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FICHA INFORMATIVA 

 
Tema: Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres. 

Sub –Tema: Rochas Magmáticas. 

Conteúdo: Paisagens Graníticas. 
 

Paisagens Graníticas 
 

Em Portugal, a paisagem granítica revela-se principalmente em extensos planaltos, em serras, nas Beiras e em várias regiões 

montanhosas. Há ainda a considerar um maciço de dimensões mais reduzidas, na serra de Sintra, com cerca de 10 por 5 km.  

 
(…) É vulgar as zonas graníticas constituírem elevações, por vezes imponentes. Se tivermos possibilidade de visitar, por 

exemplo, a Beira Alta e o Alto Minho, daremos conta de que a serra da Estrela é um portentoso relevo granítico e que, por sua 

vez, no Minho são numerosas as grandes elevações da mesma natureza; lembremos, entre outras, a serra da Arga, belo 

maciço que surge bruscamente dos terrenos xistentos e sobressai mesmo quando vista de muito longe; granítica é igualmente 

a pequena serra de Santa Luzia, junto de Viana do Castelo, miradouro justamente considerado como um dos mais 

deslumbrantes de Portugal. O Gerês, serrania raiana das mais altas da metrópole portuguesa, famosa pelas suas águas 

termais e severidade da paisagem, é, também, relevo granítico. 

 
(…) Os solos derivados do granito oferecem, segundo os casos, características diferentes. Há regiões onde a rocha nua aflora 

por toda a parte (por exemplo, em variados locais das Beiras), originando um solo de fraca espessura, bastante pobre: estes 

caracteres podem ser consequência da destruição do solo por erosão, tendo a desarborização contribuído, com frequência, 

para esse resultado; regiões da Península Ibérica, outrora cobertas por espessa vegetação, encontram-se presentemente 

escalvadas. Conhecemos, pelo contrário, áreas graníticas cujo solo, constituído por áreas de grande espessura, é notável pela 

sua fertilidade, como sucede na Cova da Beira, interessante região deprimida localizada entre as serras da Gardunha e da 

Estrela; o fundo desta depressão goza de clima favorável, com chuvas abundantes, o que permite fazer culturas alternadas, de 

Inverno e de Verão. 

 
(…) As rochas graníticas e similares condicionam a própria maneira de viver do Homem, influindo fortemente nas construções 

e em especial nas casas de habitação. Este facto nota-se mais nas aldeias do que nas cidades, porque nestas a moderna 

urbanização tende a uniformizar, sob certos aspectos, as edificações. Mas ninguém hesitará em afirmar que Guarda ou Viseu 

são cidades de regiões graníticas, mesmo que não tenha previamente verificado o predomínio de rochas daquele tipo nas 

áreas em redor dos referidos centros de população. (…) O granito dá origem a arquitectura peculiar, com edifícios sólidos, 

maciços, de aspecto austero, visto a rocha não se afeiçoar facilmente à fantasia do artista, ao invés do que sucede, por 

exemplo, com os calcários. Seria, no entanto, restringir o papel do granito, no habitat humano, considerar apenas a 

arquitectura. 
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