
Carolina Mestre nº4 

Carolina Mangas nº5 

Fernando Caetano nº11 

Iara Cruz nº14 

 

Turma 7º F 

As Rochas 

que 

“reinam” 

em Tavira 

Por fim e para concluir este trabalho, 

fomos também à Serra e observámos que 

a rocha existente em maior quantidade é o 

xisto. 

Gostámos muito de realizar este trabalho, 

pois foi uma forma de ganharmos mais cul-

tura e sabedoria pela nossa maravilhosa 

cidade. Esperemos que tenhamos ajudado 

os geólogos e sobretudo que tenham apre-

ciado o nosso trabalho! 

Após visitas e investigações na zona 

Litoral, concluímos que a nossa hipótese 

estava correcta quanto à existência de 

areia nessa zona, embora também 

haja calcário. 

Em relação à Zona do Barrocal, as 

rochas que lá predominam são: calcá-

rio, argilito, xisto e ardósia, e o mineral 

em abundância é a pirite (a nossa 

hipótese estava apenas parcialmente 

correcta, porque omitimos ardósia,  o 

xisto, o calcário e o mineral pirite). 

Conclusão 

Xisto (Serra) 

Calcário (Litoral e barrocal) 



No âmbito da disciplina de Ciências 

Naturais foi-nos proposto um projecto 

para auxiliar os geólogos que vêm visitar 

a nossa terra (Tavira) para investigar 

que tipo de rochas cá predominam com 

maior abundância. 

Para iniciar o nosso trabalho, começá-

mos por formular um pro-

blema: Quais são os tipos 

de Rochas predominan-

tes em Tavira (Barrocal, 

Litoral e Serra)? 

De seguida, desenvolvemos uma possível 

solução que desse resposta ao problema 

inicialmente formulado: Uma possível 

solução é que no Litoral existe 

Areia. No Barrocal deverá predo-

minar a Argila e na Serra o Xisto. 

Com a nossa recente visita à zona Barrocal 

(Santa Catarina da Fonte do Bispo), identificá-

mos as seguintes rochas: Xisto, Ardósia, Calcá-

rio e Argilito, existindo também com  abun-

dância o mineral  Pirite. Verificámos que esta 

zona possuí rochas Metamórficas e Seimenta-

res. As Paisagens são Cársica e Metamórfica. 

Introdução Barrocal 

Para sabermos as rochas predominantes no Lito-

ral, decidimos fazer uma pequena visita a algu-

mas praias da zona.  

Litoral 

Serra 

Dunas da Terra Estreita 

Areia do Barril 

Por fim, e para concluir a nossa investigação, 

fomos à zona da Serra tirar algumas foto-

grafias e pesquisar quais as rochas predomi-

nantes e o tipo de paisagens existentes…  

Observámos que a rocha existente com 

maior abundância é o Xisto e a paisagem é 

Metamórfica. 

Após investigações, descobrimos que as 

rochas existentes era a Areia e o Calcário, 

sendo estas Rochas Sedimentares Detrí-

ticas. A Paisagem é Cársica e Arenosa 

(Dunas). 

Ardósia Xisto 


