
  

 

 PAISAGENS 

GEOLÓGICAS 



O planeta não é estático! 

 As rochas terrestres não 

constituem massas estáticas. 

 

 Fazem parte de um planeta 

cheio de dinâmica (variações 

de temperatura e pressão, 

abalos sísmicos, movimentos 

tectónicos...)  



Paisagens geológicas 

 As paisagens geológicas são paisagens naturais que, ao contrário do 

que se poderia supor, estão em constante transformação. 

 

 As paisagens vão sofrendo modificações devido a fenómenos 

geodinâmicos internos - movimentos da litosfera, os sismos e a 

atividade vulcânica e a fenómenos geodinâmicos externos - 

diferenças de temperatura, o vento, a água em movimento, ou a 

ação dos seres vivos. 

 



Colunas prismática – Pico 

Paisagens Magmáticas 

 Paisagens basálticas 
São caracterizadas por aspectos típicos das regiões 

vulcânicas, entre os quais se destacam os cones 

vulcânicos, as caldeiras e a disjunção prismática ou 

colunar. 

 

Lagoa das sete cidades, São Miguel “Calçada dos Gigantes” - Irlanda 



 Paisagens graníticas 
 

Por acção dos agentes de meteorização e de 

erosão, o granito vai-se fracturando, ao longo de 

diacláses (fracturas), formando blocos arredondados 

– caos de blocos.  

Paisagens Magmáticas 

Caos de Blocos - Sintra. Pt 

Blocos empilhados (Serra do Gerês) 

Cabeça do Velho, Serra da Estrela 



Alteração do granito 



Paisagens Metamórficas 

Falésia de xisto, litoral alentejano 

Vale do Douro 

São influenciadas pela resistência das rochas à meteorização e erosão. A fraca resistência 

dos xistos aos agentes erosivos dá origem a vales abruptos e encaixados. Pelo contrário, 

os quartzitos, muito resistentes à erosão, salientam-se na paisagem metamórfica. 



Portas de Ródão, formações de 

quartzito 

Cristas de quartzito - Penha Gracia Cristas de quartzito - «Livraria» do rio 

Mondego (Penacova) 



Paisagens Sedimentares 

As paisagens sedimentares podem ser muito diversificadas, o que depende em grande 

parte do tipo de rocha existente, mas também do agente erosivo predominante. 

 

Aspetos mais característicos das paisagens sedimentares: 

- estratificação das camadas 

- dunas  

- modelado cársico 



Modelado Cársico 

Dolina, México 



Paisagens Sedimentares 

Pumakkale -Turquia 

Acção do mar sobre os calcários, Lagoa 

Chaminés de fadas, Capadócia 

Turquia 



Grand canyon, moldado pelo rio Corolado, atinge 

profundidades de 1600m 

Bloco pedunculado 

Meandros 

Deserto 


