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“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”.



EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE ÁGUA MINERAL

Até 1892 - Não existia legislação sobre as Águas Minero-Medicinais

1892 - ÁGUAS MINERO-MEDICINAIS 

1894 – ÁGUAS MEDICINAIS

1928 – ÁGUAS MINERAIS ou MINEROMEDICINAIS

1990 – ÁGUAS MINERAIS NATURAIS

2015 – ÁGUAS MINERAIS NATURAIS



DO DECRETO-LEI de  30 de Abril de 1894

•“Estatuir, pois, que não possam ser utilizadas sem que a sua

composição seja préviamente reconhecida pela análise química, o seu

uso autorizado pela sciência médica, e os seus trabalhos de captagem

sujeitos a projectos que mereçam a aprovação dos técnicos,

representa por igual proteger a humanidade enfêrma contra os logros

do empirismo e assegurar às nascentes, em proveito dos que a elas

recorrem, a constância e estabilidade dos seus princípios

mineralizadores, garantindo-lhes, quanto possível a sua integridade.”



Do Artº 1º do Decreto-Lei 15401, de 17 de Abril de 1928

•“Para efeitos do presente decreto-lei consideram-se águas

minerais ou mineromedicinais, as águas cuja composição físico-

química permite que lhes sejam atribuídas propriedades

terapêuticas, compreendendo-se nesta designação as águas

naturalmente gasosas, mesmo que o teor de gás seja reforçado

com gás da própria nascente.”



Alínea b) do nº 2 da Lei nº 54/2015, de 22 de junho

”Águas minerais naturais “, as águas bacteriologicamente próprias, 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.



 A QUÍMICA – EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO

ANÁLISE FISICO-QUIMICA

ANÁLYSE CHIMICA

ANÁLISE FISICO-QUIMICA 
RESUMIDA

ANÁLISE QUÍMICA

ESTUDO  FISICO-QUIMICO 
COMPLETO

ANÁLISE FISICO-QUIMICA 
RESUMIDA

ANÁLISE  FISICO-QUIMICA 
COMPLETA

IST/IGM

Despacho Nº 14413/2016, de 29/11

Até 1950



ANALYSE CHIMICA (1795) – Guilherme  Withering

A QUIMICA DAS ÁGUAS MINERAIS NATURAIS– evolução 



ANALYSE CHIMICA (1849) – Julio Maximo de Oliveira Pimentel



ANALYSE CHIMICA (1920) – Charles Lepierre



ANÁLISE FISICO-QUIMICA (1950) – Herculano de Carvalho



 A GEOLOGIA – EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO

ESTUDO GEOHIDROLÓGICO

CAPTAGEM

ESTUDO HIDROGEOlÓGICO

RELATÓRIO

• GEOLOGIA

• GEOQUIMICA

• HIDROGEOQUIMICA



 A GEOLOGIA – EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO

CAPTAGEM (1899) – Engº Manuel Ferreira Viana

1899

CAPAGEM – Descrição da geologia, das 
captações e dos métodos de exploração

ESTUDO GEOHIDROLÓGICO



1915

RELATÓRIO – Descrição da geologia, das 
captações e dos métodos de exploração que 
servia de base ao reconhecimento das 
águas, como mineromidicinais

ESTUDO GEOHIDROLÓGICO



1974

ESTUDO GEOHIDROLÓGICO

PROPOSTA DE EMERGÊNCIA – Estudo 
pormenorizado dos trabalhos de prospeção 
e pesquisa tendo em vista o reconhecimento 
da água de uma nova captação.



1983

ESTUDO HIDROGEOLÓGICO - tendo em vista 
a execução de trabalhos de prospeção e 
pesquisa  de água mineral natural.

ESTUDO HIDROGEOLÓGICO



1995

ESTUDO HIDROGEOLÓGICO - tendo em vista 
a execução de trabalhos de prospeção e 
pesquisa  de água mineral natural.

ESTUDO HIDROGEOLÓGICO



ESTUDO HIDROGEOLÓGICO - tendo em vista 
o reconhecimento de uma nova água 
mineral natural

ESTUDO HIDROGEOlÓGICO

2018



A MICROBIOLOGIA DAS ÁGUAS MINERAIS NATURAIS– evolução 

Antes de
1986

Depois de
1986



A MICROBIOLOGIA DAS ÁGUAS MINERAIS NATURAIS– evolução 
Antes de 1986:
• Mesófilos às 48 h a 37oC
• Coliformes Totais e Fecais
• Volumes das amostas : 100 mL
• Classificação: pura/impura
• Sem limites

Depois de 1986:
• Mesófilos às 24 horas a 37 oC e às 72 h e 20-22 oC
• Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa
• Classificação: própria e imprópria
• Volumes das amostras 250 mL
• Com limites

Depois de 2000 (Portaria nº 1220/2000, de 29 de dezembro):
• Pesquisa de Legionella pneumophila

Depois de 10 de dezembro de 2019:
• Conhecimento do microbismo de todas as águas minerais naturais



GEOLOGIA QUÍMICA GEOQUIMICA

GEOQUIMICA ÁGUA HIDROGEOQUIMICA

HIDROGEOQUIMICA MICROBIOLOGIA HIDROBIOGEOQUIMICA



A HIDROBIOGEOQUIMICA COMO CHAVE DO CONHECIMENTO DAS 

ÁGUAS MINERAIS NATURAIS

 Novo conceito  que deve entrar no léxico das águas minerais naturais

 Reúne o conhecimento da química, geologia e agora da microbiologia

 Permite refinar os modelos hidrogeológicos

 Permite especular sobre a interação água-rocha

 Permite perceber a composição físico-química das águas minerais naturais

 Com base na microbiologia permite esclarecer dúvidas acerca da composição físico-química 
das águas, bem como da sua circulação

 Permite que a partir da conjugação do conhecimento atual, cada uma das águas minerais 
naturais passem a ter uma identidade própria, diferenciada de todas as outras



…….MUITO OBRIGADO
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