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1 - ENVOLVENTE GEOLÓGICA DA QUINTA CAMPOS LIMA – PONTE DA BARCA - 

PORTUGAL  

 

1.1 - Envolvente Geológica Regional 

 

 A Quinta Campos Lima localiza-se na margem direita do Rio Lima, rio este que 

atravessa a área cartografada segundo a direcção E-NE, sendo desviado para NE-SW, alguns 

quilómetros a jusante da Quinta. Encontra-se profundamente influenciado pela tectónica regional 

(Figura 1). Grandes falhas compartimentam a região envolvente à Quinta segundo a direcção 

NNE – SSW e são responsáveis pela morfologia actual da envolvente. 

 

 

Figura 1| Carta geológica 5-B – Ponte da Barca, com indicação da área sobre a qual incidiu 

o estudo geológico.  
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 A Quinta encontra-se sobre uma mancha granítica muito extensa que ocupa grande parte da 

Carta geológica de Portugal 5-B (Ponte da Barca) constituindo uma área essencialmente 

montanhosa com relevos importantes. Verifica-se a existência de vários tipos petrográficos de 

granitos com textura e composição diferente, predominando os granitos perfiróides calco-

alcalinos. 

 

 

Figura 2| Imagem aérea da Quinta Campos Lima (Google earth) com indicação da parcela 

de vinha estudada e das estações geológicas criadas para elaboração de cartografia de 

detalhe. 

 

 O granito encontra-se intensamente fracturado fruto das pressões tectónicas. Ao longo 

destas fracturas instalaram-se filões quartzosos, pegmatíticos e rochas básicas, com orientações 

e espessuras diversas. Muitos destes filões encontram-se mineralizados sobretudo em 

cassiterite e volframite.  
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1.2 - Geologia Local 

 

 As unidades geológicas relevantes, tendo em conta a localização da quinta Campos 

Lima, são o granito e os depósitos modernos de aluvião. 

 A Quinta encontra-se sobre um granito calco-alcalino, monzonítico, de duas micas, 

predominantemente biotítico. Este granito constitui o tipo petrográfico mais representativo da 

região. Segundo observações de campo os porfiroblastos de feldspato são em geral 

acizentados, podendo em secção rectangular atingir os 10x5 cm2.  

 

Mega-cristais de feldspatoMega-cristais de feldspato

 

Foto 1| Pormenor dos mega-cristais do granito aflorante na Quinta Campos Lima. 

 

 O feldspato mais abundante, neste granito, é a plagioclase, com composição frequente 

entre 25% e 34% de An (Anortite). Em muitos dos cristais de plagioclase, observa-se intensa 

alteração para minerais de argila. A biotite também é abundante encontrando-se por vezes 
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cloritizada. Os encraves, sobretudo microgranulares máficos, também são abundantes e foram 

detectados em toda a área da Quinta Campos Lima. 

 O maciço granítico, que corresponde ao substrato rochoso da parcela objecto de 

investigação, encontra-se fortemente diaclasado segundo as direcções E-W/84°S, N10°E/78°W, 

N16°E/60°W e N58°W/62°NW, sendo esta última a direcção principal de fracturação observada. 

 Na zona sul da quinta, já distante da parcela objecto de estudo, existe um depósito de 

aluvião de baixa altitude e sujeito à influência das cheias do Rio Lima. 

 É uma zona de bastante difícil resolução para o geólogo, dada a fraca exposição, 

elevado grau de alteração do granito e a intensa cobertura vegetal. Dos ensaios realizados no 

terreno com o recurso ao trado oco, foi possível verificar a espessura muito grande de manto de 

alteração. 

 

Falha geológica Granito alterado

“Bola” granítica

 

Foto 2| Pormenor de uma falha e plano de falha (foto da esquerda). Pormenor da intensa 

alteração do granito observada num talude. 

 

Vila Verde, 08 de Abril de 2010 

 


