
 

   CIÊNCIAS  

     NATURAIS 

 

TIPOS DE ROCHA DA 

ZONA DE TAVIRA 

Quais as rochas mais   

usadas em Tavira? 

 

     Com a pesquisa que foi feita para realizar 

este trabalho , constatámos que as rochas mais 

usadas na nossa cidade é o xisto, o calcário e a 

areia. 

 

     Conclusão 

     Concluímos que no Litoral é onde se locali-

za uma maior extensão de areia. 

     No Barrocal, o xisto e o calcário são as 

rochas que mais predominam na zona. 

     Na Serra, o xisto existe com maior abun-

dância. 
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Zona da Serra de Tavira 
 

Na zona da Ser-

ra de Tavira há 

d e m a s i a d a 

rocha xistosa. O 

xisto é uma 

pedra bastante 

laminada e a 

maior parte são 

de cor acinzentadas.  

Hoje em dia o xisto é muito utilizado na construção 

civil, principalmente na decoração de muros ou 

paredes das 

casas. 

     Antigamen-

te, o xisto  era 

um instrumen-

to de corte. 

       

 



Zona Litoral de Tavira 
 

     A zona Litoral é 

uma zona onde 

existe muita rocha 

sedimentar. 

Esta rocha é consi-

derada areia. 

     Temos o exemplo das dunas das praias ( monta-

nhas de areia ).  

     A areia é um 

material de origem 

mineral, que se 

forma à superfície 

da terra pela frag-

m e n t a ç ã o  d a s 

rochas.. E por erosão do vento e da água existe um  

desgaste ao longo do tempo.  

     Através do pro-

cesso de sedimenta-

ção, pode ser trans-

formada em arenito.  

A areia tem bastante 

utilidade na produção do vidro, serve para dar 

maior tracção aos pneus evitando acidentes e é o 

maior componente do concreto. A areia tem um uso 

artístico muito importante, tal como as construções 

na areia. 

Zona Barrocal de Tavira 
 

   O Barrocal carac-

teriza-se por uma 

zona de bastante 

valor paisagístico. 

No centro do conce-

lho de Tavira, a 

zona barrocal é onde existe maior incidência de 

rochas. Como exemplo, a Ponte Romana, o Castelo 

de Tavira, o Palácio da Galeria e entre outros são 

feitas de calcário.         

     Na zona do 

Barrocal exis-

tem também 

rochas meta-

mórficas.                                

     Temos o 

exemplo do Xisto que 

é um tipo de rocha, 

facilmente identifica-

da por ser bastante 

afiada.  

     Nas fotos apresen-

tadas a seguir, verifi-

ca-se o tipo de rocha 

que é o Xisto, também 

conhecida por lousa.   

Pego do Inferno 

Zona Barrocal de Tavira 
 

           

     Na zona barrocal de Tavira existe um tipo de 

rocha que se 

identifica como 

tufo calcário, 

que é formado 

pela água de 

origem. 

      

O tufo calcário 

é uma rocha 

esbranquiçada 

originada a 

partir de sedi-

mentos  em 

água doce ou água subterrânea percolante, cujo 

depósito de carbonato de cálcio incorpora plantas e 

conchas ao longo do tempo.  

 


