


Paisagem geológicaPaisagem geológica Aspecto característico apresentado por uma

determinada região onde predomina determinado

tipo de rocha

As características podem diferir em:

Relevo;

Cursos de água;

Qualidade dos solos;

Distribuição dos seres vivos;Distribuição dos seres vivos;

…



Tipos de paisagensTipos de paisagens

Paisagem Magmática Paisagem Sedimentar Paisagem Metamórfica

onde predominam

Rochas MetamórficasRochas Magmáticas

Rochas que resultam 

do arrefecimento e 

solidificação do 

magma.

Rochas Sedimentares

Rochas que formam-

se a partir de 

fragmentos de rochas 

já existentes, de 

substâncias 

dissolvidas nas águas 

ou de restos de seres 

vivos. 

Rochas Metamórficas

Rochas que se formam 

a partir da alteração da 

estrutura e composição 

de rochas já existentes 

pela acção de agentes 

de metamorfismo 

(temperaturas e 

pressões elevadas, 

p.e.)



RochaRocha Associação de minerais.

GranitoGranito

Quartzo

Plagioclase

Feldspato –K

Biotite

CalcárioCalcário

MineralMineral Associação de elementos químicos; Principal constituinte

das rochas.

Olivina

Piroxena

Quartzo

Feldspato

Mica (moscovite)

Halite

Calcite



Rochas SedimentaresRochas Sedimentares

Génese / origem:Génese / origem:

Erosão Transporte Sedimentação / Deposição Diagénese

Rochas sedimentares



Rochas SedimentaresRochas Sedimentares

Exemplos de rochas:Exemplos de rochas:

Areia

Arenito Calcário

Gás natural e Petróleo

Turfa (Carvão)

Argilito

Argilito

Calcário 

conquífero

Conglomerado
Brecha

Petróleo



Rochas SedimentaresRochas Sedimentares

Exemplos de paisagens geológicas:Exemplos de paisagens geológicas:

Paisagem calcária ou Modelado cársico

Paisagem calcária e arenosa (Litoral
Algarvio)

Paisagem arenosa (Deserto)

Paisagem calcária ou Modelado cársico
(Barrocal Algarvio – Perto de S. B. Alportel)

Paisagem calcária ou Modelado
cársico (Gruta tipo lapa na Fonte
da Benémola, Querença)



Rochas MagmáticasRochas Magmáticas

Génese / origem:Génese / origem:

Formam-se pela solidificação do magma ao ascender na crusta terrestre

Atendendo à profundidade a que se dá a solidificação, consideram-se

dois tipos de rochas magmáticas:dois tipos de rochas magmáticas:

Rochas plutónicas ou intrusivas

Rochas vulcânicas ou extrusivas



EXTRUSIVAS: ocorre 

um rápido 

arrefecimento, 

formando-se cristais 

pequenos ou materiais 

vítreos

Lava e 

Piroclastos

Rochas MagmáticasRochas Magmáticas

Génese / origem:Génese / origem:

Rochas 
vulcânicas 

ou 
extrusivas

Intrusão ígnea ou magmática

INTRUSIVAS:
ocorre um 

arrefecimento 

lento, 

formando-se 

grandes 

cristais
Câmara 

magmática

Rochas 
plutónicas 

ou 
intrusivas

Basalto (rocha extrusiva)

Granito (rocha intrusiva)



Rochas MagmáticasRochas Magmáticas

Exemplos de rochas:Exemplos de rochas:

Granito

Granito

Basalto

Obsidiana ou   

vidro vulcânico

Granito
Pedra-pomes



Rochas MagmáticasRochas Magmáticas

Exemplos de paisagens geológicas:Exemplos de paisagens geológicas:

Paisagem granítica – Litoral

Paisagem granítica (Serra do 
Gerês)

Paisagem basáltica – Litoral (Açores)

Paisagem basáltica –
Colunas prismáticas

Paisagem basáltica – Solos muito férteis 



Rochas MetamórficasRochas Metamórficas

Génese / origem:Génese / origem:

MetamorfismoMetamorfismo Processo que conduz à formação de rochas

metamórficas, pela acção dos agentes de

metamorfismo (temperaturas e pressões elevadas).

Força Força

Metamorfismo de contacto Metamorfismo regional



Exemplos de rochas:Exemplos de rochas:

Rochas MetamórficasRochas Metamórficas

Gnaisse
Xisto

Micaxisto

Mármore

Mármore

Xisto mosqueado



Rochas MetamórficasRochas Metamórficas

Exemplos de paisagens geológicas:Exemplos de paisagens geológicas:

Paisagem xistosa (Serra de Valongo)

Paisagem metamórfica (grauvaques?)



Formações Litológicas do PaísFormações Litológicas do País

Zonas Norte e InteriorZonas Norte e Interior

Rochas magmáticas (granitos) e 

metamórficas

Orlas Ocidental (oeste) e Meridional (sul)Orlas Ocidental (oeste) e Meridional (sul)

Rochas sedimentares (calcários, arenitos,…)

Bacias do Tejo e do SadoBacias do Tejo e do Sado

Rochas sedimentares (areias, aluviões,…)

Arquipélagos da Madeira e dos AçoresArquipélagos da Madeira e dos Açores

Rochas magmáticas vulcânicas (basaltos)


