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ÁGUAS MINERAIS NATURAIS  são águas “especiais” que diferem de outras águas por uma série de características  que as 
distinguem.

Circulam abaixo da superfície do solo, a profundidade mais ou menos elevada.

Sofrem um trajeto subterrâneo, por vezes longo e lento, dependente das características do meio que 
atravessam. 

Possuem em geral mineralização elevada, ou pelo menos mais elevada que as outras águas 
subterrâneas ditas normais.

Frequentemente têm temperatura elevada, ou pelo menos mais alta que a temperatura 
média do ar.

São utilizadas em aplicações exclusivas



ÁGUAS MINERAIS NATURAIS - a lei portuguesa consagra-as em legislação própria e engloba-as no 
campo dos recursos geológicos do domínio público do Estado.

Atribui-lhes duas características distintivas: 

pureza bacteriológica

estabilidade físico-química na origem

A fim de preservar as duas condições essenciais que as caracterizam, a Lei obriga à definição de áreas próprias para a sua 
proteção, zelando assim para que se mantenham inalteradas no seu estado puro e original. 



Existem atualmente em Portugal continental 77 águas 
qualificadas como ÁGUAS MINERAIS NATURAIS:



 Cada água mineral natural tem características próprias e únicas que resultam de um longo e complexo 
processo por que passam, no qual intervêm numerosos e diversificados fatores.

 A quantidade de variáveis presentes no circuito de cada água que se infiltra no solo, determina a 
variedade  das águas minerais resultantes que emergem no território continental.

Atendendo a todas as variáveis presentes, emergem no território de Portugal continental águas de 
características muito diversas podendo ser agrupadas em diversas famílias de acordo com o ambiente 

geológico em que ocorrem.



 Têm, em geral, origem na precipitação atmosférica.

 FATORES GEOMORFOLÓGICOS: formas de relevo presentes

 FATORES GEOLÓGICOS:
 Tipos litológicos presentes no percurso subterrâneo 
 Grau de solubilidade dos minerais constituintes das rochas
 Ambiente tectónico e condições estruturais

Estes determinam as condições de circulação subterrânea da água, 
nomeadamente:

 Condições de permeabilidade
 Profundidade de circulação
 Tempo de permanência

 FATORES MICROBIOLÓGICOS: a comunidade microbiológica presente em 
cada água.

 Fatores que contribuem para a diversidade e especialização da riqueza hidromineral.

Adaptado de Costa (2008)



Fatores geomorfológicos:

Olhando para a distribuição das 
AMN no país, desde logo 
ressalta a maior concentração 
na zona N, a norte da cordilheira 
central , na região de relevos 
mais acentuados e vales mais 
profundos e encaixados.

O relevo caracterizado por 
elevações acentuadas separadas 
por vales encaixados constitui 
um fator essencial para a 
ressurgência da água à 
superfície sob a forma de 
nascentes.



Em termos tectono-
estratigráficos, concentram-se 
em especial:

• na zona centro-Ibérica 

• e na margem meso-
cenozóica ocidental.

• Sendo raras na zona de ossa-
morena

• e inexistentes na zona sul-
portuguesa

ZONA CENTRO-IBÉRICA

BACIAS SEDIMENTARES 
MESO-CENOZÓICAS

Fatores geológicos:



Rochas graníticas 
instaladas durante e 
no final da orogenia 
hercínica



Rochas sedimentares:

• mesozóicas da bacia 
lusitaniana, a maior 
parte relacionada 
com estruturas 
diapíricas 

• cenozóicas da bacia 
terciária do Tejo 

BACIAS SEDIMENTARES 
MESO-CENOZÓICAS



A heterogeneidade verificada nas 

características químicas da água está 

relacionada com parâmetros geomorfológicos, 

litológicos, tectónicos e estruturais regionais 

 Águas Sulfúreas - contêm formas reduzidas de enxofre

 Águas Bicarbonatadas – ião bicarbonato dominante

 Águas gasocarbónicas – contêm mais de 500 mg/L de CO2 livre

 Águas silicatadas – sílica representa mais de 30% da mineralização total

 Águas cloretadas - ião cloreto dominante

 Águas sulfatadas - ião sulfato dominante. 
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34 ÁGUAS SULFÚREAS 27 águas sulfúreas 
bicarbonatadas sódicas

Fracamente mineralizadas

7,5 < pH < 9,4

Zona Centro-Ibérica

Associadas a rochas graníticas

• Série dos granitos biotíticos tardi a 
pós-orogénicos

• Série dos granitos de duas micas 
sinorogénicos

Utilizadas em TERMALISMO

27 BICARBONATADAS SÓDICAS
79%

24 são fluoretadas



Utilizadas em TERMALISMO

15%

3 ocorrem na Zona Centro-Ibérica
2 associadas a rochas graníticas
1 associada a rochas com alto grau 
de metamorfismo (zona de 
cisalhamento de Porto-Tomar)

Fracamente mineralizadas

8,4 < pH < 9,6

2 ocorrem na Orla Ocidental

Associadas a rochas 
carbonatadas e evaporíticas

Sulfatadas cálcicas

Hiperssalinas

6,9 < pH < 7,1

5 BICARBONATADAS SÓDICAS

34 ÁGUAS SULFÚREAS



2 “Especiais”

6%

1 ocorre na Zona Centro-Ibérica

Associada a rochas graníticas
Bicarbonatada sódica, com ião
Flúor – 15 mg/L

Fracamente mineralizada

pH 8,3

1 ocorre na Zona de Ossa-

Morena
Associadas a rochas máficas e 
ultramáficas (gabros e 
anortositos)

Cloretada sódica, com ião 
Hidróxido (OH-) - 23 mg/L

Hipossalina

pH 11,3

34 ÁGUAS SULFÚREAS



GRANJAL
Quimismo: Sulfúrea Bicarbonatada Sódica Fluoretada 
Mineralização total: 485 mg/L - Fracamente mineralizada 

Condutividade elétrica: 631 µS/cm 

pH: 9,13

Temperatura: 22,60 o C - Hipotermal

CALDAS DE SANGEMIL
Quimismo: Sulfúrea Bicarbonatada Sódica 

Mineralização total: 466,6  mg/L - Fracamente mineralizada 

Condutividade elétrica: 506 µS/cm 

pH: 8,11

Temperatura: 46,5 o C - Hipertermal

BANHO DE ALCAFACHE
Quimismo: Sulfúrea Bicarbonatada Sódica Fluoretada 
Mineralização total: 305 mg/L - Fracamente mineralizada 
Condutividade elétrica: 426 µS/cm 
pH: 8,3
Temperatura: 50 o C - Hipertermal

CALDAS DA CAVACA
Quimismo: Sulfúrea Bicarbonatada Sódica Fluoretada 
Mineralização total: 343,4 mg/L - Fracamente mineralizada
Condutividade elétrica: 352 µS/cm 
pH: 8,34
Temperatura: 31,9 o C - Mesotermal



Caldas da RainhaGaeiras

Composição principal: 
Sulfúrea, cloretada sódica

Composição secundária: 
Sulfatada cálcica

Mineralização total: 
2400 mg/L ; 2934,6 mg/L
Hipersalina
Condutividade elétrica: 3000 
µS/cm , 4220 µS/cm 
pH: 7,14; 6,94
Temperatura máxima registada:  
32,7 oC; 34 oC - Mesotermal



15 BICARBONATADAS

A maioria é fracamente 
mineralizada, ou hipossalina

6,08 < pH < 9,54 pH  9,2 e 9,54 Tiossulfatadas
Utilizadas em Termalismo e/ou 

Engarrafamento



10 ÁGUAS GASOCARBÓNICAS

Utilizadas em: Engarrafamento
Termalismo
Engarrafamento/termalismo
Termalismo e geotermia

Associadas a acidentes tectónicos profundamente 
enraizados na crosta terrestre:

Sistemas de falhas de Penacova-Régua-Verin
Sistema de falhas de Manteigas-Vilariça-Bragança
Provável falha do rio Minho

Contêm mais de 500 mg/L de CO2 livre, sendo este de 
origem profunda, provavelmente do manto terrestre

Ocorrem em:
Rochas graníticas da Zona Centro-Ibérica
Rochas metassedimentares da Zona de Galiza-Trás-os-Montes

Hipersalinas – a maioria
Mesossalinas

6 < pH < 6,9



CALDAS DE CHAVES
Circula em rochas metassedimentares
próximo de contacto tectónico com 
rochas graníticas 
Controlada por falhas profundamente 
enraizadas na crosta

Gasocarbónica Bicarbonatada, sódica, 
fluoretada

Temperatura: 77 o C – Hipertermal

Utilizada em Termalismo e geotermia



10 ÁGUAS SILICATADAS

Utilizadas em: Engarrafamento
Termalismo
Engarrafamento/termalismo

Ocorrem na zona Centro-Ibérica
Rochas graníticas – em geral bicarbonatadas sódicas
Rochas quartzíticas – em geral cloretadas sódicas

4,7 < pH < 6,3

SiO2

representa 
53% da 
mineraliza
ção total

Hipossalinas



LUSO

Quimismo: Hipossalina

Composição principal: Cloretada sódica

Composição secundária: Silicatada

Mineralização total: 40,8 mg/L - Hipossalina 

Condutividade elétrica: 47 µS/cm 

pH: 5,45

Temperatura: 25,4 C - Mesotermal

PENACOVA

Quimismo: Hipossalina

Composição principal: Cloretada sódica

Composição secundária: Silicatada

Mineralização total: 32,6 mg/L - Hipossalina

Condutividade elétrica: 46 µS/cm 

pH: 5,09

Temperatura: 19,9o C - Hipotermal



4 ÁGUAS CLORETADAS

Utilizadas em: Termalismo

Ocorrem na zona Orla Mesozóica, 
associadas a:  

sedimentos evaporíticos em 
estruturas diapíricas, 
ou a rochas carbonatadas

7 < pH < 7,2

Hipersalinas

Mineralização total elevada

Mineralização total: 
32 500 mg/L



1 ÁGUA SULFATADA

Utilização: Termalismo

Ocorre na zona Orla Mesozóica, associadas a calcários e dolomias  
do Jurássico inferior, e níveis evaporíticos

pH 7

Sulfatada cálcica

Hipersalina



Temperatura

34%

27%

18%
5%

16%

Fria - 25

HIPOTERMAL - 20

MESOTERMAL - 13

TERMAL - 4

HIPERTERMAL - 12

< 20 0C – Fria
20 – 250C  HIPOTERMAL
25 – 35 0C MESOTERMAL
35 – 40 0C TERMAL
> 40 0C HIPERTERMAL



Mineralização total
< 200 mg/L HIPOSSALINA
200 – 1000 mg/L FRACAMENTE MINERALIZADA
1000 – 2000 mg/L MESOSALINA
> 2000 mg/L HIPERSALINA



MUITO OBRIGADA! 


