
Glossário 

Ácido carbónico – É um ácido fraco (H2CO3) que se forma em solução quando se 

dissolve dióxido de carbono em água, segundo a reacção: H2O + CO2 = H2CO3. Esta 

última reacção química é típica nos solos das áreas carsificadas, contribuindo para 

tornar as águas quimicamente mais agressivas sobre a rocha carbonatada. 

Algar – Conduta vertical ou inclinada em calcário por onde a água superficial se perde 

em profundidade. Consiste na extensão de condutas subterrâneas até à superfície, 

fazendo a ligação ente o carso superficial e o carso subterrâneo. 

Alvéolar – Padrão especifico de formas de erosão (pequenas cavidades com padrão 

semelhante a favo de mel). 

Anticlinal – Estrutura sedimentar dobrada que apresenta a concavidade para baixo, 

sendo neste sector onde se encontram as rochas mais antigas O dobramento das 

camadas de rocha está directamente ligado com a actividade tectónica. 

Arenito – Areia litificada ou cimentada por um cimento geralmente silicioso, 

ferruginoso ou carbonatado, originado por precipitação química. 

Arenito dunar – Rocha detrítica cuja areia foi transportada e depositada pelo vento e 

cuja aglutinação por um cimento foi consequência de um processo de meteorização. 

Bacias ou pias de dissolução – Depressões geralmente circulares com fundo em 

calcário nu ou coberto por materiais finos ou pouco espessos. Constituem locais de 

permanência, mais ou menos prolongada, da água. 

Carbonato de cálcio – Sal com a fórmula química CaCO3. Resultando da reacção do 

carbonato de cálcio com água e dióxido de carbono, é um sal muito solúvel na água, sob 

a forma de bicarbonato de cálcio, facilmente transportado pela água, no processo de 

carsificação. 

Cala (fr: Calanque) – Termo provençal que designa um canhão cársico costeiro, 

formado, em regra, pelo abatimento de tecto de cavidades subterrâneas e posteriormente 

inundado pela subida do nível do mar ou pela erosão de uma arriba. 



Calcário – Rocha sedimentar que contém, no mínimo, 50% de carbonato de cálcio. Os 

calcários mais puros e, portanto, mais solúveis podem conter mais de 90% de 

carbonatos. 

Calcário dolomítico – Calcário que contém uma proporção importante de dolomite (10 

a 45%), apesar de o mineral dominante continuar a ser a calcite. Este enriquecimento 

em dolomite deve-se a um processo denominado dolomitização, que se deve à presença 

de águas ricas em magnésio. Neste processo a calcite é substituída parcialmente  por 

dolomite. 

Campo de lapiás – Área cársica onde as formas dominantes são os lapiás, formas 

resultantes da dissolução do calcário. Essas áreas chamam-se áreas de carso nu ou de 

carso exposto e pode ser constituído por um único tipo de lapiás ou por vários, em 

função das características das rochas calcárias, das condições morfológicas e dos 

processos cársicos predominantes. 

Carso – Termo utilizado internacionalmente (Karst) para designar o tipo de modelado 

em rochas solúveis e permeáveis, como os calcários, as dolomias, o gesso ou o sal-

gema, em que a paisagem é marcada pela falta de escoamento superficial e pela 

omnipresença da rocha. 

Cavalgamento / carreamento – É uma fractura de cisalhamento (estrutura tectónica) 

em que o deslocamento se faz segundo a inclinação, mas em que o bloco do tecto se 

move para cima em relação ao bloco do muro, resultando numa sobeposição das rochas 

mais antigas às rochas mais recentes. 

Coluna – Espeleotema (termo utilizado em espeleologia) que resulta da união entre 

uma estalactite e a respectiva estalagmite. 

Desabamento – Inicia-se com a separação de rocha ou material não coerente de uma 

parede ou vertente declivosa, ao longo de uma superfície na qual ocorre fraca ou nula 

tensão de deslocamento. O material descreve um percurso essencialmente pelo ar, por 

queda livre, saltando ou rolando. 

Deslizamento – Movimento que ocorre predominantemente ao longo de superfícies ou 

faixas de ruptura bem definidas. A superfície de cisalhamento (ruptura) pode ser curva 



dando lugar a deslizamentos rotacionais ou relativamente plana ou ondulada, originando 

deslizamentos translacionais. 

Detritos – Elementos resultantes da desagregação de  elementos rochosos. 

Diáclase – Qualquer tipo de fissura ou descontinuidade que interrompe a unidade de um 

corpo rochoso. 

Dissolução – Processo de erosão química ou físico-química que conduz à dissolução 

das rochas por acção da água. 

Dolina – Depressão cársica superficial fechada, em regra, mais larga que profunda, 

circular ou elíptica. 

Dolina assimétrica – Dolina em que as vertentes apresentam diferentes declives, sendo 

mais inclinadas de um dos lados que do outro. 

Dolina de abatimento – Dolina cuja génese principal está relacionada com o 

abatimento do tecto de uma galeria subterrânea. 

Dolina em funil – Dolina com forma de funil ou de cone invertido. 

Estalactite – Espeleotema, frequentemente composto por calcite, que se forma a partir 

das gotas de água que surgem do tecto das grutas e, particularmente, das salas. 

Estalagmite – Espeleotema, frequentemente composto por calcite, que cresce a partir 

do chão das cavidades cársicas subterrâneas, constituindo, assim, o complemento de 

uma estalactite. Resulta das gotas de água que caem do tecto da cavidade ou da 

estalactite. 

Falha – Designação de uma ruptura num corpo rochoso, ao longo do qual se verifica 

um determinado movimento vertical (rejeito de falha)ou horizontal (desligamento), quer 

este tenha ou não reflexos na topografia actual. 

Filão – Os filões são corpos magmáticos, de forma tabular, resultantes do 

preenchimento de fracturas existentes nas rochas. 

Fosso tectónico – Depressão de origem tectónica resultante de uma estrutura geológica 

correspondente a um bloco abatido, delimitado por duas falhas. 



Gesso – Mineral branco ou de cor clara, composto por sulfato de cálcio hidratado. 

Haloclastia – Processo de meteorização física que conduz à fragmentação da rocha 

resultante da variação de temperatura em áreas marítimas que originam um aumento dos 

cristais de sal no seio da rocha, provocando a sua fragmentação. 

Lapiás em agulha – Característicos pelas suas formas aguçadas e rendilhadas. Em 

pormenor, apresentam arestas em lâmina ou em bico. 

Lapiás em mesa – São lapiás que se desenvolvem segundo um padrão de fracturação 

ortogonal, definindo blocos calcários com formas quadrangulares ou rectangulares. 

Lapiás meandriformes – São um variedade de lapiás em sulcos, que se desenvolvem 

em superfícies rochosas apenas levemente inclinadas. 

Marga – Rocha sedimentar constituída predominantemente por carbonato de cálcio e 

argila (35 a 65%). 

Metamorfismo de contacto – Quando uma intrusão magmática se instala, a rocha 

encaixante vai ser sujeita a elevadas temperaturas. Neste tipo de metamorfização, o 

principal factor é a temperatura que prevalece sobre a pressão 

Sala (de gruta) – Alargamento num sistema cársico subterrâneo devido a um aumento 

da dissolução, a uma junção de condutas ou a um processo de colapso. 

Terra rossa – Depósitos residuais de cor avermelhada frequente nos carsos 

mediterrânicos, resultantes da dissolução do calcário.. 

 Sinclinal – ituada no eixo de uma dobra sinclinal, em que as bancadas mais antigas 

situam-se na parte convexa. Geoforma resultante de compressões tectónicas. 

Vasque – Depressão com largura decimétrica a métrica e profundidade centimétrica, 

que ocorre na faixa ente marés, em rochas carbonatadas, calcários ou arenitos de 

cimento calcário e são consequência de meteorização física e química. 

Vertente – Superfície topográfica mais ou menos inclinada, que se estende do topo de 

um relevo até à base. 

 


