
Nós concluímos que a nossa hipótese não 

estava correcta, pois na zona de Tavira 

não existem as rochas que referimos na 

nossa hipótese. Apenas existe uma das 

paisagens referidas, as salinas. 

Verificamos que, como paisagens também 

existem as dunas e alguns monumentos. 

Relativamente às rochas concluímos que 

existe calcário, xisto, areia e também a 

produção de sal. 
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INTRODUÇÃO                           

No âmbito da disciplina de Ciências Naturais, 

foi-nos proposto ajudar uma equipa de geólo-

gos que estão a  investigar quais as rochas pre-

dominantes na zona de Tavira, e por isso for-

mulámos uma questão: Quais as rochas e pai-

sagens predominantes em Tavira (zona barro-

cal, zona litoral e a serra)? Como hipótese 

colocámos que  as paisagens são as salinas e as 

dunas e como rochas o granito, areia e sal- 

gema. 

“Quais as rochas e paisagens predo-

minantes em Tavira (zona barrocal, 

zona litoral e a serra)?” 

 Começamos por investigar quais as rochas 

predominantes na nossa zona, entrevistan-

do algumas pessoas.  

  

 Descobrimos que na zona litoral existem 

as seguintes rochas: 

-o calcário , de que é feita a Ponte Roma-

na, o Castelo, entre outros monumentos; 

-  a areia, que dá origem às dunas nas 

praias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Ponte Romana. Rocha: calcário  

Castelo. Rocha: calcário 

  

No litoral há ainda produção de sal a par-

tir de água do mar, que dá origem a uma 

paisagem, as salinas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descobrimos também, que na zona barro-

cal existem as seguintes rochas: calcário e 

xisto. 

 

 

 

  

E por fim descobrimos que na zona da  

serra existe a seguinte rocha: xisto 

Salinas. Rocha: sal 

Dunas. Rocha: areia 


