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Resumo 

 

No norte de Portugal continental é possível distinguir 3 grupos principais de águas minerais. Destes destaca-se o 

grupo das águas bicarbonatadas sódicas, gasocarbónicas, com elevado TDS, ácidas, que se enquadra na 

“Província Hidromineral das águas bicarbonatadas sódicas, gasocarbónicas”. A especificidade de cada uma das 

águas do grupo é determinada, entre outros factores, pelas características litológicas enquadrantes do sistema 

hidromineral. Este facto pode ser comprovado pela aplicação da Análise de Correspondências a dados químicos 

relativos a amostras de água desta “Província Hidromineral”. O factor litológico permite separar as águas 

relacionadas com metassedimentos das águas relacionadas com granitos. O factor reacção química destaca-nos 

as águas onde a oxidação de sulfuretos é importante no processo de mineralização. 

 
Abstract 

 

In the north of continental Portugal it is possible to distinguish 3 main groups of mineral waters. Among these 

groups, the carbon dioxide sodium bicarbonate waters, with high TDS and low pH may be detached, which are 

part of the “Província Hidromineral das águas bicarbonatadas sódicas, gasocarbónicas”. The nuances of each 

water type in this group is determined, among others, by the lithological characteristics of the hydromineral 

system’s rocks. The relation between the water chemistry and the rock lithology was assessed by the application 

of Correspondence Analysis to chemical data of water samples from this hydromineral province. The lithological 

factor allows for the separation between metasediment waters and granite waters. The chemical reaction factor 

puts in evidence the waters where sulphide oxidation is important during the weathering process. 

 

 

1. Introdução 

 

No contexto das águas minerais portuguesas, no nordeste de Portugal continental 

ocorrem diferentes tipologias hidroquímicas que podem agrupar-se sinteticamente em 3 

grandes grupos (Portugal Ferreira & Sousa Oliveira, 2000): 1) bicarbonatadas sódicas, 
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gasocarbónicas, com elevado TDS, ácidas; 2) sulfidratadas, silicatadas, carbonatadas sódicas, 

hiperalcalinas; e 3) sulfidratadas, bicarbonatadas sódicas, alcalinas com reduzido TDS. A 

diversidade de tipologias hidroquímicas manifesta uma estreita relação com parâmetros de 

natureza geotectónica, litológica e estrutural (Sousa Oliveira, 2001), quer ao nível dos grandes 

grupos hidroquímicos, quer dentro de cada grupo restrito, o que permite explicar, em parte, a 

natureza das diferentes águas minerais. 

O conjunto das águas minerais bicarbonatadas sódicas, gasocarbónicas enquadra-

se na “Província Hidromineral das águas bicarbonatadas sódicas, gasocarbónicas” (Portugal 

Ferreira & Sousa Oliveira, 1996), que pode relacionar-se com o domínio geotectónico 

Peritransmontano (Ribeiro, 1974) da Zona da Galiza Trás-os-Montes. Neste trabalho dá-se 

ênfase a algumas daquelas águas, designadas por Ribeirinha, Sandim, Segirei e Salgadela, 

cuja nomenclatura está associada às localidades mais próximas das respectivas emergências. 

A aplicação da Análise de Correspondências aos dados de uma série de análises 

químicas efectuadas às águas minerais de Ribeirinha, Sandim, Segirei e Salgadela permitirá 

tecer algumas considerações sobre o quimismo e origem de alguns componentes químicos das 

mesmas. 

 

2. Área de estudo 

 

2.1 - Enquadramento Geográfico 

As águas minerais objecto deste estudo ocorrem no nordeste de Portugal, na parte 

ocidental da Província de Trás-os-Montes e Alto Douro, em três zonas geograficamente 

isoladas umas das outras e distanciadas entre 25 km e 40 km (figura 1). 

A zona de Ribeirinha pertence ao concelho de Mirandela, a de Sandim e Segirei 

enquadra terrenos que fronteiam a norte com a Espanha e pertencem aos concelhos de Vinhais 

e de Chaves, sendo que a emergência de Sandim ocorre em território de Vinhais e a de Segirei 

em território de Chaves. A zona de Salgadela enquadra terrenos pertencentes aos concelhos de 

Chaves, onde se localiza a respectiva emergência, e de Vila Pouca de Aguiar. 



REVISTA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS      NÚMERO 1      EDIÇÃO ESPECIAL      2004 
 

 130

 
Figura 1 - Enquadramento geográfico dos pólos hidrominerais de Riberinha, Sandim, Segirei e Salgadela. 

 

2.2 - Enquadramento geológico 

O cenário geológico e geotectónico das zonas integrantes dos pólos hidrominerais 

de Ribeirinha, Sandim, Segirei e Salgadela enquadra-se na Zona da Galiza Trás-os-Montes 

(figura 2) no contexto de: 1) rochas metassedimentares silúricas do Grupo Peritransmontano 

(ou Unidade parautóctone), constituídas por quartzitos, grés quartzosos, xistos 

carbonosos/grafitosos, liditos, quartzofilitos e filitos; 2) rochas granitóides hercínicas com 

várias fácies e idades; e 3) depósitos de cobertura. Sob o ponto de vista estrutural salientam-se 

os sistemas de fracturas profundas, extensas e subverticais, com reactivação neotectónica, e 

com direcções preferenciais próximas de NNE-SSW, ENE-WSW e NW-SE. A estas podem 

associar-se carreamentos (NW-SE a WNW-ESE) e sistemas estruturais graben-horst (Sousa 

Oliveira & Portugal Ferreira, 1996). 

Na região de Ribeirinha, aflora um granito moscovítico-biotítico de grão médio a 

grosseiro, porfiróide, sin-orogénico em relação a D3 (granito de Ribeirinha; Sousa Oliveira, 

2001) e rochas metassedimentares constituídas por filitos, quartzofilonitos, quartzitos, liditos 

e xistos carbonosos/grafitosos. O contacto é marcado pela presença de uma auréola de 

metamorfismo de contacto onde se registam, por vezes, corneanas com cordierite. O cortejo 

filoneano que atravessa o batólito granítico é principalmente de natureza quartzosa, mas 

regista-se também a aplítica, aplítico-pegmatítica e pegmatítica. Esta última, com frequência, 

contém fluorite e sulfuretos. 
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Figura 2 - Enquadramento geológico e geotectónico das zonas estudadas (base geológica adaptada de: Carta 

Geológica de Portugal, escala 1:500 000, 1992). 

 

Na região de Sandim e Segirei os litotipos aflorantes são manifestamente de 

natureza metassedimentar, destacando-se os níveis de quartzitos e de grés quartzosos, 

quartzofiládios e filitos com intercalações de xistos carbonosos/grafitosos. Aos níveis mais 

quartzíticos associam-se frequentemente sulfuretos, em que domina a pirite. A presença de 

rochas granitóides, que deverão existir em profundidade, é denunciada por indicadores de 

natureza geológico-estrutural, nomeadamente pela isógrada da biotite de metamorfismo de 

contacto, aflorando cerca de 6 km a sudoeste do local das emergências de Sandim e Segirei. O 

cortejo filoneano é relativamente pobre, sendo constituído principalmente por quartzo. 

Na zona de Salgadela destaca-se a presença de corpos granitóides, pós-tectónicos 

relativamente a D3. Existem dois tipos de granitos: 1) granito biotítico, com alguma 

moscovite, embora rara, de granularidade média a grosseira, por vezes com ligeira tendência 

porfiróide, leucocrata (granito de Pedras Salgadas; Sousa Oliveira, 1995); e 2) granito 

biotítico de grão médio porfiróide, com tonalidade mais escura que o anterior (granito de 

Bornes; Sousa Oliveira, 1995). Estes granitos enquadram-se no Maciço Granítico de Vila 

Pouca de Aguiar (Martins, 1998) que é marginado a norte, a leste e a oeste por rochas 

metassedimentares silúricas, referidas anteriormente. O cortejo filoneano é constituído por 

quartzo, aplito, pórfiro riolítico e microgranito, granito fino e também episienito. 
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3. Hidroquímica 

 

3.1. Caracterização química das águas minerais 

Os parâmetros físico-químicos das águas minerais de Ribeirinha, Sandim, Segirei 

e Salgadela apresentam-se no quadro 1, onde se especificam os dados estatísticos máximo, 

mínimo, média e desvio padrão. Os valores resultam de análises efectuadas em amostras de 

água, colhidas durante um período de 1,5 anos e distribuídas ao longo do ano hidrológico. 

 
Quadro 1 - Parâmetros estatísticos básicos e classificação hidroquímica das águas minerais de Ribeirinha, 

Sandim, Segirei e Salgadela. 

Média Mín. Máx. D. Pad. Média Mín. Máx. D. Pad. Média Mín. Máx. D. Pad. Média Mín. Máx. D. Pad.

HCO3
- 649,9 606,6 672,0 24,7 862,0 709,3 998,5 79,3 1397,2 1199,0 1542,1 121,5 4656,1 4452,0 4864,6 149,9

Cl- 17,6 11,6 24,5 4,5 7,6 4,7 9,4 1,3 21,0 15,8 28,8 4,5 28,6 25,9 35,7 4,2
SO4

2- 23,5 20,4 27,3 2,5 20,5 13,3 30,4 6,5 3,7 1,3 5,7 1,6 7,1 5,1 9,8 1,7
Na+ 233,7 210,0 260,0 15,0 176,3 149,0 200,0 13,8 286,0 240,0 325,0 29,7 1509,2 1450,0 1619,0 70,9
K+ 7,2 4,8 10,1 2,2 17,5 8,0 28,1 5,6 41,1 30,0 48,9 8,1 102,2 86,0 119,0 15,8
Ca2+ 14,4 12,0 17,3 2,1 61,5 50,0 85,0 9,2 118,8 95,0 140,0 21,0 130,4 115,0 145,0 11,4
Mg2+ 4,0 3,5 4,7 0,4 31,3 27,5 35,0 2,6 34,2 30,0 37,2 3,3 26,5 25,0 29,0 2,0
Fe2+ 0,6 0,1 1,6 0,5 3,6 0,2 7,6 3,2 2,4 0,3 4,7 1,8 0,6 0,0 1,3 0,5
F- 9,1 8,2 9,8 0,6 0,8 0,5 1,3 0,2 1,8 1,6 2,2 0,2 4,1 3,6 4,5 0,4
Li+ 0,8 0,7 0,9 0,1 1,3 1,2 1,4 0,1 5,3 4,4 6,0 0,6 10,0 9,2 10,8 0,6
SiO2 44,1 33,8 57,8 7,3 21,8 16,3 31,0 4,3 23,8 16,9 34,9 6,3 41,9 38,5 45,2 4,7
CO2 Livre 84,1 78,3 92,7 5,3 1376,4 1271,6 1477,1 83,5 1348,2 1067,0 1549,0 174,6 2347,3 2113,0 2564,0 186,1

Res. Seco 678,6 630,5 719,4 28,4 773,2 676,3 875,0 57,0 1236,6 1042,4 1378,3 125,7 4245,7 4143,4 4436,9 165,7
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Bicarbonatada sódica, 
gasocarbónica, fluoretada, 
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Bicarbonatada sódica, 
fluoretada, com reduzido 

CO2 livre, ácida

Bicarbonatada sódica, gasocarbónica com tendência 
calco-magnesiana, ácida

Ribeirinha Sandim Segirei Salgadela

mg/l mg/l mg/l

 
 

As características físico-químicas das águas minerais de Ribeirinha, Sandim, 

Segirei e Salgadela mostram, numa primeira análise, a existência de uma afinidade entre elas 

pelo que fazem parte de uma mesma família hidroquímica (figuras 3 e 4). Esta família, que 

integra também as águas minerais de Melgaço, Vilarelho da Raia, Chaves, Campilho, Vidago, 

Pedras Salgadas e Bem Saúde, apresenta uma assinatura hidroquímica específica 

caracterizada pelos valores elevados de CO2 livre e TDS e pelo domínio dos iões Na+ (em 

alguns casos também Ca2+) e HCO3
-. Ocorre em Portugal apenas no sector norte do continente 

em associação com os terrenos do Grupo Peritransmontano. 

No conjunto das águas analisadas é possível discriminar 2 subgrupos (figura 4) 

cuja diferença é marcada pela composição catiónica. As águas de Ribeirinha e de Salgadela 

são relativamente mais sódicas, não obstante o reduzido teor em CO2 livre para Ribeirinha, 

enquanto as águas de Sandim e Segirei, em comparação com as anteriores, são relativamente 

mais cálcicas e magnesianas. Estas últimas evidenciam também teores mais elevados de Mg2+ 
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e de Fe2+. Esta distinção vai ao encontro do ambiente litológico enquadrante, 

fundamentalmente granítico para Salgadela e Ribeirinha e metassedimentar para Sandim e 

Segirei. Neste contexto salientam-se ainda os teores em F-, que são mais elevados nas águas 

directamente relacionadas com litotipos graníticos, como é o caso de Ribeirinha e de 

Salgadela. 
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Figura 3 - Diagrama de Schoeller-Berkaloff (modificado) para as águas minerais de Ribeirinha, Sandim, Segirei 

e Salgadela. 

 

No quimismo destas águas contribuem outros factores para além da litologia, 

nomeadamente o tempo de residência, a influência do CO2 nas reacções de interacção 

água/rocha, a temperatura do reservatório, os fenómenos de mistura com águas não minerais, 

mas que não serão analisados neste trabalho 
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Figura 4 - Diagrama de Piper para as águas minerais de Ribeirinha, Sandim, Segirei e Salgadela. Na figura 

definem-se dois grupos de água: Circunferência - águas de Sandim e Segirei, associadas a rochas 

metassedimentares; Elipse - águas de Ribeirinha e Salgadela, associadas a rochas graníticas. 
 

.  

3.2. Aplicação da Análise de Correspondências 

3.2.1. Metodologia 

A aplicação da Análise de Correspondências às águas minerais estudadas visa 

encontrar alguma relação entre o quimismo destas águas e o contexto geológico em que se 

inserem no sentido de, através de um tratamento estatístico por análise multivariada dos dados 

disponíveis, consolidar as observações feitas anteriormente. 

Os métodos estatísticos multivariantes são aplicados frequentemente na 

interpretação de dados hidrogeológicos. Estes métodos simplificam a estrutura da base de 

dados, que se presume existir dentro de um conjunto de observações multivariadas, por 

redução de um conjunto de variáveis de grande dimensão a subconjuntos com correlações 

elevadas entre si e independentes das restantes variáveis do sistema, facilitando a sua 

interpretação. De entre estes métodos destaca-se a aplicação da Análise Factorial e da Análise 

de Correspondências. 

Como referência cita-se a aplicação da Análise Factorial ao tratamento de 

parâmetros físico-químicos associados a águas minerais, nomeadamente por Morais (1990), 

às águas termais de Sangemil (centro de Portugal continental), e Sousa Oliveira (1995), às 

águas minerais da região de Pedras Salgadas (norte de Portugal continental). Neste quadro, 

Nicholson (1993) faz referência a Salvania & Nicholson (1990) sobre a importância da 
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utilização da Análise Factorial em detrimento da utilização de coeficientes de correlação na 

identificação das origens dos componentes iónicos presentes nas águas termais, na viabilidade 

da sua aplicação em modelos de mistura e na identificação da contribuição iónica relativa a 

partir de diferentes origens. 

Neste contexto, a Análise de Correspondências é um dos métodos estatísticos que 

tem sido também amplamente utilizado por vários autores no tratamento de dados de natureza 

físico-química associados a águas subterrâneas em meios fracturados (Sousa Oliveira, 1995 e 

2001; Pacheco, 1995 e 1998; Alencoão et al., 1997; Alencoão, 1998; Pereira, 1999). Como 

método “exploratório”, Pacheco (1998) sugere a utilização da Análise de Correspondências, 

em detrimento da Análise Factorial, como o método mais adequado para a interpretação das 

interrelações entre concentrações de elementos dissolvidos na água. É dentro desta filosofia 

que vamos aplicar a Análise de Correspondências aos dados disponíveis relativos às águas 

minerais anteriormente referidas. 

Da aplicação da Análise de Correspondências a um conjunto de n amostras e p 

variáveis (V) resultam p-1 factores (F) de variância diferente de zero que explicam a variância 

total do sistema. A relação entre o factor de ordem i (Fi, com i=1, ..., p-1) e as variáveis 

originais é descrita pela equação: 

 

[ ] [ ] [ ]VpW...2VW1VWFi vp,i2v,i1v,i +++=  

sendo: 

i ordem do factor F (i = 1, ..., p-1); 

Vj as variáveis (j = 1, ..., p); 

Wi, vj peso (loading) de cada variável no factor F. 

 

Cada Fi é uma combinação linear das variáveis e os diferentes factores são 

independentes entre si. Os coeficientes (Wi, vj) (loadings) correspondem à correlação existente 

entre Fi e cada variável original. Se os loadings tiverem o mesmo sinal, as variáveis 

correspondentes são positivamente correlacionáveis, caso contrário são negativamente 

correlacionáveis. Os coeficientes das amostras (n) nos factores do sistema (scores) podem 

também assumir valor positivo ou negativo, correlacionáveis com o respectivo loading do 

mesmo sinal e do mesmo factor. 

 

 

 



REVISTA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS      NÚMERO 1      EDIÇÃO ESPECIAL      2004 
 

 136

3.2.2. Análise de resultados 

De acordo com os dados disponíveis para as águas de Ribeirinha, Sandim, Segirei 

e Salgadela num total de 32 amostras, seleccionaram-se 10 variáveis: HCO3
-, Cl-, SO4

2-, Na+, 

K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, F- e SiO2. 

Do resultado do tratamento dos dados mediante a aplicação da Análise de 

Correspondências extraíram-se dois factores que absorvem 85,5% da variância (quadro 2), 

com 48% para o factor F1 e 37,5% para o factor F2. O peso das variáveis em cada factor 

(factor loading) e as coordenadas das amostras em cada factor (factor score) estão 

representados nos quadros 3 e 4, respectivamente. 

 
QUADRO 2 - Águas minerais de Ribeirinha, Sandim, Segirei e Salgadela. Resultados da aplicação da Análise de 

Correspondências. Natureza dos factores e distribuição da variância. 

Percentagem Percentagem
absorvida cumulativa

F1 0,028 48,0 48,0 Litológico
F2 0,022 37,5 85,5 Reacção química

FactorFactor Valor próprio

 
 

No factor F1, com loadings positivos agrupam-se os iões Fe2+, Mg2+, Ca2+ e o K+ 

os quais se opõem à associação de iões F-, SiO2, SO4
2-, Cl- e Na+, com loadings negativos. O 

HCO3
-, ocupa uma posição intermédia entre os grupos opositores anteriores. O cruzamento 

dos sinais dos loadings com os sinais dos scores mostra que o grupo Fe2+ + Mg2+ + Ca2+ + K+ 

se identifica com as amostras de Sandim e Segirei, enquanto o grupo F- + SiO2 + SO4
2- + Cl- + 

Na+ se identifica com as amostras de Ribeirinha e Salgadela (figura 5). Estas associações 

sugerem a presença de um factor litológico responsável pelo quimismo das águas minerais 

através de reacções de hidrólise entre a água e a rocha enquadrante. 
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Quadro 3 - Águas minerais de 

Ribeirinha, Sandim, Segirei e Salgadela. Resultados 

da aplicação da Análise de Correspondências. Peso 

das variáveis em cada factor (factor loading). 

Factores
F1 F2

HCO3
- 0,030 -0,017

Cl- -0,225 0,314
SO4

2- -0,308 1,023
Na+ -0,190 -0,100
K+ 0,234 -0,127
Ca2+ 0,473 0,154
Mg2+ 0,621 0,371
Fe2+ 0,624 0,616
F- -1,072 0,785
SiO2 -0,370 0,554

Variável

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 - Águas minerais de 

Ribeirinha, Sandim, Segirei e Salgadela. Resultados 

da aplicação da Análise de Correspondências. 

Coordenadas das amostras em cada factor (factor 

score). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F1 F2

1 -0,309 0,171
2 -0,302 0,164
3 -0,319 0,242
4 -0,300 0,171
5 -0,330 0,233
6 -0,302 0,216
7 -0,266 0,183
8 -0,276 0,227
9 -0,311 0,170

10 0,118 0,051
11 0,183 0,112
12 0,102 0,212
13 0,125 0,227
14 0,140 0,146
15 0,135 0,165
16 0,153 0,092
17 0,192 0,111
18 0,155 0,151
19 0,188 0,167
20 0,167 0,080
21 0,182 -0,004
22 0,155 -0,022
23 0,160 -0,008
24 0,217 0,007
25 0,188 0,016
26 0,204 -0,019
27 -0,075 -0,186
28 -0,064 -0,184
29 -0,073 -0,113
30 -0,047 -0,129
31 -0,051 -0,127
32 -0,051 -0,113

Factor
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No primeiro caso prevalecem as reacções com os metassedimentos anteriormente 

referidos, onde as micas (moscovite+biotite) são as principais fontes de catiões e também o 

feldspato e/ou calcite que ocorrem em alguns níveis destes metassedimentos, embora de uma 

forma residual (Sousa Oliveira, 2001). 
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Figura 5 - Águas minerais de Ribeirinha, Sandim, Segirei e Salgadela. Resultados da aplicação da Análise de 

Correspondências. Representação dos factores loadings e scores no plano factorial F1 vs F2. 

 

No segundo caso, as reacções estão associadas aos minerais das rochas graníticas 

envolventes em que os feldspatos e também a biotite têm um papel fundamental. As 

observações feitas em lâminas delgadas dos granitos, principalmente dos amostrados junto a 

zonas de fracturas, da região de Ribeirinha mostram fenómenos de caulinização da 

plagioclase, e também do feldspato potássico (muito débil), e cloritização da biotite (ibidem). 

De igual modo, em exemplares graníticos identicamente amostrados na região de Salgadela 

distinguem-se dois tipos de alteração (ibidem): 1) cloritização ou esmectização da biotite e 

caulinização ligeira da plagioclase+feldspato potássico, que se associa a granitos levemente 

rubescentes; e 2) desaparecimento quase total da plagioclase+quartzo+biotite, com produtos 

de alteração sólidos, caulinite+opacos assim como feldspato potássico, que se associa a 

litotipos com características episieníticas resultantes de granitos. 

A posição intermédia do HCO3
-, resultante dos fenómenos de hidrólise que 

envolvem os minerais anteriormente referidos, satisfaz as condições de influência litológica 

distinta para os dois grupos Salgadela+Ribeirinha e Sandim+Segirei. 
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O factor F2 é marcado pela oposição entre o SO4
2-, resultante da oxidação de 

sulfuretos, e os componentes iónicos resultantes da hidrólise de silicatos sódico-potássicos. 

Trata-se assim de um factor reacção química, que nos mostra a importância da oxidação dos 

sulfuretos na mineralização destas águas, em particular nas águas minerais de Ribeirinha e de 

Sandim, dado que os seus scores positivos são compatíveis com o loading positivo do SO4
2-. 

Destacamos a referência que anteriormente se fez em relação à presença de mineralizações de 

sulfuretos nas regiões onde ocorrem estas duas águas. 

Na análise efectuada salientamos ainda que o catião Na+ é o catião principal 

presente nas águas de Sandim e Segirei, contudo, no factor F1, não se associa ao grupo Fe2+ + 

Mg2+ + Ca2+ + K+ mas sim ao grupo F- + SiO2 + SO4
2- + Cl-. Para este elemento iónico, 

sugere-se assim uma origem principal distinta relativamente à origem do grupo Fe2+ + Mg2+ + 

Ca2+ + K+, que deverá estar associada aos granitos que existem em profundidade, de acordo 

com o contexto geológico referido anteriormente. A consolidar esta posição temos o facto de 

nestas águas minerais o ião F-, que no contexto geológico se associa a litologias graníticas, se 

correlacionar positiva e significativamente com o ião Na+ (0,5 - significância 0,02; as 

correlações apenas se apresentam como referência complementar pois, aqui, não são objecto 

de análise exaustiva) e em relação aos iões do grupo Fe2+ + Mg2+ + Ca2+ + K+, do factor F1, 

apresentar correlação negativa com o Mg2+e Fe2+ (-0,8 - significância 0,00 e -0,4 - 

significância 0,02, respectivamente) e sem correlação significativa com o Ca2+ e K+. 

 

4.  Conclusões 

 

A análise da variabilidade química de águas minerais pertencentes à “Província 

Hidromineral das águas bicarbonatadas sódicas, gasocarbónicas” portuguesas mostra que 

existe uma assinatura química associada aos litotipos enquadrantes dos respectivos sistemas 

hidrominerais. A aplicação da Análise de Correspondências vem corroborar este facto, 

demonstrando a existência de um factor litológico importante na mineralização das águas de 

Sandim e Segirei, onde Fe2+ + Mg2+ + Ca2+ + K+ resultam essencialmente de reacções entre a 

água e os metassedimentos enquadrantes, e das águas de Ribeirinha e Salgadela, onde F- + 

SiO2 + SO4
2- + Cl- + Na+ resultam principalmente da interacção água/rocha granítica 

envolvente. Destaca-se ainda um factor reacção química que sublinha a importância de 

reacções de interacção da água com sulfuretos no processo de mineralização das águas de 

Ribeirinha e de Sandim. A presença do Na+ como catião dominante nas águas de Sandim e 

Segirei relaciona-se com granitos existentes em profundidade que são interpretados a partir do 

contexto geológico, local e regional. 
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