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O que esteve na base….



LEPIERRE (1930)
“’Portugal, proporcionalmente à sua superfície e à sua população é
um dos países mais ricos do mundo no que concerne à sua variedade
e número das suas nascentes de águas minerais’’.

Francisco da Fonseca Henriques (1726)
“São as águas que correm e que cruzam as entranhas da
terra; o sangue que nas veias circula neste material
gigante do mundo; e como do vicio do sangue procedem
vulgarmente as maiores enfermidades, quis o autor desta
obra, como médico e filosofo de anatomia, mostrar ao mundo no corpo
do nosso Portugal, a pureza deste sangue examinando os minerais
destas veias”. e ainda “....possuíam a dita de habitar num país e numa
terra, cujas veias circulam as mais prodigiosas águas do universo”.



“água bacteriologicamente própria, de circulação
subterrânea, com particularidades físico-químicas estáveis
na origem dentro da gama de flutuações naturais, de que
podem resultar eventuais propriedades terapêuticas ou
efeitos favoráveis à saúde”.

ÁGUA MINERAL NATURAL (Lei nº 54/2015, de 22 de junho)





• Contrariando alguns pressupostos do passado, os sistemas hídricos subterrâneos são, cada vez mais, vistos como
ecossistemas.

• O avanço no desenvolvimento de técnicas e ferramentas moleculares tem permitido obter informações importantes
sobre a estrutura e dinâmica de comunidades microbianas e das suas relações com a rocha/água.

• No caso das AMN, o controlo em termos de microbiologia, na captação, é apenas direcionado para a pesquisa de:

Parasitas e microrganismos patogénicos;

Escherichia coli e outros coliformes e estreptococos fecais;

Anaeróbios esporolados sulfito-redutores;

Pseudomonas aeruginosa.



A DGEG considerou importante a realização de estudos multidisciplinares, que englobem as vertentes
hidrogeologia, microbiologia e geoquímica, pois considera que a composição das águas minerais
naturais é o reflexo, não só da interação água-rocha, mas também o resultado da existência de
ambientes por onde as águas passam, muitas vezes redutores, e da população microbiana existente.

Torna-se fundamental o conhecimento mais profundo das águas minerais naturais, de
particularidades tão únicas. Devemos conhecer a água mineral como “um todo” e não
apenas como resultado da interação água-rocha.



Metagenómica
Extração simultânea de dados genómicos de múltiplos micoorganismos, numa só amostra.
Não há necessidade da cultura
DNA selecionado com base em sequências universais

Genómica microbiana tradicional
Sequenciação do genoma de um único organismo isolado
Técnicas culturais para isolamento diferencial de microorganismos



O Projeto-Piloto Hidrogenoma





Fatores estratégicos que levaram a DGEG a

implementar este projeto:

a valorização da inovação, a aposta no

termalismo associado à saúde, o

engarrafamento, o crescimento do turismo e

desenvolvimento regional, a naturoterapia -

cosmética como áreas em ascensão no setor

e a geotermia como resposta energética

renovável ainda pouco explorada.

ÁGUAS MINERAIS NATURAIS
Uma Nova Visão Estratégica

A iniciativa da DGEG tem como principal objetivo a melhoria do
conhecimento da AMN, tendo em vista a sua melhor gestão, exploração
e valorização.



O microbismo característico de cada água mineral e a sua

correlação com os efeitos benéficos para a saúde, são fatores

de fundamental importância para um melhor conhecimento do

recurso e, desta forma, para uma boa exploração do mesmo.
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