
No âmbito da disciplina de ciências, for-
mulámos uma pergunta:  Quais são as  
rochas existentes nas diferentes paisa-
gens? Também formulámos uma hipótese: 
No litoral pode haver Arenito, no barrocal 
Calcário e na serra granito. 

 

               Barrocal 

 

O Barrocal distingue-se pela parti-

cularidade do seu relevo, o verme-

lho escuro dos solos e a frequente 

presença de afloramentos rochosos 

que têm grande realce na paisa-

gem pelo contraste das suas cores 

claras relativamente às tonalidades barrentas de onde 

emergem.  

Na zona do barrocal encontram-se os solos mediter-

rânicos vermelhos ou amarelos de calcários compac-

tos ou dolomias  de arenitos , os mais frequentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 
Na serra afloram xistos argilosos e 

grauvaques, rochas muito pouco per-

meáveis e muito erodíveis e que origi-

na o ondulado característico da paisa-

gem.  

 Rochas de elevado grau de cristalini-

dade e portanto resistentes. Ocorrem a 

norte de Conceição e Tavira. 

Os Litossolos ou solos esqueléticos de 

xistos ou grauvaques que preenchem 

quase a totalidade da zona de serra. 

Os solos Calcários são os que têm 

maior na zona do barrocal e litoral, 

onde se destacam os solos calcários 

vermelhos de calcário assim como os 

solos calcários pardos de calcário não 

compacto. 
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O Litoral e o Barrocal possuem grandes 

áreas de terrenos carbonatados do jurás-

sico, incluindo, calcários margosos e mar-

gas, apresentando geralmente classifica-

ção e boa aptidão hidrogeológica 

Em síntese na caracterização litologica do 

concelho de Tavira denota-se a predomi-

nância dos xistos argilosos, grauvaques e 

arenitos a Norte e centro do concelho, 

correspondentes a aproximadamente 

70% do seu território.  

Arenitos, calcário dolo-

míticos, calcário margo-

sos e margas, cobrindo 

cerca de 8% do conce-

lho nas freguesias de 

Tavira (São Tiago), San-

to Estevão, e o seu sec-

tor Sul de Tavira (Santa 

Maria) e Conceição. 

 

                 Litoral Serra 
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Conclusão 

Com este trabalho pode-se concluir que 

na serra há Calcário, no Litoral Arenito, e 

no Barrocal Calcário. 

Gostámos bastante de fazer este traba-

lho, pois achamos que foi bastante edu-

cativo e ao mesmo tempo divertido. 

Com toda esta pesquisa aprendemos 

várias informações sobre estes 3 tipos 

de paisagens e sobre os seus tipos de 

rochas. 

 


