dois exemplos correspondem as rochas sedimentares detríticas, visto que as tais partículas têm 

origem na desagregação de rochas pré-existentes. 

No caso dos arenitos, cumprem-se todas as etapas do processo, a saber: 

- a rocha original é meteorizada, ou seja, “fragilizada” pela ação de vários agentes, alguns dos quais 

têm uma atuação de natureza física, levando à sua fragmentação em porções cada vez menores, mas 

que mantêm as características do material original, o que sucede quando as rochas vão sendo 

submetidas a pressões cada vez menores (quando ascendem à superfície), o que as expande, ou 
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quando sofrem dilatações e contrações térmicas, ou quando ocorre o congelamento de água em 

fendas, ou mesmo por atividade biológica, por exemplo de raízes de plantas que se vão desenvolvendo 

no seu interior; mas a meteorização também pode ser química, quando os minerais sofrem alteração 

a nível atómico e/ou estrutural que os transformam noutros materiais, o que pode suceder por 

dissolução, por hidrólise, por oxidação, ou outros processos químicos; note-se que, na natureza, estes 

dois tipos de meteorização (física e química) geralmente ocorrem em conjunto e os seus efeitos estão 

relacionados; 

- as partículas resultantes da meteorização são removidas da rocha original, sendo esta etapa 

denominada erosão; por vezes, o agente erosivo coincide com o que provocou a meteorização (por 

exemplo, a água que interveio na dissolução), mas também pode ser um agente alheio à primeira 

etapa (o vento, a água da chuva, …); 

- os materiais removidas da rocha original são, em seguida, transportados para mais ou menos longe 

da origem através ação de agentes físicos, entre os quais se destacam a gravidade, a água corrente, 

os glaciares e o vento; 

- quando o agente transportador perde energia, os materiais depositam-se; estes materiais passam a 

ser designados por sedimentos (por esse motivo, a deposição toma o nome de sedimentação); esta 

etapa pode ocorrer em ambientes terrestres, mas é mais importante e frequente em ambientes 

aquáticos; os sedimentos são depositados em locais relativamente calmos, ou seja, mais abrigados, 

nos quais a ação dos agentes de erosão e transporte é menor; como exemplos destes locais temos os 

rios, os lagos e lagoas, as praias e os fundos oceânicos; s sedimentação dá-se, em regra, segundo 

camadas sobrepostas, horizontais e paralelas; 

- por fim, os sedimentos sofrem a chamada diagénese: transformação dos sedimentos em rochas 

consolidadas através de diversos fenómenos físicos e químicos; à medida que os sedimentos afundam, 

a pressão a que ficam sujeitos aumenta, reduzindo os espaços entre as partículas e expulsando uma 

parte da água existente, o que provoca uma redução do volume dos sedimentos e da porosidade e 

aumento da densidade - desidratação e compactação; pode também ocorrer a cimentação dos 

sedimentos, em que se forma um «cimento» natural resultante da precipitação de substâncias 

químicas que se encontravam na água de circulação (sílica, carbonato de cálcio, óxidos de ferro, etc.), 

contribuindo para a união dos sedimentos e formação da rocha consolidada; poderá também ocorrer 

a recristalização: transformação dos minerais iniciais noutros minerais, por alteração das suas 

estruturas cristalinas devido a variações de pressão, temperatura e devido à circulação de água e 

outros fluidos. 
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No caso das areias, o processo não inclui a diagénese, o que implica a não consolidação dos 

sedimentos, estando perfeitamente justificada a designação de “rocha não coerente”. 

Mas, para além das rochas sedimentares detríticas, podem ser referidos mais dois tipos, tendo em 

conta a origem dos sedimentos: 

- as rochas sedimentares quimiogénicas, em que os sedimentos têm uma origem químicas, resultando 

da precipitação de substâncias que são transportadas dissolvidas na água; os melhores exemplos são 

o calcário, o gesso e a sal-gema; 

- as rochas sedimentares biogénicas, cujos sedimentos podem ser constituídos por detritos orgânicos 

ou por materiais resultantes de uma ação bioquímica, como acontece nos calcários biogénicos 

(calcário conquífero, calcário recifal), no carvão e no petróleo.  

 

Os calcários 

As rochas carbonatadas são formadas pela diagénese de sedimentos ricos em carbonatos, sedimentos 

estes que foram depositados, essencialmente, através da precipitação química em solução aquosa. 

Entre estas, o estudo dos calcários é o mais importante, nomeadamente nos seguintes aspetos:  

- contêm a maior parte do registo fóssil, um elemento importante para determinar a idade relativa das 

rochas;  

- são uma ferramenta muito útil na interpretação de ambientes sedimentares;  

- constituem jazigos minerais não metálicos, principalmente no domínio da Indústria da construção. 

Acresce, ainda, que podem constituir importantes reservatórios de fluidos, nomeadamente de 

hidrocarbonetos, quando apresentam elevada permeabilidade.  

Do ponto de vista da Engenharia Civil, o reconhecimento do afloramento de rochas carbonatadas é 

muito importante, uma vez que a sua presença pode constituir um fator de risco, pela eventual 

presença de cavernas subterrâneas, proporcionada pela elevada dissolução dos carbonatos.  

Os minerais mais comuns nas rochas carbonatadas são a calcite (CaCO3), a dolomite (CaMg(CO3)2) e 

a aragonite (CaCO3). Os dois primeiros cristalizam no sistema romboédrico hexagonal, enquanto o 

terceiro cristaliza no sistema ortogonal. 

A maioria dos sedimentos carbonatados resulta de processos químicos e bioquímicos que ocorrem em 

ambientes marinhos de águas pouco profundas, límpidas e quentes. 
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No caso do calcário quimiogénico, a precipitação que leva à formação do carbonato de cálcio 

desencadeia-se pela variação das condições químicas da água – como a diminuição do seu teor de 

CO2. Neste caso, o aumento da temperatura da água, diminuição da pressão atmosférica ou agitação 

das águas, originam uma diminuição do CO2 dissolvido, que implica que a reação abaixo se desloque 

no sentido da formação de CO2 e, portanto, da precipitação de calcite. 

 

 

  

 

Os calcários dos “Picos de Europa”  

Os “Picos de Europa” constituem um sistema montanhoso de relevos bastantes acentuados, com 

picos extraordinários e desfiladeiros profundos, cuja natureza geológica peculiar, caracterizada por 

um substrato calcário de idade predominantemente carbonífera, faz destacar estes relevos entre 

todos os da Cordilheira Cantábrica. 

O Carbonífero foi um período geológico de clima globalmente frio; no entanto, dado que neste 

período a futura Península Ibérica se encontrava numa situação próxima do Equador, esta região 

estava associada a um mar quente, tropical, na qual teve lugar a acumulação de sedimentos que 

produziu uma plataforma carbonatada de mais de 3.500 km2, origem dos calcários que hoje existem. 

Esta plataforma foi afetada pela orogenia varisca (ou hercínica) e, mais tarde, pela orogenia alpina, 

que determinou a disposição geral do sistema montanhoso. Estes acontecimentos orogénicos 

promoveram o levantamento tectónico dos calcários carboníferos que, durante a era quaternária, 

foram sendo submetidos a uma história de erosão e destruição, constituindo-se um edifício “ruinoso” 

no qual se apreciam com clareza e espetacularidade as marcas produzidas pelos diferentes processos 

que atuaram até dar a forma atual do modelado dos Picos de Europa. 

Alguns desses processos estão fortemente condicionados pela natureza calcária do substrato. Os 

calcários carboníferos são rochas bastante solúveis face à ação das abundantes águas que dominam a 

região. Estas águas têm vindo a dissolver tanto a superfície dos Picos como também o próprio interior 

do maciço rochoso, infiltrando-se através das fraturas progressivamente alargadas por efeito da 

dissolução. Este fenómeno, o da carsificação, alcança nos Picos de Europa uma singularidade difícil de 

igualar em todo o mundo. 

 

Carsificação 

iões dissolvidos calcite 

Ca2+  +  2(HCO3)-  ↔  CaCO3  +  H2O  +  CO2 

Sedimentos: iões 

cálcio e bicarbonato 

Mineral; 

carbonato de 

cálcio 
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O fenómeno da carsificação ocorre principalmente em regiões com pluviosidade elevada, que garante 

um fluxo de água suficiente para dissolver grandes porções de rocha. Também é importante a 

presença de vegetação para garantir que a água penetre no solo e não seja perdida para a atmosfera. 

As regiões cársticas possuem muito poucas águas superficiais, uma vez que a água da chuva é 

rapidamente absorvida pelo solo e se acumula na zona freática. 

O processo da dissolução química inicia-se pela combinação da água da chuva ou de rios superficiais 

com o dióxido de carbono (CO2) existente na atmosfera ou no solo (proveniente das raízes da 

vegetação e matéria orgânica em decomposição). O resultado é uma solução de ácido 

carbónico (H2CO3), ou água ácida: 

H2O  +  CO2  →  H2CO3 

Ao passar pelas fissuras, a água ácida atua sobre o carbonato de cálcio (CaCO3) ou outros sais 

constituintes da rocha, como sulfato de cálcio ou carbonato de magnésio. No caso da calcite, 

composta basicamente de carbonato de cálcio, o resultante dessa reação é uma solução de 

bicarbonato de cálcio, que se dissocia nos respetivos iões (cálcio e hidrogenocarbonato): 

CaCO3  +  H2CO3  →  Ca(HCO3)2  →  Ca2+  +  2(HCO3) 

  (nota: esta reação química denomina-se carbonatação) 

Os sais (na forma iónica) removidos da rocha são carregados pela água em direção às camadas 

geológicas inferiores. Ao atingir a zona freática, a água pode correr em rios subterrâneos abrindo 

cavidades na rocha, principalmente por erosão química, mas também pode ocorrer erosão mecânica. 

Os sais podem sedimentar em camadas geológicas inferiores ou serem arrastados para fora através 

de nascentes ou ressurgências. 

A dissolução química da rocha cria diversos tipos de formações, testemunhos da ação da água. 

Algumas dessas formações são subterrâneas, representadas principalmente pelas cavernas ou grutas; 

outras são superficiais, embora a sua observação nem sempre seja fácil, devido à eventual existência 

de elementos locais que as “escondem”, como é o caso da vegetação natural ou, constituindo esta 

situação uma espécie de terrorismo ambiental, devido à instalação de estruturas urbanas, industriais 

ou agrícolas que, simplesmente, as aniquilam. 

 

 

O modelado cársico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carb%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carb%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_c%C3%A1lcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calcita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrato_geol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrato_geol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_fre%C3%A1tica
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A figura seguinte pretende ilustrar, de modo simplificado, algumas das formas características do 

modelado cársico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26- modelado cársico 

De entre as formas da superfície, podem ser destacadas: 

Os lapiás, testemunhos superficiais da dissolução da rocha. As águas pluviais acidificadas provocam 

uma dissolução diferenciada na rocha, atuando mais intensamente nas fendas (diáclases) que ela 

naturalmente possui, fruto da descompressão que sofreu durante o levantamento tectónico.  

Vão-se abrindo fendas cada vez mais 

acentuadas, ficando a rocha esculpida por 

sulcos e cavidades que, por vezes, formam 

autênticos rendilhados, em que os blocos 

rochosos que se vão formando se estendem de lado a lado e cobrem grandes áreas, constituindo um 

modelado característico conhecido como campo de lapiás. 

Dependendo do grau de evolução, podemos encontrar apenas fendas superficiais, muitos blocos 

dispostos geometricamente como se fossem casas de um tabuleiro de xadrez, ou blocos dispersos 

devido à dissolução dos ausentes. 

Nas fendas pode acumular-se a terra rossa que pode servir de suporte, eventualmente, à instalação 

de alguma vegetação. 
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As dolinas, depressões fechadas, mais largas que profundas, e com 

contorno aproximadamente circular ou elítico. 

Variam muito de tamanho, de pouco mais de um metro de diâmetro e 

pequena profundidade a grandes crateras com centenas de metros de diâmetro, podendo atingir 

grandes profundidades. 

São produzidas pela dissolução da rocha no terreno abaixo dela ou também por desmoronamento do 

teto de cavernas. Neste último caso, pode-se criar uma abertura de acesso às cavernas. 

Em alguns casos, se o solo for suficientemente impermeável, elas podem existir parcialmente 

inundadas, originando pequenos lagos. Podem, em situações bastante curiosas, dar acesso a galerias 

inundadas que aparentam ser lagos, embora sejam apenas uma parte de uma galeria freática ou de 

uma caverna. 

Se se tratar de uma dolina “seca”, no seu fundo encontra-se frequentemente um depósito argiloso, 

denominado terra rossa, muitas vezes misturado com areias muito finas e óxidos de ferro, que lhe 

conferem uma cor avermelhada, o que justifica a sua designação. Estes componentes não solúveis 

faziam parte dos calcários e constituem uma fração residual depois da sua dissolução. A terra rossa 

pode ser encontrada, também, em muitas outras formações cársicas. 

As uvalas, grandes depressões fechadas, com forma e dimensões variadas, 

sendo originadas geralmente pela coalescência de duas ou mais dolinas 

que crescem muito próximas e se desenvolvem mais rapidamente em 

largura do que em profundidade. 

Atendendo à origem morfogenética das uvalas, podem ser-lhes aplicadas as mesmas considerações 

já referidas acerca das dolinas. 

Os poljes, extensas regiões planas, fechadas, geralmente rebaixadas e com paredes abruptas, que 

estão relacionadas com acidentes tectónicos, como falhas. O fundo do polje apresenta-se como uma 

planície preenchida com aluviões ou coberta de terra rossa, o que o transforma numa área muito fértil, 

sendo utilizado para a agricultura ou para o estabelecimento de núcleos urbanos. 

Representação esquemática de um polje:  
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Figura 27- Representação esquemática de um polje 

Na planície do polje podem ser encontradas dolinas e sumidouros por onde escoam as águas pluviais 

e os eventuais cursos de água que drenam a área. Quando o fluxo das águas excede a capacidade de 

escoamento do sumidouro, os poljes sofrem inundações temporárias, originando lagos cársicos 

efémeros. 

Os canhões, vales com paredes muito íngremes que podem ou não ter um rio correndo em seu fundo. 

Muitos canhões são formados por erosão, mas os canhões cársicos são resultado principalmente da 

dissolução química. Em alguns casos podem ser antigas cavernas cujo teto sofreu desmoronamentos 

até que só restem as paredes. 

No leito onde terá cursado um rio, podem encontrar-se as marmitas de gigante: os sedimentos sólidos 

que o rio transportava podem ter ficado aprisionados, por ação da gravidade, numa depressão no 

leito. Estes sedimentos não conseguiram libertar-se da depressão, mas o movimento turbilhonar da 

água fez com que os sedimentos escavem, alarguem e afundem as depressões. Apesar de existirem 

marmitas com vários metros de diâmetro e profundidade, as mais frequentes possuem dimensões na 

ordem dos decímetros. 

São também frequentes, nos maciços calcários, os algares, poços profundos, por vezes com mais de 

uma centena de metros (nos Picos de Europa, o algar da Trave, no Maciço Central, atinge uma 

profundidade de 1441 metros), que colocam a superfície do solo em contacto com as formas cársicas 

internas. Podem resultar, por exemplo, da dissolução da parte mais profunda de uma dolina ou do 

abatimento do teto de uma gruta. A entrada de um algar pode constituir uma situação de perigo 

eminente, se a sua existência estiver camuflada por vegetação. 

Para além destas formas de superfície, o principal testemunho geológico subterrâneo da carsificação 

são as grutas, produzidas pela água ácida que vai dissolvendo o interior dos maciço rochoso ao longo 

das zonas de maior fragilidade, como as diáclases ou os planos de estratificação. Após milhares de 

anos, esta ação geológica produz cavidades de maiores ou menores dimensões, eventualmente 

ligadas entre si por galerias e poços. Quando o nível freático rebaixa naturalmente devido à dissolução 

e aumento de permeabilidade de camadas inferiores, essas cavidades esvaziam-se. 

Em muitos casos, os tetos que eram sustentados pela pressão da água podem desmoronar. Isto pode 

levar ao rebaixamento do solo, formando dolinas de colapso, à superfície. Se o desmoronamento dos 
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tetos for total, as cavidades ficam limitadas às paredes e, no seu fundo, os fragmentos rochosos 

continuarão a sua evolução geológica, levando, eventualmente, à formação de um canhão cársico, 

como se indicou anteriormente. 

 A ação da água não termina após o esvaziamento das grutas e galerias. A carstificação, neste caso, 

passa a ser construtiva. 

Os minerais removidos da rocha sobre a caverna, ao precipitarem e cristalizarem criam espeleotemas, 

as formações rochosas típicas das cavernas, entre as quais as mais conhecidas são 

os estalactites e estalagmites. 

Quando a água saturada  com bicarbonato de cálcio pinga do teto de uma gruta e evapora, fica ali 

depositado um pouco de carbonato de cálcio que vai formando a estalactite, num processo de 

desenvolvimento vertical, no sentido descendente. Como a água continua a escorrer, o comprimento 

e a espessura da estalactite aumenta. Formar uma estalactite demora muitos anos, geralmente 

crescem 0,5 cm e 2,5 cm em cada século.  

Mas o processo não termina aí. A água que pinga de uma estalactite cai no chão da gruta e ao evaporar 

começam a formar-se depósitos de carbonato de cálcio, levando ao gradual aparecimento de uma 

estalagmite, com um desenvolvimento vertical, tal com as estalactites mas, neste caso, em sentido 

ascendente. 

As estalactites e as estalagmites tomam, por vezes, formas caprichosas e podem encontrar-se e ligar-
se formando colunas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28- Colunas 

 

 

A “Ruta del Cares”  

A “Ruta del Cares” ou “Rota do Cares” é um percurso pedestre de pequena rota, simbolizado por PR-
PNPE-3 (PR = pequena rota – menos de 30 km; PNPE = Parque Nacional de Picos de Europa). 

O rio Cares é um pequeno rio de montanha do norte de Espanha, que percorre as províncias de León 
e Astúrias, e é afluente do rio Deva, que desemboca no mar Cantábrico. Nele é permitida a pesca do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espeleotema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estalactite
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estalagmite
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Deva
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Cant%C3%A1brico
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salmão desde finais de abril a meados de junho, e também é muito popular a descida em canoas, 
principalmente nos meses de verão. 

A “Ruta del Cares”, com cerca de 12 quilómetros, está situada entre a localidade leonesa de Caín e a 
localidade asturiana de Poncebos, e segue pelo desfiladeiro do rio Cares, que serpenteia entre paredes 
verticais com dezenas de metros de altura. 

Em alguns locais, a largura do desfiladeiro tem pouco mais de 3 metros. Ao longo do percurso, 
atravessam-se pontes metálicas que impressionam, não só pela altura, mas também por pensarmos 
como é que foram construídas naquele local onde nenhum veículo consegue chegar. Também 
conhecida como “Garganta divina” (as vistas são, de facto, divinais!), esta rota tem a particularidade 
de proporcionar a qualquer pessoa sem grande experiência em caminhadas o acesso a paisagens 
deslumbrantes! 
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Figura 29- Ruta del Cares 

O percurso inclui a travessia de grutas escavadas na rocha calcária dos maciços, por forma a permitir 
a progressão e passagem de operários que construíram o canal que existe ao longo do todo o percurso 
(refira-se que, no passado, o acesso pelo desfiladeiro entre as duas localidades era praticamente 
impossível mas, entre os anos de 1916 e 1921, a companhia elétrica Viesgo construiu um canal de água 
entre Caín e Poncebos, para alimentar a Central Hidroeléctrica de Poncebos; mais tarde, entre 1944 e 
1950, construiu paralelamente ao canal um trilho para facilitar a manutenção e a limpeza do canal, 
ainda hoje em atividade). 

É precisamente esse trilho que milhares de pessoas percorrem nos dias de hoje, e que transformaram 
a “Ruta del Cares” no trilho mais famoso dos Picos de Europa, e um dos mais belos de toda a Europa. 
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Para quem quiser conhecer, há que lembrar que é uma rota de montanha com precipícios perigosos e 
nada aconselháveis a quem possa ter vertigens. Para além disso, há sempre perigos presentes, como 
o risco de queda de rochedos, podendo ferir gravemente os caminheiros. Por outro lado, é um 
percurso exposto e por vezes sufocante, pelo que é necessário levar líquidos na quantidade adequada. 

Se o percurso tiver, para além do objetivo de deslumbre, a finalidade de serem observados aspetos do 
modelado cársico, convém redobrar a atenção, pois estes aspetos paisagísticos nem sempre se 
tornam imediatamente visíveis, e a sua presença será bem evidenciada se a visita for acompanhada 
por um guia especializado.  
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