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Trabalho realizado por: 

Neste folheto iremos 

falar dos tipos de pai-

sagens e rochas exis-

tentes em Tavira. 

As rochas da 

minha cidade 

Que tipos de rochas 
existem em Tavira? 

ANO LECTIVO 201O/2011 

No final deste trabalho concluímos que 

na nossa cidade existem rochas sedi-

mentares e metamórficas. 

Na Zona do Barrocal existem rochas 

sedimentares e metamórficas. 

Na Zona do Litoral existem rochas sedi-

mentares. 

Na Zona da Serra existem rochas meta-

mórficas e sedimentares. 

CONCLUSÃO: 

Rocha da Zona 

do Barrocal. 

Rocha da Zona 

do Litoral. 

Rocha da Zona 

da Serra. 
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ZONA DO LITORAL 

A Zona do Litoral caracteriza-se por uma forte e densa 

concentração de edificado, dando origem a um paisagem 

descaracterizada. Na Zona Costeira destacam-se os solos 

salinos, solos arenosos (areia das dunas). Existem tam-

bém mais algumas rochas sedimentares como o arenito 

(sedimentar detrítica), calcário (sedimentar química). 

 

                   Areia 

 

Introdução: 

Quando começámos este trabalho tínhamos um ques-

tão: Que tipos de rochas existem em Tavira? 

Apresentámos a seguinte hipótese: Em Tavira existem 

rochas sedimentares porque como Tavira está ao pé do 

mar, pode ter sido transportada pela água e pelo ven-

to. 

Ao longo deste folheto vamos descobrir se a nossa 

hipótese estava correcta ou não. 

ZONA DO BARROCAL 

A Zona do Barrocal caracteriza-se pelo seu relevo 

vermelho escuro ( do calcário) e de afloramentos 

rochosos que dão grande realce pelo contraste das 

suas cores claras.  Nesta zona apresenta-se terre-

nos detríticos constituídos por calcarenitos, silti-

tos, argilas e arenito (sedimentares) e ardósia e  

xisto ( metamórficas). 

 

ZONA DA SERRA 
 

A Zona da Serra caracteriza-se por um relevo 

movimentado de vales com a existência de uma 

escassa população. Nesta zona existe rochas sedi-

mentares com a existência de calcário e grauva-

ques metamórficas (xistos argilosos) que são mui-

to pouco permeáveis e muito erodíveis que dão 

origem o ondulado da paisagem. 

 
TIPO DE ROCHA: 
Xisto argilosos, 
Calcário. 


