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Resumo 

Palavras-chave: água mineral, Caldas de Carlão, geotermómetros, isótopos ambientais, modelo 

hidrogeológico conceptual. 

A distribuição da água mineral pelo território Português é desigual, observando-se um 

predomínio na zona norte que é justificado pelas características geológicas e estruturais dos 

locais de ocorrência. O principal objetivo desta dissertação pretende contribuir para o 

conhecimento do polo hidromineral de Caldas de Carlão com a definição do modelo 

hidrogeológico conceptual. Para tal, foi necessário abordar temas da natureza hidrogeológica, 

hidroquímica, geotérmica e isotópica das águas minerais. As manifestações de água mineral em 

Caldas de Carlão englobam diversas emergências naturais, sendo a mais importante a 

emergência da Nascente da Mina e dois furos de captação mais recentes, designados por furo 

AM1 e furo AM2.  

As Caldas de Carlão localizam-se no concelho de Murça, na região de Trás-os-Montes. As 

suas águas termais têm sido utilizadas desde tempos imemoriais, sendo que a exploração termal 

para balneoterapia se iniciou em 1986. Tratando-se de águas sulfúreas bicarbonatadas sódicas, 

o seu uso foca-se no tratamento de doenças de pele, das vias respiratórias, do sistema músculo-

esquelético e do sistema digestivo. As termas e o edifício termal atual, com perspetivas de 

“crescer”, é frequentado anualmente por algumas centenas de termalistas, oriundos 

principalmente da região de Trás-os-Montes, na vertente do termalismo terapêutico.  

Estas águas minerais inserem-se, geologicamente, na Zona Centro Ibérica do Maciço 

Hespérico, em litologias metassedimentares e granitóides hercínicas. Particular destaque é dado 

à presença de filões de natureza quartzo aplito-pegmatítica, principalmente os de direção 

WNW-ESE, que se enquadram numa zona de cisalhamento com a mesma direção. As direções 

de fraturas principais são WNW-ESE, NNE-SSW e NE-SW. A localização das emergências 

hidrominerais parece estar condicionada à interação de fraturas pertencentes ao corredor de 

cisalhamento WNW-ESE com fraturas de direção NNE-SSW a NE-SW. 

A análise de dados físico-químicos das águas das diferentes captações, desde 2001 até à 

atualidade, demonstrou estabilidade nestas propriedades ao longo do tempo.  

Sob o ponto de vista hidroquímico, as águas minerais de Caldas de Carlão classificam-se de 

sulfúreas, bicarbonatadas, sódicas, fluoretadas e alcalinas. Estas águas apresentam temperaturas 

variáveis de 29 ºC a 36 ºC, com pH médio de 8,2 e valores de mineralização total entre 430 e 



O polo hidromineral de Caldas de Carlão –  

Contribuição para a definição do modelo hidrogeológico conceptual 

    Vila Real, 2019 vi 

440 mg/L, estando a sua composição química fortemente dependente dos processos de interação 

água/rocha, em particular com as rochas granitoides. A utilização de geotermómetros químicos 

permitiu estimar a temperatura de reservatório e a profundidade máxima de circulação destas 

águas termominerais, apontando para valores médios de, respetivamente, 106 ºC e 3 km. O 

estudo da composição isotópica, δ18O e δ2H, mostra que estas águas sulfúreas têm origem 

meteórica, com área de infiltração a cotas superiores aos 1000 m. A conjugação dos resultados 

permitiu elaborar uma primeira versão do modelo hidrogeológico conceptual para o sistema 

hidromineral de Caldas de Carlão que, no futuro, se pretende refinar com informação adicional, 

particularmente de natureza hidro e geoquímica isotópica. 
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Abstract 

Keywords: mineral water, Caldas de Carlão, geothermometers, ambiental isotopic, conceptual 

hydrogeological model. 

The distribution of mineral water in the Portuguese territory is uneven, with a predominance 

in the northern zone which is justified by the geological and structural characteristics of the 

occurrence sites. The main goal of this dissertation intends to contribute to the knowledge of 

the hydromineral pole of Caldas de Carlão with the definition of the conceptual hydrogeological 

model. Thus, it was necessary to address topics of hydrogeological, hydrochemistry, 

geothermic and isotopic nature of mineral waters. The mineral water manifestations in Caldas 

de Carlão include several natural emergencies, being the most important the emergence of the 

Nascente da Mina and two recent catchment holes, designated by AM1 hole and AM2 hole. 

Caldas de Carlão are located in Murça municipality, in the Trás-os-Montes region. Its 

thermal waters have been used since immemorial time, and the thermal exploration for 

balneotherapy began in 1986. Regarding sulphurous bicarbonated sodium waters, its use is 

focused on the treatment of skin, respiratory tract, musculoskeletal system and digestive system 

diseases. The spa and the current thermal building, with perspectives of "growing", is attended 

annually by a few hundred thermalists, mainly coming from the region of Trás-os-Montes, for 

therapeutic thermotherapy. 

These mineral waters are inserted, geologically, in the Central Iberian Zone of the Hesperian 

Massif, in metasedimentary lithologies and Hercynian granitoids. Particular emphasis is given 

to the presence of aplito-pegmatite quartz veins, especially those of WNW-ESE direction, 

which fit into a shear zone with the same direction. The main fracture directions are WNW-

ESE, NNE-SSW and NE-SW. The localization of the hydromineral emergencies seems to be 

conditioned by the interaction of fractures belonging to the WNW-ESE shear corridor with 

NNE-SSW a NE-SW direction fractures. 

The analysis of physicochemical data from the waters of the different catchments, since 2001 

to the present, demonstrated stability in these properties over time. 

From the hydrochemical point of view, the mineral waters of Caldas de Carlão are classified 

as bicarbonate, sodium, sulfuric, fluoride and alkaline. These waters present varying 

temperatures from 29 ºC to 36 ºC, with average pH of 8.2 and total mineralization values 

between 430 and 440 mg/L, being the chemical composition strongly dependent on water/rock 
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interaction processes, in particular with granitoid rocks. The use of chemical geothermometers 

allowed to estimate the reservoir temperature and the maximum depth of circulation of these 

thermo-mineral waters, pointing to a mean value of 106 ºC and 3 km, respectively. The study 

of the isotopic composition, δ18O e δ2H, shows that these sulfuric waters have meteoric origin, 

with infiltration area at altitude higher than 1000 m. The combination of the results allowed to 

elaborate a first version of the conceptual hydrogeological model for the hydrothermal system 

of Caldas de Carlão which, in the future, is intended to be refined with additional information, 

particularly in isotopic hydro and geochemistry. 
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Capítulo 1 – Introdução 

1.1. Águas minerais naturais 

 

Em Portugal, as águas minerais naturais e as águas de nascente despertam um enorme 

interesse pela sua qualidade excecional, diversidade e efeitos favoráveis à saúde, e são 

consideradas das águas naturais europeias mais valorizadas (APIAM, 2017). Provenientes de 

aquíferos localizados nas profundidades do subsolo, as águas minerais têm características que 

as distinguem como a sua origem natural, a composição físico-química estável e também a sua 

singularidade.  

Estas águas subterrâneas estão integradas nos recursos geológicos, e em Portugal a sua 

qualificação está definida no artigo 2º do Decreto-Lei nº 54/2015 de 22 de março, “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”, sendo 

utilizada para aplicações terapêuticas (termalismo). 

Os recursos hidrominerais provêm, de um modo geral, de águas meteóricas, com origem na 

precipitação atmosférica, que ao se ir infiltrando em profundidade, vão adquirindo 

características físico-químicas em função da composição mineralógica das formações 

geológicas por onde circulam e do aquífero onde residem e do qual fazem parte. A temperatura 

de emergência, depende, mas não só, da profundidade de circulação (quanto maior a 

profundidade, maior será a temperatura atingida). A mesma promove interações água/rocha, 

donde de temperaturas mais elevadas resultam maiores concentrações mineralógicas nas águas, 

comparativamente às águas subterrâneas “normais” da região envolvente (Guerra, 2015). 

A água mineral em Portugal apresenta diferentes características químicas, devido 

essencialmente aos seus iões dissolvidos, pois as águas passam por diferentes sistemas 

geológicos, sendo de dois diferentes ambientes geológicos tectónicos principais: um deles faz 

parte do Maciço Hespérico e o outro da cobertura epicontinental Meso-Cenozóica das margens 

ocidental e meridional (Morais, 2012). Também as ocorrências de água mineral em Portugal 

continental distribuem-se de um modo desigual, devido às diferentes características geológicas 

e estruturais do território, sendo estas mais acentuadas a norte, no Maciço Hespérico devido a: 

formações geológicas mais permeáveis (rochas granitoides fraturadas e zonas de metamorfismo 

de contacto) e estruturas tectónicas mais profundas (como falhas e zonas de cisalhamento).
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As principais ocorrências localizam-se predominantemente na zona norte e centro do Maciço 

Hespérico, estando a sua distribuição relacionada com grandes acidentes tectónicos, 

nomeadamente a falha de Penacova-Régua-Verin, a falha da Vilariça e a falha do rio Minho, as 

litologias geotectónicas principais são a Zona Centro Ibérica, Zona da Galiza Trás-os-Montes, 

Zona Sul Portuguesa, Zona Ossa Morena e o ofiólito de Beja-Acebuches (figura 1.1). As 

principais emergências termais são de águas bicarbonatadas sódicas e águas cloretadas sódicas, 

a maioria destas constituem as águas sulfúreas, mas também se sublinha o grupo das águas 

gasocarbónicas.  

Nas Orlas Meso-Cenozóicas Ocidental e Meridional, onde ocorrem formações geológicas 

basicamente sedimentares, estão mais associadas as águas fracamente mineralizadas, 

estreitamente relacionadas com falhas ativas e/ou diapiros salinos, as litologias geotectónicas 

principais são a orla Algarvia e orla Ocidental (figura 1.1). Na orla ocidental as principais 

emergências termais são águas cloretadas-bicarbonatadas sódicas, podendo também ocorrer 

águas sulfatadas cálcicas. Na orla meridional as principais emergências termais são águas 

bicarbonatadas, sódicas ou cálcicas. 

 
Figura 1.1: Distribuição do quimismo das ocorrências termais, pelas unidades geotectónicas de Portugal 

Continental (DGEG, 2018). 
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As diferentes características físico-químicas das águas minerais, levam-nas a terem 

diferentes finalidades, para termalismo ou para engarrafamento, em alguns casos são para 

ambos os fins, sendo muito poucos os casos que utilizam as águas termais para termalismo e 

geotermia (figura 1.2).  

 

Figura 1.2: Mapa das águas minerais naturais, distribuídas por Portugal continental (DGEG, 2018). 

As características físico-químicas dão uma classificação às águas minerais. Alguns critérios 

de classificação são conforme a seguir se expressa (APIAM, 2017). 

  O total de sais dissolvidos, quantificado através da mineralização total, constitui o 

parâmetro mais imediato para o agrupamento das Águas Naturais em quatro grandes tipos: 

águas Hipossalinas (mineralização total inferior a 50 mg/L); águas fracamente mineralizadas 

(mineralização total entre 50 e 500 mg/L); águas Mesossalinas (mineralização total entre 500 e 

1500 mg/L); águas Hipersalinas (mineralização total superior a 1500 mg/L).  
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A presença de certos aniões ou catiões, em quantidades manifestamente superiores à dos 

outros constituintes dissolvidos, constitui um outro critério para classificar as Águas Naturais 

por tipos. Neste contexto elas podem ser: água Bicarbonatada (quantidade de bicarbonato é 

superior a 600 mg/L); água Sulfatada (quantidade de sulfato é superior a 200 mg/L); água 

Cloretada (quantidade de cloreto é superior a 200 mg/L); água Fluoretada (quantidade de 

fluoreto é superior a 1 mg/L); água Sódica (quantidade de sódio é superior a 200 mg/L); água 

Cálcica (quantidade de cálcio é superior a 150 mg/L); água Magnesiana (quantidade de 

magnésio é superior a 50 mg/L); água Gasocarbónica (quantidade de anidrido carbónico livre 

é superior a 250 mg/L); água conveniente para um regime pobre em sódio (quantidade de sódio 

é inferior a 20 mg/L). 

Em relação à temperatura de emergência da água mineral, os critérios de classificação são 

variáveis. Para alguns autores, segundo Cantista (2008), as águas termais seriam as águas de 

temperatura superior à do corpo humano, isto é, 37 ºC, enquanto que outros autores afirmam 

que as águas termais devem exceder em 5 ºC a temperatura média anual da região, opção 

recuperada por Schoeller (1962), embora considere 4 ºC o valor mais adequado. Na Europa foi 

adotada a solução de considerar termais as águas de temperatura superior a 20 ºC, retomando a 

sistematização do Simpósio de Águas Minerais de Praga de 1968 (Malkovsky & Kacura, 1969). 

Segundo a classificação do Instituto de Hidrologia de Lisboa, as águas minerais naturais são 

consideradas: Hipotermais (se as águas minerais emergem a temperaturas inferiores a 25 ºC); 

Mesotermais (se as águas minerais emergem a temperaturas entre 25 ºC a 34 ºC); Termais (se 

as águas minerais emergem a temperaturas entre 35 ºC a 39 ºC); Hipertermais (se emergem a 

temperaturas superiores a 40 ºC); as águas de temperaturas inferiores a 25 ºC são consideradas 

“frias”.  

As águas minerais naturais em estudo estão enquadradas na Zona Centro Ibérica, ocorrendo 

associadas a granitóides hercínicos e pertencem ao grupo das águas sulfúreas alcalinas. De um 

ponto de vista tectónico, as nascentes minerais estão condicionadas pelas grandes falhas da 

região, por isso, desde há muito se estabeleceu uma ligação entre nascentes termominerais e 

neotectónica (Morais, 2012). A existência, em número tão significativo de sistemas 

hidrominerais com águas sulfúreas, bicarbonatadas sódicas e alcalinas, associados aos granitos 

hercínicos, sugere que se trata de um “fenómeno” frequente naqueles ambientes 

litogeoquímicos. 
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Estas água minerais sulfúreas são caracterizadas pelo seu cheiro particular a "ovos podres", 

mas apresentam também um conjunto de parâmetros físico-químicos que as distinguem 

facilmente de outras águas minerais da região, principalmente: o seu pH alcalino, na maioria 

dos casos entre 8 e 9,5; a mineralização total moderada, geralmente entre 200 e 500 mg/L; a 

presença de enxofre na solução no estado reduzido, maioritariamente sob a forma de HS- e 

SO4
2-; os teores elevados de flúor, quase sempre entre 10 e 25 mg/L; os teores discretos de 

NH4
+, em geral entre 0,1 e 0,6 mg/L, sendo que no presente caso os teores em NH4

+ são da 

ordem de 1 mg/L; a presença de alumínio, boro, bromo e tungsténio em concentrações 

anormais; os teores relativamente elevados de sílica, em geral entre 10 e 15% da mineralização 

total. O ião bicarbonato é, em geral, o dominante no grupo aniónico, no grupo catiónico, 

predomina sempre o ião sódio, as temperaturas de emergência são superiores à da média anual 

da região e muitas delas são quentes. 

Uma outra característica importante das águas sulfúreas é o carbono inorgânico total ser 

francamente superior ao da água subterrânea vulgar dos terrenos graníticos (Carvalho et al., 

1990). Na realidade, a composição química das águas sulfúreas alcalinas é peculiar, sem 

semelhança com as sulfidricadas das Orlas Meso-Cenozóicas e do Baixo Alentejo. Estudos 

recentes sugerem que a mineralização típica das águas sulfúreas tem origem em processos 

hidrogeoquímicos iniciados em zonas profundas da crusta terrestre, geradores de produtos, tais 

como o CO2, H2S, NH3, NaCl, HCl, HF e B. Do ponto de vista da temperatura de reservatório, 

a utilização de geotermómetros químicos aponta para temperaturas em profundidade por vezes 

superiores a 100 ºC (Almeida & Calado, 1993). 

Para uma melhor caracterização e desenvolvimento do modelo hidrogeológico conceptual 

e o funcionamento do sistema hidromineral das águas em estudo, para além do uso de técnicas 

hidrogeológicas tradicionais, tais como a geologia, a geoquímica e a geofísica já utilizados em 

trabalhos anteriores, como de Gonçalves (2016), recorre-se agora também à geotermometria e 

hidrologia isotópica através dos estudos da variabilidade de isótopos ambientais estáveis (18O 

e 2H), de forma a definir com maior clareza a origem da água e a altitude preferencial de recarga, 

a inferição do sistema de fluxo subterrâneo e também a temperatura e profundidade máxima 

atingida pelas águas termais. 
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1.2. Objetivos 

 

O termalismo em Portugal deve sempre estar associado ao reconhecido valor terapêutico das 

águas minerais, sendo desta forma atribuídos os diferentes tratamentos termais. As Caldas de 

Carlão, cuja exploração termal se iniciou desde tempos romanos, tem sido alvo de vários 

estudos no sentido de uma exploração mais viável e sustentável dos seus recursos.   

A presente dissertação tem como principal objetivo a contribuição para o conhecimento do 

sistema hidromineral de Caldas de Carlão, integrando parâmetros conducentes ao melhor 

entendimento e definição do modelo hidrogeológico conceptual. A favor deste objetivo 

principal, definem-se outros objetivos secundários, também importantes bem como outros 

complementares sobre as características do funcionamento das termas e da sua população de 

termalistas: 

• Caracterizar da exploração termal das caldas de Carlão no domínio do termalismo 

clássico,  

• Caracterizar do ponto de vista geológico a região, de acordo com a informação recolhida 

na bibliografia disponível; 

• Avaliar as características físico-químicos da água de caldas de Carlão, através de 

diagramas hidroquímicos, e programas estatísticos, com base em análises efetuadas ao 

longo de vários anos; 

• Utilizar geotermómetros químicos de forma a obter valores da temperatura de 

reservatório e profundidade máxima alcançada pelas águas termais; 

• Utilizar isótopos ambientais como traçadores naturais para determinar a origem e 

altitude das áreas de recarga.  

• Criar o modelo hidrogeológico conceptual para o sistema hidromineral com base em 

todos os dados obtidos durante o estudo. 

 

1.3. Metodologias 

  

O trabalho consistiu, numa primeira fase, numa recolha bibliográfica respeitante a 

espeficidades das termas como práticas termais, terapêuticas e população termal, bem como 

dados referentes à hidrogeologia, hidroclimatologia, hidroquímica, entre outros parâmetros 

gerais. 
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Durante uma segunda fase, no âmbito de um estágio curricular na estância termal, foi 

também possível compilar uma base de dados sobre as termas: o seu funcionamento, os 

tratamentos mais utilizados, a frequência média anual de termalistas e a sua origem. Neste 

estágio foi ainda realizada uma compilação, uniformização e tratamento dos dados físico‐

químicos analisados no período entre 2001 a 2018, num total de 71 análises completas (anexos 

A, B e C), pertencentes ao arquivo das Caldas de Carlão, realizadas pelos laboratórios: IST 

(Laboratório de Análises do IST) (2001), INETI (2002 a 2010), LNEG (Unidade de Ciência e 

Tecnologia Mineral – Laboratórios) (2011 a 2014), AEMITEQ (2014 a 2018).  

A metodologia integrou ainda a seleção de amostragem de um conjunto de pontos de água 

não minerais, distribuídos pela região a diferentes cotas. Foram também amostradas águas 

minerais que, em conjunto com as não minerais, foram sujeitas à análise de isótopos ambientais, 

18O e 2H, realizadas pelo Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares (C2TN), Instituto Superior 

Técnico, Universidade de Lisboa. 

A dissertação evolui para a análise e interpretação reunida terminando com a sua redação. 

Na metodologia aplicada recorreu-se ainda a alguns softwares de especialidade como a seguir 

se se expressa.  

Os programas de computador Excel (versão office 365) e AqQa (versão 2015.1.14), foram 

utilizados para a elaboração de diagramas hidroquímicos, no âmbito de classificar as águas das 

diferentes captações, sendo o Excel utilizado para a realização do diagrama Scheller-Berkaloff, 

e o AqQA utilizado para a realização do diagrama de Piper. 

O programa de computador ANDAD (versão 7.12), desenvolvido pelo Centro de 

Geossistemas do Instituto Superior Técnico (Portugal), foi utilizado para produzir a análise de 

componentes principais de forma a complementar o estudo hidroquímico das águas minerais.  

O programa de computador ARCGIS (versão 10.6.1), desenvolvido pela empresa ESRI 

(Environmental Systems Research Institute), foi utilizado para cartografar as águas de nascente 

e água mineral captadas para o estudo de hidroquímica isotópica. Também foi utilizado na 

elaboração do mapa de distribuição de termalistas pelo país, na conceção do excerto da Carta 

Geológica de Portugal, folha 10-B, e na definição da bacia hidrográfica do rio Tinhela.  

O programa CorelDRAW (versão 20.1.0.708), desenvolvido pela empresa Corel 

Corporation, foi utilizado para a construção esquemática do modelo hidrogeológico conceptual 

das Caldas de Carlão.
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Capítulo 2 – História das termas: utilização no passado, presente e    

perspetivas futuras   

 

A água subterrânea sempre ocupou uma posição central na história da civilização. No caso 

das águas subterrâneas com propriedades terapêuticas, a humanidade associou algumas 

nascentes naturais aos poderes divinos de cura (Albu et al., 1997). 

A tradição termal portuguesa não difere muito de outros países europeus, como o caso de 

Espanha e Itália, provindo de culturas latinas, seguem princípios semelhantes. Segundo Cantista 

(2008), os registos arqueológicos mais antigos em Portugal e que confirmam o culto dos povos 

ancestrais pela água, localizam-se no distrito de Braga, sendo anteriores ao período céltico. 

Foram construídos povoados, nas imediações de fontes ou nascentes termais, sendo estas 

localidades designadas por “caldas”, “caldelas”, “termas” ou “banhos”. Com o Império 

Romano muitas fontes já existentes foram aproveitadas e melhoradas. A cultura Romana está 

muito presente na história balnear e na utilização de águas minerais portuguesas. Ainda hoje se 

podem encontrar registos arqueológicos desta época junto às termas atualmente mais 

frequentadas de Portugal, como por exemplo: Chaves (antiga Aquae Flaviae), Caldas da Saúde, 

Caldelas, S. Pedro do Sul (antigas Caldas de Alafões), Monchique e Caldas da Rainha. A cultura 

romana marca a utilização das águas termais por uma acrescida vertente de carácter social que 

assim se junta à anterior componente essencialmente de saúde, decorrente da cultura grega. 

Estas culturas consagram uma perspetiva multidimensional ao termalismo, simultaneamente de 

saúde e de lazer. Com a criação da nação portuguesa vários reis foram, sucessivamente, 

reconhecendo a importância e o valor das águas minerais de nascente, dando vida a novas 

estâncias termais ou melhorando as já existentes. 

As Caldas de Carlão, termas em estudo, remontam ao tempo dos Romanos, estes terão feito 

o seu aproveitamento terapêutico, como indica a análise de vestígios encontrados nos terrenos 

das imediações, como moedas e pedaços de cerâmica encontrados no local. Salienta-se ainda a 

presença de uma tina quadrada aberta na rocha junto à nascente do rio, vestígios de vias 

romanas, pedaços de calçada na subida para Carlão e a ponte que liga as duas margens do rio 

Tinhela aos dois concelhos, Murça e Alijó, a jusante das Caldas de Carlão. No ano de 1758, 

teve a sua primeira aparição em registos, trata-se do livro do Padre Luís Cardoso, “Memórias



Sara Pereira                                                                          Capítulo 2 – História das termas:                            

                                             utilização no passado, presente e perspetivas futuras 

    Vila Real, 2019 10 

Paroquiais”, que refere as águas que nasciam das grandes fragas do rio Tinhela e eram usadas 

por populações vizinhas como tratamento para várias doenças. 

Segundo o Dr. Francisco Tavares, 1810, intitulou a estância termal por Caldas de Carlão, 

referindo que era anteriormente conhecida pelos toponímicos de Caldas de Murça ou Favaios. 

Na sua obra intitulada, “Instruções-Cautelas-Práticas”, caracteriza as águas pela sua aparência 

cristalina, temperaturas altas, sabor e cheiro distinto evidenciando as suas propriedades 

sulfúreas.   

A partir de 1889 estas águas termais foram incluídas na lista das águas minero-medicinais, 

pelo departamento de minas portuguesas, tendo sido estas apresentadas na exposição universal 

em Paris (a partir desta primeira análise mais completa serviu de base para a entrada em 

funcionamento do balneário das Caldas de Carlão). 

O Prof. Pereira Salgado, em 1939, realizou análises às águas de Carlão e vem completar o 

conhecimento que existia em torno das mesmas atribuindo-lhes características de águas 

hipossalinas, sulfúreas, sódicas, carbonatadas, alcalinas e levemente cloretadas. O Dr. Bulas 

Cruz, em 1942, identificou cerca de quatro nascentes principais: a nascente do Banho, a 

nascente do Rio, a nascente dos Olhos e a nascente da Vinha, sendo a principal a nascente do 

Banho que tem um caudal de 36000 litros/dia, enquanto as outras têm, em média, 5000 litros/dia 

(http://www.caldasdecarlao.com/termas/historia/, consultado em janeiro, 2019). 

O primeiro pedido de concessão para a abertura de uma estância termal ocorreu em 1939, a 

Manuel José Guerra dos Santos Melo. Este promoveu a realização de um relatório de 

conhecimento pelo engenheiro Fonseca (engenheiro de minas), o qual fez uma descrição 

geológica da zona das Caldas de Carlão, em específico das nascentes de água termal, tendo 

também realizado obras de captação da nascente. A construção de um novo edifício termal não 

foi executada. Tendo-se atuado ilegalmente, os doentes tomavam banhos em banheiras ao ar 

livre (D.G. – III série – n.º 190 de 15/8/1942). Mais tarde, em 1942, foi concedido o alvará de 

exploração e impostas as obras de remodelação do estabelecimento. Mas a situação pouco se 

alterou, e no “Anuário” (1963) as Caldas continuavam com uma exploração precária: “Embora 

pagando os seus impostos ao Estado o concessionário não tem a nascente em exploração”.  

Aquando da visita de Almeida e Almeida (1970), os acessos eram ainda difíceis e as caldas 

eram “um conjunto de casas, algumas em ruínas, espalhadas pela encosta que desce até ao 

Tinhela” (figura 2.1 e 2.2). Os autores descrevem quatro nascentes: três destas são de água 
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sulfúrea: a Nascente do Banho, a Nascente do Rio e a Nascente da Vinha; a quarta, Nascente 

dos Olhos, com baixas temperaturas e não apresenta cheiro sulfúreo. Todas estas águas tinham 

utilizações diferentes: para dermatoses e reumatismo utilizava-se a água da Nascente do Banho, 

a da Nascente dos Olhos utilizava-se em problemas oftalmológicos, e a Nascente da Vinha para 

uso interno em doenças do aparelho digestivo.  

 

Figura 2.1 e 2.2: Balneários rudimentares do início do século XX (www.caldasdecarlao.com/termas/historia, 

consultado em janeiro, 2019). 

Por volta de 1973, o então presidente da Câmara de Murça, Joaquim Ferreira Torres, 

interessa-se pela exploração das Caldas e encomenda um “Estudo Hidrogeológico e Programa 

de Valorização” ao Professor Eng.º Simões Cortez, ficando o projeto de urbanização do local e 

das edificações a construir-se a cargo do Arquiteto Alfredo da Costa Brandão e o da captação 

da nascente do Banho a cargo do mesmo engenheiro. 

No final da década de 1970 toda a propriedade foi adquirida pelo casal Alves Elias, ainda os 

proprietários atuais. Foi criada a Empresa termal de Caldas de Carlão, LDA, visando a 

exploração da concessão. A partir desta concessão as nascentes passam a ser controladas pela 

direção técnica, com vista a proceder a análises periódicas, para medir as características das 

águas e também realização de trabalhos de campo para realizar o levantamento geológico da 

zona (Cortez, 2012).  

O atual balneário, construído em 1986, onde exploravam a água a partir da Nascente do 

Banho, atualmente designada por Nascente da Mina, cuja temperatura de água emergente é 

29ºC, foram instaladas as diferentes cabines para vários tratamentos. Em 1989 (D.R.– II série 

– n.º 118 de 23/5), por despacho conjunto dos Ministérios da Saúde e do Comércio e Turismo, 

foram definidas as predisposições terapêuticas de diversos estabelecimentos termais, sendo 

estabelecido às Caldas de Carlão as indicações terapêuticas “doenças da pele, reumáticas e 

2.2 2.1 
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músculo-esqueléticas”. Em 1996 é apresentado o Projeto de Beneficiação da Nascente da Mina 

e o Plano de Exploração, que são ambos aprovados (Cortez, 1996). 

Em 2000, foi construído um piso superior no balneário termal onde se instalou a receção, 

sala de espera e o gabinete médico (figura 2.3 e 2.4), e também uma salas de repouso situadas 

no piso inferior (figura 2.5 e 2.6), perto dos balneários e salas de tratamento. 

  

Figura 2.3 e 2.4: Piso superior do estabelecimento termal de Caldas de Carlão; à esquerda a sala de espera e à 

direita o gabinete médico. 

  
 

Figura 2.5 e 2.6: Piso inferior do estabelecimento termal de Caldas de Carlão; salas de repouso. 

Desde 2015, com base em estudos hidrogeológicos desenvolvidos pela universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, departamento de geologia, foram desenvolvidas duas novas captações 

de água mineral termal, que são dois furos verticais designados por furo AM1 e furo AM2. Com 

estas duas novas captações o caudal e a temperatura da água aumentaram significativamente, 

sendo a sua exploração mais eficiente. Na figura 2.7 podemos observar a estância termal, 

atualmente com os dois diferentes edifícios, um para os tratamentos, e outro para sala de espera 

de gabinete de consultas médicas, e também as captações de água, a Nascente da Mina, furo 

AM1 e furo AM2. 

2.3 2.4 

2.5 2.6 
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Figura 2.7: Imagem atual da estância termal das Caldas de Carlão (adaptado de Oliveira et al., 2014). 

A estratégia do concessionário atual prevê um crescimento da estância termal que, para o 

efeito, realizou um projeto arquitetónico em 2010, para a construção de um hotel e Spa (figuras 

2.8, 2.9 e 2.10). 

 

Figura 2.8: Projeto do Hotel, Spa e Termas, implantação geral (João Salvador Arquitectos, 2010); imagem 

cedida pela empresa Termal de Caldas de Carlão.  

Piso 1 
Piso 0 

Estância Termal 

Nascente da mina 

Furo AM2 

Furo AM1 
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Figura 2.9: Imagem satélite das Caldas de Carlão, comparação do balneário atual com uma perspetiva futura 

(João Salvador Arquitectos, 2010); imagem cedida pela empresa Termal de Caldas de Carlão. 

Na figura 2.10 podemos observar alçados da estância termal. O piso superior (piso 0) 

continuará a ser a sala de espera e gabinetes médicos e será criado um gabinete de fisioterapia, 

e balneários, pois terá uma área superior à atual. No piso inferior (piso -1) terá um maior número 

de salas de tratamentos e também uma zona de piscina terapêutica.  

 
Figura 2.10: Projeto para estância termal de Caldas de Carlão (João Salvador Arquitectos, 2010); imagem cedida 

pela empresa Termal de Caldas de Carlão. 
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2.1. Aproveitamentos atuais 

 

2.1.1. Termalistas e tratamentos 

 

De acordo com o artigo 2º do Decreto-Lei nº 142/2004 de 11 de junho, uma estância termal 

compreende a área geográfica onde se verificam uma ou mais emergências de água mineral 

natural exploradas por um ou mais estabelecimentos termais, bem como as condições 

ambientais e infraestruturas necessárias para a sua atividade termal. Um balneário termal 

corresponde à unidade prestadora de cuidados de saúde na qual se realiza o aproveitamento das 

propriedades terapêuticas de uma água mineral natural para fins de termalismo clássico e bem-

estar. Um tratamento termal corresponde a um conjunto de ações terapêuticas indicadas e 

praticadas a um termalista, estando associado às características reconhecidas da água mineral 

natural utilizada para esse efeito. As técnicas termais compreendem o modo de utilização de 

um conjunto de meios que fazem uso da água mineral natural, para fins de prevenção, 

terapêutica, reabilitação e bem-estar. Descrito no mesmo Decreto-Lei, artigo 9º, os 

estabelecimentos termais só podem funcionar sob a direção clínica de um médico hidrologista, 

reconhecido pela Ordem dos Médicos, devendo a Direcção-Geral da Saúde ser informada da 

respetiva contratação. 

As termas de Caldas de Carlão, conhecidas pela prática de termalismo clássico e bem-estar, 

têm uma época balnear que funciona no período de 15 de maio a 15 de outubro. Nestas termas 

as valências terapêuticas são afins ao tratamento de doenças de pele, doenças reumáticas e 

músculo-esqueléticas, doenças do aparelho digestivo e, mais recentemente doenças ORL. 

Com base em informações recolhidas na empresa termal, período entre 1997 e 2017 (o ano 

de 2005 está em falta, tendo sido retirado dos registos presentes no escritório da estância termal, 

tal como outros dados que possam ter-se perdido durante arrumações aos arquivos) sobre os 

termalistas que recorreram as termas para tratamentos de diferentes doenças, foi realizado um 

estudo referente à sua naturalidade, género, idade e principais tratamentos recebidos.  

Com uma atividade balnear sazonal, as termas apresentaram um número de termalistas, nos 

últimos 20 anos, superior a mil pessoas, sendo mais de metade do concelho de Alijó. No mapa 

da figura 2.11 é possível observar que a naturalidade dos termalistas utentes destas termas é 

significativamente superior os provenientes da zona de Trás-os-Montes, e a segunda zona do 

país com maior incidência é da zona do grande Porto. Registam-se ainda, uma elevada 

quantidade de termalistas provenientes da capital. 
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Em relação ao género dos termalistas, observa-se, que, em todos os anos do estudo, houve 

sempre um número superior de aderência de pacientes femininos do que masculinos (figura 

2.12). Também é possível observar que o número de pessoas tem vindo a diminuir, ao longo 

dos anos, com uma aparente estabilização a partir do ano 2011 não sabendo com clareza a razão 

destes fenómenos. 

 

Figura 2.11: Mapa de termalistas por concelho; Termas das Caldas de Carlão, período 1997-2017; local 

de emergência da água termal das Caldas de Carlão    . 
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Figura 2.12: Género dos termalistas; Termas Caldas de Carlão, período 1997-2017. 

Para o estudo da idade dos termalistas, foi realizado um escalonamento da mesma, pela 

ordem ≤15, 16-25, 26-35, 36-44, 45-65, 66-74 e ≥75, sendo possível observar na figura 2.13, a 

sua distribuição ao longo dos diferentes anos. A idade mais frequente dos que praticam 

tratamento termal situa-se entre os 45 e 65 anos. O intervalo dos 66 aos 74 anos também 

apresenta valores muito altos e o intervalo dos 16 aos 25 anos é o que apresenta menos 

frequência termal. 

 
Figura 2.13: Idade dos termalistas dividida por diferentes intervalos de tempo; Termas Caldas de Carlão, 

período 1997-2017. 

Os tratamentos mais prescritos pelo médico hidrologista das Termas vão ao encontro das 

doenças de cada paciente, sendo este tipo de água mais procurada para o tratamento de doenças 

da pele. As principais terapêuticas são os banhos de imersão (28%), banhos de hidromassagem 
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(36%) e duche de massagem vichy (20%), como podemos observar na figura 2.14. Outros 

tratamentos muito utilizados são as inalações (9%) para doenças das vias respiratórias, bertholet 

(4%) e duche agulheta (2%) para doenças músculo-esqueléticas. Na percentagem mais pequena, 

designada por outros (1%) estão inseridos os tratamentos menos utilizados como a ingestão da 

água, o duche circular, a drenagem linfática, a reflexologia e as massagens terapêuticas de 

relaxamento geotermal e localizada. 

 

Figura 2.14: Tratamentos mais utilizados pelos termalistas; Termas Caldas de Carlão, período 1997-

2017. 

 

2.1.2. Tratamentos 

 

Segundo Gouédo-Thomas (1994), existem vários tratamentos medicinais com a água: a 

hidroterapia, emprego de qualquer tipo de água doce em função das suas qualidades físicas, da 

sua temperatura e pressão, para tratamento externo; a talassoterapia que utiliza os benefícios da 

água do mar; e o termalismo, aplicação externa ou interna das águas minerais provenientes das 

fontes termais, em função das suas propriedades terapêuticas. 

A hidroterapia pode ser definida como o uso da água em todas as suas formas (sólida, líquida 

ou gasosa) com temperatura e pressão variáveis, na prevenção e tratamento de doenças. 

Combina as propriedades físicas e químicas da água com a facilidade de execução de 

movimentos dentro dela. A temperatura da água também é muito importante, as temperaturas 

mais elevadas fazem aumentar o retorno venoso, proporciona uma vasodilatação que melhora 
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a circulação, acalma e relaxa o corpo, ativa o metabolismo e diminui o tónus muscular. As 

temperaturas mais baixas estimulam e revigoram a atividade interna. 

A talassoterapia pode ser definida como a utilização de diversos elementos marinhos (água 

do mar, algas, lamas, sal, clima marítimo) para benefícios terapêuticos. Este tratamento é ao 

mesmo tempo que uma “cura” termal e uma técnica médica.  

O termalismo pode ser definido como o uso da água mineral natural e outros meios 

complementares para fins de prevenção, terapêutica, reabilitação e também de bem-estar. As 

águas termais exercem a sua ação curativa através do seu efeito térmico, mecânico e físico-

químico. As diferentes composições químicas diversificam as diferentes patologias a tratar e 

conferem especialização aos centros termais.  

Durante os tratamentos de termalismo há absorção das substâncias químicas presentes nas 

águas minero-medicinais, as quais têm uma ação benéfica sobre o organismo. A composição 

físico-química de uma água mineral natural confere-lhe propriedades particulares. Assim, as 

diferentes composições químicas diversificam os tratamentos de diferentes patologias e 

conferem especialização às estâncias termais (Cantista, 2008). 

Como descrito anteriormente, as águas termais das Caldas de Carlão, classificadas como 

sulfúreas bicarbonatadas sódicas, são descritas para o tratamento de indicações terapêuticas 

como aparelho respiratório (rinite, faringite, laringite, DPOC, entre outros), dermatologia 

(seborreia e acne, eczema crónico, psoríase, entre outros), doenças reumáticas e músculo-

esqueléticas (articulares, abarticulares, componente tendinoso, neurológico, sequelas pós-

traumáticas, osteoporose entre outros). 

O tratamento por Banho de Imersão Simples é efetuado numa banheira com água mineral 

natural sem qualquer modificação química ou física para além da temperatura. Administra-se 

entre 36 °C e 42 °C por um período de tempo entre os 10 e os 30 min. Pretende-se neste 

tratamento a absorção percutânea dos elementos químicos na água, sendo aplicado 

principalmente para doenças como eczema, psoríase, pitiríase alba, urticária, mastocitose, 

vitiligo e acne. Um exemplo de banheira de imersão simples pode ser observado na figura 2.15, 

das instalações do balneário termal de Caldas de Carlão. 
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Figura 2.15: Banheira de imersão simples; Balneário das Termas das Caldas de Carlão.  

O tratamento por Banho de Hidromassagem Computadorizada é muito semelhante ao de 

imersão simples, apenas varia na projeção de jatos de água contra a superfície corporal. Os 

efeitos dos jatos subaquáticos variam consoante a temperatura, entre os 30 ºC e 38 °C e a 

pressão, entre 2 a 4 bar. Este tratamento pode ser aplicado para as mesmas doenças que o 

tratamento por banho de imersão simples e também é receitado para doenças como osteoporose, 

dislipidemia, insuficiência venosa, artroses e reumatismo articular. Um exemplo de uma 

banheira de hidromassagem pode ser observado na figura 2.16, das instalações do balneário 

termal de Caldas de Carlão. 

 

Figura 2.16: Banheira hidromassagem computadorizada; Balneário das Termas das Caldas de Carlão. 
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O tratamento por Duche Massagem Vichy consiste no manuseamento dos tecidos moles 

com finalidade terapêutica, mediante estiramentos, amassamentos, estimulação e tonificação, 

sob duches de água mineral natural, com a temperatura da água a 38 ºC por um período de 

tempo variável, podendo ultrapassar os 30 min. Exerce uma ação superficial sedante e causa 

alívio da dor, ao mesmo tempo que ativa a circulação sanguínea, produzindo uma descontração 

muscular e um relaxamento profundo. É aplicado principalmente para doenças como afeções 

do aparelho locomotor, afeções dermatológicas, afeções das vias respiratórias doenças 

nervosas, afeções hépato-digestivas e serviços de bem-estar termal. Um exemplo de duche 

massagem Vichy pode ser observado na figura 2.17, das instalações do balneário termal de 

Caldas de Carlão. 

 

Figura 2.17: Duche Massagem Vichy; Balneário das Termas das Caldas de Carlão 

O tratamento por Inalação consiste na utilização de aerossóis, por inalação nasal. A 

nebulização deve ser realizada numa câmara onde o vapor resulta da projeção, libertação natural 

de vapores ou emanações da água termal. O aerossol deve ser inalado imediatamente à saída do 

aparelho. Esta aplicação é usada para o tratamento das vias respiratórias, em particular, ORL, 

rinossinusite, rinite alérgica, asma brônquica e DPOC. Dois exemplos de Inalações podem ser 

observados nas figuras 2.18 e 2.19, das instalações do balneário termal de Caldas de Carlão. 
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Figura 2.18 e 2.19: Inalação por aerossóis; Balneário das Termas das Caldas de Carlão. 

O tratamento por Bertholet consiste na pulverização de vapor termal, veiculado por uma 

corrente de ar quente (entre 36 ºC e 42 ºC) distribuído por todo o corpo (do pescoço para baixo), 

durante um intervalo de 10 min. O aquecimento cutâneo provoca uma vasodilatação imediata, 

favorecendo o alívio das dores com propriedades anti-inflamatórias para além de promover um 

efeito relaxante e de bem-estar. É aplicado principalmente para doenças do aparelho locomotor. 

Um exemplo de banheira bertholet (vapor a coluna) pode ser observado na figura 2.20, das 

instalações do balneário termal de Caldas de Carlão. 

 

Figura 2.20: Bertholet – Vapor a Coluna; Balneário das Termas das Caldas de Carlão. 

2.18 2.19 
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O tratamento por Duche Agulheta consiste num duche jato, direcionado para pontos 

específicos que pode ser geral ou parcial, direto ou tamizado. Aplica-se por um período de 

tempo que varia entre os 3 e os 5 min com uma pressão de 1,5 a 2 bar (corresponde a um jato 

com 5 a 7 m de comprimento) e a uma temperatura que pode variar entre os 37 °C a 42 °C. 

Terapeuticamente provoca um aumento de tonicidade muscular, e é estimulante, sendo aplicado 

principalmente para doenças como obesidade, insuficiência venosa, litíase renal, doenças do 

aparelho locomotor e dislipidemia. Um exemplo de duche agulheta pode ser observado na 

figura 2.21, das instalações do balneário termal de Caldas de Carlão. 

 

Figura 2.21: Duche Agulheta; Balneário das Termas das Caldas de Carlão. 

O tratamento por Duche Circular consiste na projeção de um duche por toda a altura do 

corpo, em todas as suas faces, com finos jatos de água multidirecionais e difusos a baixa 

pressão, vindos de uma sucessão vertical de tubos perfurados dispostos em círculo. Este tipo de 

duche é utilizado para favorecer uma melhor apreciação do esquema corporal sendo também 

utilizado como método de aquecimento do organismo antes de outros tratamentos. Este 

tratamento é aplicado por um período de tempo de 7 min, estando a água a uma temperatura de 

cerca de 38 °C. É prescrito principalmente para doenças como obesidade e insuficiência venosa. 

O tratamento promove a ativação da circulação sanguínea e tonifica o organismo, ajudando 

ainda a aliviar o stress e a ansiedade. Um exemplo de duche circular pode ser observado na 

figura 2.22, das instalações do balneário termal de Caldas de Carlão.  
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Figura 2.22: Duche circular; Balneário das Termas das Caldas de Carlão. 

A Ingestão da água é também um tratamento prescrito nas Caldas de Carlão, sendo a sua 

periodicidade e dose determinada pelo médico. Estas águas são de difícil digestão devido às 

características organoléticas e elevado pH (as doses devem ser muito baixas, 40-50 mL, 2-3 

tomas de manhã). A ingestão é aplicada principalmente para doenças como afeções hépato-

digestivas, doenças metabólico-endócrinas, afeções nefrourinárias, doenças cardiovasculares 

(hipertensão arterial) e anemias ferropénicas. 

 

2.2. Caracterização do sistema de exploração de Caldas de Carlão 

 

O aproveitamento do recurso mineral das Caldas de Carlão é feito a partir da Nascente da 

Mina e dos furos AM1 e AM2, onde a água emerge por artesianismo que fornece o caudal 

necessário aos usos termais. Durante o período de funcionamento das termas das Caldas de 

Carlão consomem-se anualmente cerca de 880 m3 de água nas práticas termais (Cortez, 2012). 

A Nascente da Mina está localizada uns metros acima do balneário termal, podendo 

observar-se na figura 2.7 e 2.23. É a nascente natural das emergências locais com maior caudal, 

cerca 0,44 L/s, sendo utilizada desde o início da exploração do balneário, com uma temperatura 

média de 29 ºC. Atualmente já não é utilizada para os usos termais, pois foi substituída pelos 

dois furos mais recentes. 
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Figura 2.23: Nascente da Mina; estância termal de Caldas de Carlão. 

Os furos de água mineral localizam-se a cerca de 35 m a NNW (furo AM1) e a 89 m NW 

(furo AM2) da Nascente da Mina, estando protegidos por um abrigo, como pode ser observado 

nas figuras 2.24 e 2.25. A água dos dois furos apresentam características físico-químicas muito 

semelhantes, tendo a água do furo AM1 a temperatura média de 34 ºC e a do furo AM2 a 

temperatura média de 35 ºC. O furo AM1 apresenta um caudal cerca de 5,0 L/s e pressão de 6 

a 7 bar, o furo AM2 um caudal cerca de 4,5 L/s e pressão de 6 a 7 bar.  

  

Figura 2.24 e 2.25: Captações furo AM1 e furo AM2 (respetivamente); estância termal de Caldas de Carlão. 

Na figura 2.26 apresenta-se o esquema do princípio do sistema de exploração de Caldas de 

Carlão. A água captada por artesianismo de dois furos é conduzida por um “pipeline” para a 

zona da “área técnica” onde passa para um reservatório com caldeira, localizada no edifício 

2.24 2.25 



Sara Pereira                                                                          Capítulo 2 – História das termas:                            

                                             utilização no passado, presente e perspetivas futuras 

    Vila Real, 2019 26 

termal. Daqui, depois de aquecida devidamente, é conduzida para os equipamentos específicos 

das diferentes párticas termais, divididos em três grupos: doenças de pele, doenças músculo-

esqueléticas e doenças ORL. A água mineral natural sulfúrea após utilizada nas diferentes 

práticas terapêuticas é conduzida para uma ETAR antes de ser rejeitada para o meio natural. 

 
Figura 2.26: Esquema temático do sistema de exploração das Caldas de Carlão. 
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Capítulo 3 – Sistema hidromineral de Caldas de Carlão 

 

3.1. Enquadramento geográfico da região  

 

A área em estudo localiza-se a norte de Portugal continental, na região de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, distrito de Vila Real, concelho de Murça (figura 3.1). Está situada a uma altitude 

média de 200 m, situada na encosta norte, na margem esquerda do vale do rio Tinhela. Está 

localizada a 57 km de Vila Real, de fácil acesso pela A4, IC5 e estrada municipal 382. 

 

Figura 3.1: Enquadramento geográfico da emergência termal das Caldas de Carlão. 

 

3.2. Enquadramento geomorfológico  

 

A área em estudo, do ponto de vista geomorfológico é bastante acidentada, pois está 

enquadrada na base de uma encosta íngreme, drenada pelo rio Tinhela. As formas de relevo 

aqui presentes são condicionadas por elementos de natureza litológica e estrutural. As 

emergências termais também condicionadas por estes elementos, localizam-se junto do rio 

Tinhela, na sua margem esquerda, a cerca de 1 km da sua confluência com o rio Tua (figura 

3.2).

Murça  

Alijó  
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Figura 3.2:  Enquadramento da área de Caldas de Carlão, a sul da estância termal.  

 

3.3. Enquadramento geológico 

 

3.3.1.  Geologia à escala regional 

 

A área geotérmica de Caldas de Carlão insere-se na Zona Centro Ibérica do Maciço 

Hespérico e está enquadrada ao longo de lineamentos tectónicos relacionados à orogenia alpina, 

que formou uma rede de falhas e fraturas, frequentemente preenchidas por quartzo de várias 

origens, com orientação NNE-SSW, NE-SW e NW-SE (Marques et al., 2000). 

O Maciço Hespérico constitui principalmente formações Pré-Mesozoicas, essencialmente 

metassedimentos e rochas graníticas plutónicas. Os metassedimentos pertencem à Formação 

Desejosa, que se integra no Grupo do Douro (Sousa, 1982), e consistem em ardósias, filitos, 

metagrauvaques de grão fino, metaconglomerados e xistos. As rochas granitoides sin-tectónicas 

de duas micas de idade Hercínica (Pereira, 1989), correspondem a uma grande área plutónica 

do maciço hespérico.  

A zona de contacto, perto das Caldas, é atravessada por diversos filões quartzosos e aplito-

pegmatíticos e esta intrusão desempenha um papel fundamental, sendo a principal via de 

circulação da água mineral.  
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Os eixos estruturais hercínicos acondicionam aos grandes eixos de dobramento e controlam 

a instalação de batólitos granitóides da região, massas e filões aplitopegmatíticos e o 

desenvolvimento de fraturas relativamente extensas. Do ponto de vista estrutural, esta região 

parece estar integrada numa área de cisalhamento de grande escala segundo a orientação WNW-

ESE a NW-SE, ao longo da qual se manifestam várias emergências de água mineral sulfúrea. 

Utilizando um excerto da Carta Geológica de Portugal, folha 10-B (Vila Real), à escala 

1:50000, para a zona estudada, como podemos ver na figura 3.3, observamos os diferentes tipos 

de materiais rochosos da região.  
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Figura 3.3: Excerto da Carta Geológica de Portugal, folha 10-B (Vila Real), à escala 1:50000, evidenciando a área de estudo (LNEG, 2015). A área referente a Caldas de 

Carlão encontra-se evidenciada (círculo a preto). 
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3.3.2.  Geologia à escala local 

 

A área enquadrante do polo hidromineral de Caldas de Carlão, do ponto de vista litológico, 

apresenta dois tipos de terrenos: os de natureza metassedimentar (associados ao Grupo do 

Douro), e os de natureza granitoide (Oliveira, 2014). As rochas metassedimentares 

correspondem a metassedimentos afetados por metamorfismo de contacto decorrente da 

instalação das rochas granitoides subjacentes, integrado na fácies de metamorfismo térmico. As 

rochas granitoides apresentam grande heterogeneidade espacial referente à granulometria, 

composição mineralógica e textura. São de grande importância os filões pegmatíticos 

quartzosos, os filões/filonetes de quartzo e o filão de rochas básicas (lamprófiro).  

1) Rochas metassedimentares – caracterizam-se pela alternância de filitos com laminação 

fina, metagrauvaques e metaquartzovaques. Nas zonas de contacto é frequente a presença 

de corneanas pelíticas, micaxistos, xistos com andaluzite, silimanite e turmalina. A 

estratificação apresenta a atitude WNW-ESE; 20º-75º SSW e a presença comum de 

filões/filonetes de quartzo concordantes ou não com os planos de estratificação é também 

de registar (Oliveira, 2014). 

2) Rochas granitoides – regista-se a presença de granito hercínico de duas micas, sin-tectónico 

relativamente a D3, genericamente de grão médio, com presença de turmalina negra 

(nódulos centimétricos) e andaluzite (dimensão centimétrica). A textura é isotrópica, e a 

presença de foliação com direção entre NW-SE e WNW-ESE é notória (Oliveira, 2014). 

3) Filões e massas pegmatitoapliticos quartzosos – estas litologias estão presentes em rochas 

metassedimentares e granitoides podendo atingir a extensão na ordem das dezenas e 

centenas de metro. A composição é de natureza pegmatítica, aplítica e por vezes ocorrem 

também filonetes de quartzo. As direções de fracturação entre WNW-ESE, NW-SE e NNE-

SSW são as mais importantes (Oliveira, 2014).  

4) Filões de lamprófiro – estes podem atingir a possança da ordem métrica e são de grande 

extensão. A direção é ENE-WSW (Oliveira, 2014). 

Segundo Oliveira (2014), localmente verifica-se uma forte afinidade entre a localização das 

descargas do sistema hidromineral sulfúreo de Caldas de Carlão e a intersecção de fraturas de 

direção WNW-ESE a NW-SE e NE-SW, particularmente nas situações em que as primeiras 

integram “corredores de fraturação” com elementos pegmatitoapliticos quartzosos. De fato a 

interseção destas famílias de fraturas quando associadas a setores tectonizados 

pegmatitoapliticos quartzosos parecem construir canais com favorabilidade acrescida para a 
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emergência da água mineral. Sublinha-se ainda a presença expressiva do filão lamprófiro que, 

dada a sua natureza, dimensão e enraizamento naturalmente profundo, poderá condicionar o 

fluxo do sistema hidromineral sulfúreo no sentido de privilegiar a descarga no sítio das Caldas 

de Carlão, localizado a WNW daquele filão. 

 

3.4. Caracterização hidrogeológica 

 

A região de Murça é drenada pela bacia hidrográfica do rio Tinhela. A zona das Caldas de 

Carlão e as suas águas minerais, bem como as águas de nascente amostradas também pertencem 

à sua rede de drenagem, observada na figura 3.4. A bacia hidrográfica, tendo como ponto de 

referência as Caldas de Carlão, tendo cerca de 102 km de comprimento.  

Importa destacar que o padrão da rede de drenagem geral segue a estruturação genérica do 

padrão de fracturação da zona. Salienta-se os lineamentos com direção NW-SE, WNW-ESE, 

NE-SW e NNE-SSW. 

 
Figura 3.4: Bacia Hidrográfica do Rio Tinhela. Pontos a amarelo – locais de água mineral e não mineral. 
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3.5. Caracterização climática da região 

 
O clima pode ser definido como termos das variáveis climáticas, sendo as principais a 

temperatura e a precipitação. A temperatura média anual à superfície da terra constitui um 

indicador fundamental para avaliar as condições ambientais, não só por ser o fator controlado 

há mais tempo, como também porque permite monitorizar as alterações climáticas. A 

precipitação é também importante pois é essencial em setores tão variados como o 

abastecimento público de água, a agricultura, a produção de energia, a indústria e os 

ecossistemas naturais (Vasconcelos, 2017). 

 

3.5.1. Temperatura 

 

A temperatura média anual da região é importante na estimativa dos valores da profundidade 

máxima de circulação das águas termais das Caldas de Carlão, pelo que, deste modo foram 

estudados bases de dados com valores da temperatura atmosférica da região. Os valores foram 

retirados de estações meteorológicas próximas do concelho de Murça (não existindo nenhuma 

estação próxima da região em estudo). 

Gonçalves (2016), analisando dados da temperatura média mensal da estação de Folgares 

correspondentes aos anos de 1961 a 1990 (figura 3.5), obteve o valor de 12,18 ºC para a 

temperatura média anual da região. 

 

Figura 3.5: Distribuição da temperatura média mensal da estação climatológica de Folgares/Vila Flor, 

período 1961-1990 (adaptado de Gonçalves (2016)). 

4.2
5.4

7.7

10.1

13.4

17.6

20.9 21.2

18.6

13.8

8.3

5

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



Sara Pereira                                                                           Capítulo 3 – Sistema hidromineral  

                de Caldas de Carlão  

 

Vila Real, 2019                                          34 

Outra estação meteorológica próxima de Murça é a estação de Vila Real, com valor médio 

mensal de 13,6 ºC, correspondente à análise de dados distribuídos período entre 1981 a 2010. 

O comportamento geral das diferentes estações é muito semelhante, registando valores 

superiores nos meses de Verão e menores no Inverno (figura 3.6). 

 

Figura 3.6: Distribuição da temperatura média mensal da estação meteorológica de Vila Real, período 

1981-2010 (adaptado de Gonçalves (2016)). 

Os dados climáticos pertencentes ao concelho de Murça podem ser retirados da plataforma 

online climate-data.org. Estes dados meteorológicos foram coligidos entre 1982 e 2012. Os 

valores são apresentados na tabela 3.1, dando valores para a temperatura média anual da região 

de Murça de 13,6 ºC. Com estes dados é possível constatar que o clima de Murça é quente e 

temperado. 

Tabela 3.1: Distribuição das temperaturas medias mensais da região de Murça, no período 1982-2012 

(climate-data.org, 2018). 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Temperatura 

média (°C) 
6,1 7,5 10,0 12,3 15,0 19,0 21,7 21,7 19,1 14,4 9,5 6,5 

Temperatura 

mínima (°C) 
2,3 2,9 5,3 6,9 9,4 12,6 14,5 14,5 12,7 9,1 5,4 2,8 

Temperatura 

máxima (°C) 
9,9 12,1 14,7 17,8 20,6 25,5 29,0 28,9 25,5 19,7 13,7 10,2 

Precipitação 

(mm) 
148,0 142,0 110,0 84,0 71,0 44,0 12,0 13,0 50,0 88,0 133,0 115,0 

 

Sendo necessário o valor da temperatura média anual da região para o cálculo dos 

geotermómetros químicos, o valor utilizado nos cálculos foi a temperatura de 13,6 ºC, os valores 

mais atuais os da estação de Vila Real e do site climate-data.org para o concelho de Murça.  
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3.5.2.  Precipitação 

 

A pluviosidade é um fator chave no ciclo hidrológico sendo elo de ligação entre a água da 

atmosfera e a água do solo, principalmente com respeito ao escoamento superficial, sendo a 

principal fonte de água disponível para a infiltração, pois engloba todas as formas de humidade 

transferida da atmosfera para a superfície terrestre.  

Na base de dados da plataforma online climate-data.org, foi possível obter os valores da 

precipitação média mensal, dispostos na tabela 3.1, os quais podem também ser observados no 

gráfico da figura 3.7, onde se faz a comparação dos valores da precipitação com a temperatura. 

Como é possível observar, o valor obtido para a precipitação total anual é de 1010 mm. Nesta 

figura observa-se ainda correlação entre a temperatura e a precipitação, sendo que as 

temperaturas mais altas correspondem a precipitações mais baixas, isto é, na época de verão. 

Observando que na época de inverno, as temperaturas são mais baixas e a precipitação mais 

alta. 

 
Figura 3.7: Valores anuais da precipitação e temperatura da região de Murça, período 1982-2012 

(climate-data.org, 2018). 
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3.5.3.  Balanço hídrico 

 

A temperatura média e a precipitação média, essenciais na caracterização do clima de uma 

dada região, são duas variáveis fundamentais do balanço hídrico. Este baseia-se na diferença 

entre as entradas (afluências) e as saídas (efluências) de água numa determinada área e durante 

um certo intervalo de tempo, que corresponde à variação do volume ao longo desse período 

(Rodrigues et al., 2011). Os componentes principais de um balanço hídrico são a precipitação, 

a temperatura e a evapotranspiração. Normalmente, a precipitação e a temperatura são medidas 

de forma direta, os outros componentes são calculados através de fórmulas, tais como a 

evapotranspiração potencial e real.  

Gonçalves (2016), calculou o balanço hídrico da região de Caldas de Carlão pelo método 

segundo Thornthwait-Matter (tabela 3.2).  

Tabela 3.2: Balanço hídrico, dados retirados da estação de Vila Real, no período 1981-2010; capacidade de água 

utilizável - 100 mm (adaptado de Gonçalves (2016)). 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Temp. media 

(ºC) 
6,3 7,9 10,8 12,0 14,9 19,2 21,3 21,7 18,5 14,4 9,4 6,8 

Precipitação 

(mm) 
141,9 79,2 82,9 86,2 70,7 33,7 15,1 26,5 54,8 140,5 129,4 162,3 

ETP (mm) 21,7 25,1 40,7 42,1 54,6 73 88,3 97,7 81,6 64,3 35,8 24,4 

ETR (mm) 21,7 25,1 40,7 42,1 54,6 66,2 50,1 43,1 58,5 64,3 35,8 24,4 

Água no solo 

(mm) 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,5 32,5 15,9 12,2 88,4 100,0 100,0 

Défice (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 38,2 54,8 23,1 0,0 0,0 0,0 

Excedente 

(mm) 
120,2 54,1 42,2 44,1 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,0 137,9 

 

Segundo a tabela 3.2 e figura 3.8, observa-se que existem valores da evapotranspiração real 

(ETR) e evapotranspiração potencial (ETP) iguais, havendo neste caso, uma situação de solo 

saturado (excedente de água). Da mesma forma, a relação valores da ETR inferior à ETP, 

corresponde à situação de um défice de água no solo, que se verifica ocorrer nos meses mais 

quentes, isto é, de junho a setembro, inclusive. 
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Figura 3.8: Balanço hídrico, dados retirados da estação de Vila Real, período 1981-2010; capacidade de água 

utilizável – 100 mm (adaptado de Gonçalves (2016)). 

Os meses de janeiro a maio e outubro a dezembro definem o período mais chuvoso, onde o 

valor da precipitação é superior ao da ETP, e em que ETR é igual à ETP; correspondendo 

também ao período de excedente água no solo. É durante este período de excedente, que ocorre 

a infiltração de água no solo, promovendo à recarga dos aquíferos.  

Os meses de junho a setembro, definem o período mais seco, em que a precipitação é inferior 

à ETP (esgotando-se a água da reserva através da ETR). Nestes meses toda a precipitação é 

mobilizada pela ETR e consome-se a água do solo de forma a minimizar o défice resultante 

entre a ETP e a ETR. Este período, onde não é feita a reposição de água nos aquíferos, 

desenvolve-se fundamentalmente um esgotamento de água ao nível do solo, aqui o recurso às 

águas subterrâneas é muito frequente pelo que se induz uma descida apreciável dos níveis 

piezométricos nas reservas hídricas subterrâneas. 
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Capítulo 4 – Hidroquímica   

 

4.1. Introdução 

 
O conhecimento das características organoléticas e físico‐químicas das águas subterrâneas, 

permitem avaliar a qualidade da água e a sua aplicabilidade ao consumo humano, agricultura e 

outros fins. Estas características ajudam, igualmente, a compreender os diversos sistemas 

aquíferos, particularmente a sua composição geológica e a interação água/rocha, os mecanismos 

de recarga/descarga e entre as águas pertencentes a aquíferos superficiais e aquíferos profundos 

(Ferreira, 2013). 

 

4.1.1. Caracterização hidroquímica 

 

A composição química de uma água subterrânea é função da composição mineralógica do 

meio através do qual circula, estando essencialmente relacionada com as interações água/rocha 

verificadas durante o seu percurso. Estas interações são governadas pela tendência para o 

equilíbrio termodinâmico do sistema hidroquímico e pela cinética das reações, resultando em 

dois processos fundamentais que controlam a química dos fluidos: a dissolução dos minerais 

da rocha em contacto com o fluido e a precipitação de minerais secundários. 

As águas que circulam em terrenos cristalinos apresentam uma composição química 

resultante da interação com diversos minerais (Carvalho et al., 1990). Os elementos químicos 

presentes nos minerais podem ter dois tipos de comportamentos na água. Sendo alguns 

elementos conservativos, como por exemplo cloro, não participam nas reações de equilíbrio 

água/rocha. Neste caso o seu teor é apenas regido por um processo físico de 

concentração/diluição (Oliveira, 2001). Outros elementos são reativos, como a sílica, o cálcio, 

o sódio, o ferro, o potássio e o sulfato que reagem com minerais das rochas por onde passam.  

Na tabela 4.1 estão descritos alguns parâmetros físico-químicos das águas subterrâneas, como 

também as características organoléticas que distinguem as águas minerais. 
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Tabela 4.1: Síntese de algumas das principais propriedades organoléticas e físico‐químicas das águas subterrâneas (adaptado de Ferreira (2013)). 

PARÂMETROS ORGANOLÉTICOS 

Cor Turvação ou Turbidez Cheiro Sabor 

Corresponde à capacidade de absorver 

certas radiações do espectro visível. É uma 

propriedade devida a substâncias que a 

água contém em solução ou suspensão, 

orgânicas (ácidos húmicos ‐ cor amarelada) 

ou inorgânicas (ferro ‐cor avermelhada; 

manganês ‐ cor negra; cobre ‐ cor azul). A 
água subterrânea é geralmente incolor. 

É devida à presença em 

suspensão de materiais 

diversos tais como, argila, 

areia, matéria orgânica, etc; a 

água subterrânea é 

geralmente límpida, exceto, 

em caso particulares, após 

chuvas intensas. A turvação 
transmite à água um aspeto 

nebuloso. 

Conjunto das sensações recebidas pelo órgão olfativo, ao detetar 

substâncias voláteis presentes na água, que podem ser, por exemplo, 

de origem biológica, de atividades industriais ou minerais presentes 

na água (e.g., sulfureto de hidrogénio). No estado puro é inodora. 

Trata‐se de uma 

propriedade organolética 

seletiva, no caso das 
águas para consumo 

humano, e depende do 

tipo de sais e outros 

sólidos dissolvidos. Os 

componentes químicos 

responsáveis pela 

alteração do sabor da 

água encontram‐se 
sintetizados no quadro 

seguinte. 

 

Componentes 

químicos 
Sabor da água 

Cloreto de sódio Salgado 

Sulfato de sódio Ligeiramente salgado 

Bicarbonato de sódio 
Ligeiramente salgado 

a doce 

Carbonato de sódio Amargo e salgado 

Cloreto de cálcio Fortemente amargo 

Sulfato de cálcio Ligeiramente amargo 

Sulfato de magnésio 
Ligeiramente amargo 

em saturação 

Cloreto de magnésio Amargo e doce 

Gás carbónico livre Picante 

PARÂMETROS FÍSICO‐QUÍMICOS 

Temperatura (ºC) pH (Escala Sorensen) Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L) Alcalinidade Total (mg/L) Dureza total (mg/L) Condutividade elétrica (μS/cm) 

As principais fontes de calor são a radiação 

solar e o gradiente geotérmico, embora esta 

também possa resultar das reações 

químicas exotérmicas ou das 

desintegrações radioativas. A temperatura 
das águas subterrâneas mantém‐se pouco 

variável ao longo do ano e corresponde às 

temperaturas atmosféricas do lugar, 

acrescidas do produto da profundidade pelo 

gradiente geotérmico (em média, 1 ºC/33 

m). 

 

É uma medida do número de 

iões H+, correspondendo ao 

logaritmo decimal negativo 

da atividade hidrogeniónica. 

A escala varia entre 0 a 14, 
sendo as soluções ácidas de 

pH<7, as soluções básicas de 

pH>7 e soluções neutras de 

pH=7. O pH da água é 

influenciado pela sua origem 

e pela natureza geológica dos 

terrenos atravessados. 

Corresponde ao peso total das 

substâncias dissolvidas na água, 

incluindo matéria orgânica, 

minerais e outras substâncias 

inorgânicas, voláteis ou não, por 
unidade de volume. Pode ser 

estimado a partir da condutividade 

elétrica da água. O seu valor será 

superior ao resíduo seco (RS) e 

pode ser calculado a partir da 

seguinte expressão: 

SDT = RS + 0,5 HCO3
‐ 

Medida da capacidade da 

água para neutralizar ácidos. 

Corresponde à presença de 
sais de ácidos fracos, bases 

fortes e bases fracas, 

destacando‐se, entre outros, 

os bicarbonatos, carbonatos e 

hidróxidos. 

Reflete a presença na água de 

metais alcalinoterrosos 

(compostos de cálcio e 

magnésio). Deste modo, a 
natureza das formações 

geológicas influencia a dureza da 

água. Em regiões calcárias 

predominam as águas duras e, por 

outro lado, em regiões graníticas, 

encontram‐se águas macias. 

Representa a capacidade de uma água para 

conduzir a corrente elétrica, estando 

diretamente associada ao conteúdo de sais 
dissolvidos sob a forma iónica. Permite 

avaliar o grau de mineralização de uma água, 

devido à relação entre o teor em sais minerais 

dissolvidos, e a resistência que ela oferece à 

passagem da corrente elétrica. 

Sílica (mg/L) Amónio (mg/L) Ferro (mg/L) Cálcio (mg/L) Magnésio (mg/L) Potássio (mg/L) 

Meteorização dos silicatos (feldspatos e 

micas) e das rochas que contêm sílica 

solúvel. O pH tem um papel importante na 

sua precipitação e o CO2 na sua 

solubilização. 

Redução dos nitratos; 

degradação da matéria 

orgânica; intercâmbio iónico. 

Meteorização dos silicatos 

ferromagnesianos, nomeadamente 
biotite, sulfuretos e óxidos de ferro. 

A sua estabilidade depende do 

potencial redox; solubiliza e 

precipita com facilidade. As águas 

naturais contêm teores diminutos de 

ferro pelo que a sua presença se 

deve, na maioria dos casos, a 

lixiviações do solo ou à poluição 
industrial. 

Meteorização dos silicatos, 
nomeadamente das 

plagioclases. Dissolução de 

rochas carbonatadas. 

Concentração da água da 

chuva. Intercâmbio iónico. 

Principal responsável pela 

dureza da água. 

Meteorização dos silicatos 

ferromagnesianos, nomeadamente 

anfíbolas e micas. Dissolução de 

rochas carbonatadas. Mistura com 

água do mar. Intercâmbio iónico. 

Responsável pela dureza da água. 

Meteorização dos silicatos, nomeadamente 

dos feldspatos potássicos. Dissolução de 

evaporitos potássicos. Tende a ser fixado 

irreversivelmente pelos minerais de argila, 

pelo que o seu teor nas águas subterrâneas é 

normalmente baixo. 

Bicarbonato e Carbonato (mg/L) Cloreto (mg/L) Sulfato (mg/L) Fluoreto (mg/L) Sódio (mg/L) Hidrogenossulfureto (mg/L) 

O bicarbonato resulta da dissolução do 

CO2 atmosférico ou do solo, da hidrólise 

dos silicatos e da dissolução dos calcários.  

O carbonato é função do pH e do conteúdo 

de CO2. O carbonato só excede o 

bicarbonato para pH igual ou superior a 10. 

Resulta da concentração no 

solo da água da chuva, bem 

como da mistura com água 

do mar em regiões costeiras. 

Não sofre oxidação nem 

redução. 

Resulta da concentração no solo da 

água da chuva, bem como da 

oxidação de sulfuretos presentes nas 

rochas e da dissolução de minerais 

sulfatados (e.g., gesso, pirite, 

calcopirite). 

Alteração de minerais, tais 

como a fluorite e a apatite. 

Meteorização dos silicatos, 

nomeadamente dos feldspatos. 

Mistura com a água do mar. 

Concentração da água da chuva. 

Intercâmbio iónico. 

Forma reduzida de enxofre. Resulta da 

interação de água rocha com sulfuretos. 
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As características físico-químicas das águas não podem ser explicadas apenas pelas reações 

água/rocha, uma vez que alguns dos fenómenos geoquímicos responsáveis por essas 

características podem estar presentes nas zonas crustais profundas, responsáveis pelas altas 

quantidades de dióxido de carbono e pelas concentrações relativamente altas de certos 

elementos, como flúor, boro e bromo. Estes fenómenos ocorrem em ambientes graníticos e 

xistentos, geralmente na interseção das principais falhas regionais, uma vez que normalmente 

fornecem as melhores condições para a subida de fluidos das zonas crustais profundas 

(Lourenço et al., 2010). 

Os dados físico-químicos provenientes de aquíferos geotérmicos também podem indicar 

elementos estruturais de sistemas geotérmicos. Estas abordagens podem ajudar a caracterizar 

os processos de interação água/rocha, o mecanismo de como as águas termais fluem através de 

vários estratos e a evolução geoquímica das águas subterrâneas sob diferentes condições de 

fluxo (Sharifi et al., 2015). Os fluidos geotérmicos possuem diversas características químicas, 

que refletem amplamente a sua configuração geológica. Muitas dessas diferenças químicas 

dependem em grande parte da fonte de recarga de água e da contribuição de gases de fontes 

magmáticas ou metamórficas. 

As águas termais em estudo são, sob o ponto de vista químico, águas sulfúreas, 

bicarbonatadas, sódicas, fluoretadas, alcalinas e contêm uma concentração de sílica com 14,5% 

do valor da mineralização total. As águas alcalino fluoretadas fazem parte de um sistema 

hidromineral dominado por vapor, e a composição química resulta da mineralização de águas 

subterrâneas comuns por fluxos de voláteis quentes vindos de profundidade, exalados por 

magma em arrefecimento (Calado, 2001). 

As águas sulfúreas distinguem‐se bem das restantes águas que ocorrem no território 

continental devido às concentrações anómalas de H2S, SiO2, CID (carbono inorgânico 

dissolvido), cloreto, fluoreto, brometo, sódio, lítio, amónio, manganês, alumínio, volfrâmio, 

boro e arsénio (Calado, 2001). Estas águas apresentam características muito diferentes de outras 

águas subterrâneas, essencialmente o seu odor fétido, originado pela presença de gás sulfídrico, 

pH alcalino, na maioria dos casos entre 8 e 9,5, teores relativamente elevados de sílica, libertam 

gases como oxigénio, dióxido de carbono, gás sulfídrico (ou sulfureto de hidrogénio) e azoto. 

O enxofre ocorre essencialmente sob duas espécies dominantes: o sulfidrato ou 

hidrogenossulfureto e o sulfato. Tem como componentes maioritários o bicarbonato, fluoreto, 
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sulfato, cloreto, azoto amoniacal, sódio, cálcio, magnésio, potássio e lítio. Como componentes 

vestigiais registam-se o brometo, vanádio, boro, níquel, bário, prata, césio, crómio e ferro. 

Sendo água de regiões graníticas a sua composição química estará associada à composição 

mineralógica destas rochas, resultando de processos de interação água/rocha como a hidrólise 

dos silicatos e oxidação de sulfuretos. Elementos químicos como o Ca2+, Mg2+, Na+ e K+ ao 

serem libertados na hidrólise mineral ficam a fazer parte da composição da água, exemplos 

como o SiO2 resulta da dissolução direta do quartzo e também é devido à alteração dos silicatos 

e formação de argilas (Oliveira, 2001). O tempo de residência é também um fator muito 

importante no processo de dissolução, pois quanto maior for o tempo de contacto das águas 

com a rocha maior a carga iónica presente na água (nomeadamente Na+, Ca+, HCO3
-, e SiO2

-). 

A expressão geral que traduz a hidrólise dos aluminossilicatos primários está descrita em 

Oliveira (2017), e pode representa-se como:  

Aluminossilicatos primários + H2O + CO2         

Sólidos ricos em Al + catiões livres + HCO3
- + H4SiO4 

Desta reação, resulta a formação de minerais secundários (como os óxidos de ferro e minerais 

de argila), a libertação para a solução do anião HCO3
-, dos catiões Na+ e de sílica. Estas reações 

de dissolução de minerais silicatados mais comuns das rochas ígneas e metamórficas podem 

explicar a composição química das águas (especialmente a composição dos elementos maiores). 

 

4.2. Análise da composição química das águas em estudo através de diagramas 

hidroquímicos 

 

Para as águas em estudo foram levantados registos hidroquímicos de vários anos, (vd. 1.3), 

na Nascente da Mina e nos furos AM1 e AM2, onde podemos associar a assinatura química das 

águas aos processos de alteração dos minerais da litologia predominante na região (as águas 

minerais em estudo circulam preferencialmente em ambientes graníticos). Neste caso, a 

composição das águas minerais vai variar em função da natureza dos produtos de alteração dos 

vários minerais silicatados (feldspatos, micas, quartzo), presentes nas litologias em causa, que 

participam nos processos de interação água/rocha.  

Tendo como objetivo analisar e interpretar a composição química das águas estudadas foram 

construídos diagramas de Piper e Schoeller-Berkaloff. Estes diagramas hidroquímicos facilitam 
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a representação gráfica dos parâmetros físico-químicos, permitindo visualizar mais facilmente 

semelhanças ou diferenças, quantitativas e qualitativas, nestes parâmetros. 

 

4.2.1. Diagramas de Piper e de Schoeller-Berkaloff 

 

Os diagramas de Piper permitem estabelecer a classificação química das águas, e desta 

forma, poder identificar águas quimicamente semelhantes quando estas se agrupam em áreas 

definidas, podendo também indicar a possível mistura de águas (Custodio & Llamas, 1983). 

Este diagrama permite projetar um grande número de amostras, saber se uma água tem uma 

mistura de dois ou mais componentes, e classificar a fácies hidrogeoquímica de uma água 

(Ferreira, 2013). Os diagramas que se apresentam seguidamente sistematizam as diferentes 

tipologias hidrominerais referentes aos diferentes pontos de colheita, evidenciando que 

pertencem ao mesmo grupo hidroquímico.  

Os diagramas de Schoeller-Berkaloff permitem representar diferentes parâmetros físico-

químicos, em papel semi-logarítmico, sendo que as diferentes concentrações dos diversos 

aniões e catiões são representadas em meq/L, embora neste trabalho as concentrações sejam 

representadas em mg/L. Este modo de representação é bastante flexível uma vez que é possível 

aumentar e reduzir o número de elementos representados, de acordo com os objetivos da análise 

(Ferreira, 2013). 

 A importância deste tipo de diagramas é permitir ainda discriminar perfis hidroquímicos, 

averiguar as suas semelhanças ou diferenças e distinguir diferentes intensidades de 

mineralização. 

 

4.2.1.1. Nascente da Mina 

 

Relativamente à fácies hidrogeoquímicas da Nascente da Mina, verifica‐se, pela análise do 

diagrama de Piper (figura 4.1) que as suas águas se enquadram no campo bicarbonatado sódico. 

A projeção da composição química das águas minerais neste diagrama mostra a grande 

homogeneidade na composição catiónica, ao passo que no campo dos aniões ocorre uma 

pequena dispersão dos pontos, resultado de uma maior heterogeneidade na distribuição das 

espécies aniónicas.  
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Figura 4.1: Diagrama de Piper para as águas minerais de Caldas de Carlão; Nascente da Mina.   

 A projeção das análises da Nascente da Mina no diagrama de Schoeller-Berkaloff (figura 

4.2), mostra que estas apresentam um perfil hidroquímico semelhante. A temperatura média das 

águas amostradas é de 28,4 ºC, em praticamente todas elas, e a composição química nas 

diferentes análises é muito semelhante, com composição catiónica de Na+ > Ca2+ > K+ > NH4
+ 

> Li+ >Mg2+ e composição aniónica HCO3
- > F- > Cl- > SO4

2- > HS- > CO3
2-. Os componentes 

químicos que apresentam maior dispersão é o SO4
2- e a sulfuração, provavelmente associados 

à oxidação de enxofre.  Os componentes maiores mais representativos são o HCO3
- e o Na+ e o 

menos representativo o Mg2+. O total de sólidos dissolvidos é de cerca de 440,5 mg/L. Na tabela 

4.2 verifica-se que os parâmetros físico-químicos que apresentam maior estabilidade na 

composição das águas da nascente da mina são temperatura, pH, dureza, alcalinidade total, 

sílica, bicarbonato, cálcio e sódio. 
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Figura 4.2: Diagrama Schoeller-Berkaloff (modificado) para as águas minerais de Caldas de Carlão; 

Nascente da Mina. Unidades de referência dos parâmetros: Temperatura (ºC); pH (adimensional); 

Condutividade (µS/cm); Dureza (mgCaCO3/L); Alcalinidade Total (mg CaCO3/L); SiO2 (mg/L); Resíduo 

Seco 180 ºC (mg/L); Sulfuração (mLI2 0,01N/L); HCO3
- (mg/L); CO3

2- (mg/L); Cl- (mg/L); F- (mg/L); 

HS- (mg/L); SO4
2- (mg/L); NH4

+(mg/L); Ca2+(mg/L); Li+(mg/L); Mg2+(mg/L); K+(mg/L); Na+ (mg/L). 

 

Tabela 4.2: Águas minerais de Caldas de Carlão, Nascente da Mina – Parâmetros estatísticos. 

 Nº amostras Média Mediana Mínimo Máximo Des. Pad. (Min/Max)x100 

Temperatura (ºC) 11 28,8 28,9 27,4 30,0 0,762 91,3 

pH 39 8,2 8,1 7,9 8,4 0,105 93,8 

Condutividade 

(µS/cm) 
39 449,5 444,0 394,0 561,0 34,424 70,2 

Dureza 

(mgCaCO3/L) 
39 11,4 11,0 10,5 13,0 0,722 80,8 

Alcalinidade Total 

(mgCaCO3/L) 
10 182,8 185,0 168,0 195,0 8,904 86,2 

SiO2 (mg/L) 31 63,7 63,0 58,0 70,8 2,993 81,9 

Resíduo Seco 

180 ºC (mg/L) 
39 329,7 332,0 300,0 344,0 9,362 87,2 

Sulfuração 

(mlI2 0,01N/L) 
39 15,6 16,2 6,2 22,0 3,724 28,2 

HCO3
- (mg/L) 39 221,6 224,0 195,0 237,0 11,215 82,3 

CO3
2- (mg/L) 10 1,5 1,4 1 2,5 0,501 40,0 

Cl- (mg/L) 39 13,1 12,7 9,7 25,1 2,337 38,6 

F- (mg/L) 39 16,5 16,5 14,6 20,0 1,011 73,0 

HS- (mg/L) 39 2,5 2,6 1,0 3,4 0,571 29,4 

SO4
2- (mg/L) 39 5,5 3,2 1,0 25 4,946 4,0 

NH4
+ (mg/L) 39 0,9 0,9 0,4 1,4 0,154 30,7 

Ca2+ (mg/L) 39 4,3 4,2 3,9 4,7 0,246 82,9 

Li+ (mg/L) 38 0,4 0,4 0,3 0,5 0,035 63,9 

Mg2+ (mg/L) 37 0,1 0,1 0,1 0,4 0,066 18,4 

K+ (mg/L) 39 3,8 3,8 3,3 4,4 0,256 75,0 

Na+ (mg/L) 39 106,8 107,0 95,1 113,0 3,606 84,2 
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4.2.1.2. Furo AM1 

 

Relativamente à fácies hidrogeoquímicas do furo AM1, verifica‐se, pela análise ao diagrama 

de Piper (figura 4.3) que se enquadram no campo das águas bicarbonatadas sódicas (valores 

muito semelhantes à Nascente da Mina); a projeção da composição química das águas minerais 

neste diagrama mostra a grande homogeneidade na composição catiónica tal como na aniónica.  

 

Figura 4.3: Diagrama de Piper para as águas minerais de Caldas de Carlão; Furo AM1.   

 A projeção dos resultados analíticos da água do furo AM1 no diagrama de Schoeller-

Berkaloff (figura 4.4), mostra um perfil hidroquímico semelhante. Apresenta temperatura 

média de 33,7 ºC, valor praticamente igual em todas as análises, e a composição química entre 

as análises é muito semelhante, com composição catiónica de Na+ > Ca2+ > K+ > NH4
+ > Li+ > 

Mg2+ e composição aniónica de HCO3
- > F- > Cl- > SO4

2- > HS- > CO3
2-. O componente químico 

com maior dispersão é o SO4
2- provavelmente associado à oxidação de enxofre. Os 

componentes maiores mais representativos são o HCO3
- e o Na+ e o menos representativo o 

Mg2+. O total de sólidos dissolvidos é de cerca de 434,2 mg/L. Na tabela 4.3 verifica-se que os 

parâmetros físico-químicos que apresentam maior estabilidade na composição das águas da 

nascente da mina são temperatura, pH, condutividade, sílica, resíduo seco, sulfuração, 

bicarbonato, cloro, hidrogenossulfureto e sódio. 
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Figura 4.4: Diagrama Schoeller-Berkaloff (modificado) para as águas minerais de Caldas de Carlão; Furo 

AM1. Unidades de referência dos parâmetros: Temperatura (ºC); pH (adimensional); Condutividade 

(µS/cm); Dureza (mgCaCO3/L); Alcalinidade Total (mg CaCO3/L); SiO2 (mg/L); Resíduo Seco 180 ºC 

(mg/L); Sulfuração (mLI2 0,01N/L); HCO3
- (mg/L); CO3

2- (mg/L); Cl- (mg/L); F- (mg/L); HS- (mg/L); 

SO4
2- (mg/L); NH4

+ (mg/L); Ca2+ (mg/L); Li+ (mg/L); Mg2+ (mg/L); K+ (mg/L); Na+ (mg/L). 

 

Tabela 4.3: Águas minerais de Caldas de Carlão, Furo AM1 – Parâmetros estatísticos. 

 Nº amostras Média Mediana Mínimo Máximo Des. Pad. (Min/Max)x100 

Temperatura (ºC) 16 33,7 33,9 31,8 34,6 0,812 91,9 

pH 16 8,2 8,2 8,1 8,3 0,068 97,6 

Condutividade 

(µS/cm) 
16 473,6 473,0 471,0 479,0 2,128 98,3 

Dureza 

(mgCaCO3/L) 
15 10,6 10,0 10,0 15,0 1,298 66,7 

Alcalinidade Total 

(mgCaCO3/L) 
16 180,4 186,0 118,0 194,0 17,911 60,8 

SiO2 (mg/L) 15 60,7 61,0 57,0 64,0 2,052 89,1 

Resíduo Seco 

180 ºC (mg/L) 
15 328,3 326,0 318,0 356,0 11,075 89,3 

Sulfuração 

(mLI2 0,01N/L) 
15 22,0 22,0 21,0 23,0 0,756 91,3 

HCO3
- (mg/L) 16 211,7 213,5 196,0 221,0 7,199 88,7 

CO3
2- (mg/L) 16 1.5 1,5 1,1 2,0 0,225 55,0 

Cl- (mg/L) 15 12,8 12,8 12,0 13,4 0,388 89,6 

F- (mg/L) 15 16,4 17,0 7,2 22,5 3,444 32,0 

HS- (mg/L) 15 3,4 3,4 3,2 3,6 0,128 88,9 

SO4
2- (mg/L) 15 6,3 6,7 2,6 9,5 1,570 27,4 

NH4
+ (mg/L) 15 1,0 1,0 0,9 1,3 0,093 74,6 

Ca2+ (mg/L) 15 4,1 3,9 3,5 5,7 0,598 61,3 

Li+ (mg/L) 15 0,5 0,4 0,4 0,7 0,071 54,1 

Mg2+ (mg/L) 6 0,1 0,1 0,1 0,3 0,022 55,6 

K+ (mg/L) 15 3,8 3,8 3,4 4,5 0,278 75,6 

Na+ (mg/L) 15 106,7 107,0 100,0 110,0 3,619 90,9 
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4.2.1.3. Furo AM2 

 

Relativamente à fácies hidrogeoquímicas do furo AM2, verifica‐se, pela análise ao diagrama 

de Piper (figura 4.5) que as suas águas se enquadram no campo das águas bicarbonatadas 

sódicas (valores muito semelhantes à Nascente da Mina e furo AM1). A projeção da 

composição química das águas minerais neste diagrama mostra grande homogeneidade na 

composição catiónica, e de igual forma na composição aniónica. 

 

Figura 4.5: Diagrama de Piper para as águas minerais de Caldas de Carlão; Furo AM2.   

A projeção dos resultados analíticos das águas do furo AM2 no diagrama de Schoeller-

Berkaloff (figura 4.6), mostra que estas apresentam um perfil hidroquímico semelhante. Tendo 

temperatura média de 35 ºC, em praticamente todas as análises apresentam esses valores, e a 

composição química entre as análises é muito semelhante, com composição catiónica de Na+ > 

Ca2+ > K+ > NH4
+ > Li+ > Mg2+ e composição aniónica de HCO3

- > F- > Cl- > SO4
2- > HS- > 

CO3
2-. O componente químico com maior dispersão é o SO4

2- provavelmente associado à 

oxidação de enxofre. Os componentes maiores mais representativos são o HCO3
- e o Na+ e o 

menos representativo o Mg2+. O total de sólidos dissolvidos é de cerca de 429,9 mg/L. Na tabela 

4.4 verifica-se que os parâmetros físico-químicos que apresentam maior estabilidade na 

composição das águas da nascente da mina são temperatura, pH, condutividade, alcalinidade 

total, sílica, resíduo seco, sulfuração, bicarbonato, hidrogenossulfureto e sódio.  
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Tabela 4.4: Águas minerais de Caldas de Carlão, Furo AM2 – Parâmetros estatísticos. 

 Nº amostras Média Mediana Mínimo Máximo Des. Pad. (Min/Max)x100 

Temperatura (ºC) 17 35,0 35,2 32,0 35,9 0,910 89,1 

pH 17 8,3 8,3 8,1 8,4 0,070 96,4 

Condutividade 

(µS/cm) 
17 471,5 472,0 434,0 498,0 11,593 87,1 

Dureza 

(mgCaCO3/L) 
16 10,4 10,0 10,0 14,0 1,025 71,4 

Alcalinidade Total 

(mgCaCO3/L) 
17 185,1 187,0 169,0 193,0 6,234 87,6 

SiO2 (mg/L) 16 60,8 61,0 57,0 63,0 1,915 90,5 

Resíduo Seco 

180 ºC (mg/L) 
16 322,5 322,5 316,0 329,0 3,347 96,0 

Sulfuração 

(mlI2 0,01N/L) 
16 21,6 22,0 21,0 22,0 0,5 95,5 

HCO3
- (mg/L) 17 210,9 213,0 195,0 220,0 6,809 88,6 

CO3
2- (mg/L) 17 1,8 1,8 1,4 2,4 0,265 58,3 

Cl- (mg/L) 16 13,0 12,9 12,0 17,1 1,190 70,2 

F- (mg/L) 16 17,1 17,0 16,0 20,5 1,068 78,0 

HS- (mg/L) 16 3,4 3,4 3,2 3,5 0,096 91,4 

SO4
2- (mg/L) 15 6,1 6,7 3,2 9,6 1,784 33,3 

NH4
+ (mg/L) 16 1,1 1,1 1,0 1,3 0,118 76,9 

Ca2+ (mg/L) 16 3,9 3,8 3,4 5,9 0,602 57,6 

Li+ (mg/L) 16 0,5 0,5 0,4 0,7 0,062 58,4 

Mg2+ (mg/L) 7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,021 57,4 

K+ (mg/L) 16 3,7 3,7 3,3 4,0 0,226 82,5 

Na+ (mg/L) 16 105,5 105,0 100,0 115,0 4,243 86,9 

 

Figura 4.6: Diagrama Schoeller-Berkaloff (modificado) para as águas minerais de Caldas de Carlão; Furo AM2. 

Unidades de referência dos parâmetros: Temperatura (ºC); pH (adimensional); Condutividade (µS/cm); Dureza 

(mgCaCO3/L); Alcalinidade Total (mg CaCO3/L); SiO2 (mg/L); Resíduo Seco 180 ºC (mg/L); Sulfuração (mLI2 

0,01N/L); HCO3
- (mg/L); CO3

2- (mg/L); Cl- (mg/L); F- (mg/L); HS- (mg/L); SO4
2- (mg/L); NH4

+ (mg/L); Ca2+ 

(mg/L); Li+ (mg/L); Mg2+ (mg/L); K+ (mg/L); Na+ (mg/L). 
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4.2.2. Resultados das captações em conjunto 

 

Os resultados analíticos físico-químicos das águas minerais das várias captações, Nascente 

da Mina e furos AM1 e AM2, projetados no mesmo diagrama (figura 4.7), seguem o mesmo 

perfil químico. Este fato, só por si, indicia uma origem comum da água mineral sulfúrea, que 

se pode associar a um mesmo sistema aquífero. Os parâmetros como a temperatura, pH, 

condutividade, dureza, sílica e resíduo seco são muito semelhantes, entre as captações e as 

colheitas; também é possível observar que os valores mais altos de mineralização é compatível 

com a classificação da água, tratando-se de uma água sulfúrea, bicarbonatada, sódica, fluoretada 

e alcalina.  

Os valores dos catiões e aniões apresentam valores mais dispersos, e em alguns casos pode 

estar relacionado com as condições das colheitas e conservação da amostra (como no caso do 

SO4
2-). 

 

Figura 4.7: Diagrama Schoeller-Berkaloff (modificado) para as águas minerais de Caldas de Carlão; 

Nascente da Mina, Furo AM1 e Furo AM2. Unidades de referência dos parâmetros: Temperatura (ºC); pH 

(adimensional); Condutividade (µS/cm); Dureza (mgCaCO3/L); Alcalinidade Total (mg CaCO3/L); SiO2 

(mg/L); Resíduo Seco 180 ºC (mg/L); Sulfuração (mLI2 0,01N/L); HCO3
- (mg/L); CO3

2- (mg/L); Cl- (mg/L); 

F- (mg/L); HS- (mg/L); SO4
2- (mg/L); NH4

+ (mg/L); Ca2+ (mg/L); Li+ (mg/L); Mg2+ (mg/L); K+ (mg/L); Na+ 

(mg/L). 

O anião HCO3
- e o catião Na+ são os mais abundantes, estando relacionados com processos 

de interação água/rocha, com rochas granitoides abundantes nas regiões. As rochas 

metassedimentares também estão presentes, mas o quimismo da água mineral apresenta uma 
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maior afinidade com processos de interação água/rocha associados a rochas granitoides do que 

a rochas metassedimentares.  

Os sulfatos e sulfuretos apresentam maior dispersão, o intervalo de variação é maior, 

relacionando-se com processos de oxidação-redução dos sulfuretos. O sulfato apresenta maior 

variação que poderá resultar da oxidação de espécies reduzidas de enxofre (HS-), onde na 

Nascente da Mina a suscetibilidade ao contacto com ambientes ricos em oxigénio é maior. O 

magnésio também apresenta alguma variação, com intervalo maior do que os demais elementos 

maiores. Esta variação poderá individualizar circuitos hidrominerais. 

 

4.3. Composição química das águas em estudo por métodos de análise bivariada e 

multivariada de dados 

 

4.3.1. Introdução 

 

A utilização de métodos estatísticos para a interpretação de dados hidrogeológicos é muito 

frequente, nomeadamente na identificação de relações entre parâmetros hidrogeoquímicos e na 

pesquisa dos fenómenos responsáveis por essas relações (Oliveira, 2001). Embora a análise 

estatística univariada de uma grande quantidade de dados possa ser incómoda e causar mal-

entendidos e erros na interpretação, as técnicas estatísticas multivariadas são mais robustas e, 

portanto, muito úteis para o tratamento de dados ambientais e para a identificação de padrões 

anómalos (Lourenço et al., 2010). 

O extenso nível de análises físico-químicas, requer uma análise estatística de dados eficiente 

para poder destacar quaisquer características específicas. Neste contexto, recorreu-se aos 

métodos quer bivariados quer multivariados, neste último caso a análise de componentes 

principais (ACP) que permite extrair informação relevante de uma matriz de dados 

multivariados. 

A ACP é uma técnica de análise de dados em que as variáveis originais, tomadas como eixos 

definindo um espaço onde se posicionam as amostras, são substituídas por outras variáveis (os 

fatores) obtidas à custa de um novo sistema de eixos que se ajusta melhor à nuvem constituída 

pelas amostras, de acordo com um certo critério de distância (Pereira & Sousa, 2000).  

Este método estatístico reduz um grande número de variáveis (por exemplo, parâmetros 

físicos medidos, aniões e catiões) para um número menor, os componentes principais, 
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permitindo determinar que fatores (grupo de parâmetros) são responsáveis pela variação 

numérica (Cruz & Franca, 2006). Na maioria dos casos, a análise de componentes é aplicada à 

matriz de correlação linear. Para obter esta matriz, os dados são primeiro padronizados pela 

centralização da média de cada coluna (ou seja, a média da coluna é subtraída de cada um dos 

valores na coluna) dentro da matriz de dados original e dividindo cada um dos valores dentro 

de cada coluna pelo desvio padrão da coluna. 

Com a ACP, a grande matriz de dados é reduzida para duas menores, que consistem em 

pontuações e carregamentos de componentes principais. Os loadings dos componentes 

principais constituem a matriz de covariância que contêm informações sobre todas as variáveis 

combinadas em um único número, com os loadings a indicar a contribuição relativa que cada 

variável faz para esses scores. Nestas matrizes os componentes principais são calculados de tal 

maneira que levam em conta as correlações presentes nos dados originais, mas não são 

correlacionados entre si. O primeiro componente principal explica a maior parte da variação 

dentro dos dados originais e cada componente subsequente explica progressivamente menos 

variação (Lourenço et al., 2010). Normalmente, os dados podem ser reduzidos a duas ou três 

dimensões que representam a maior parte da variação no conjunto de dados original mas, em 

alguns casos, pode ser necessário incluir mais dimensões. 

As cargas são então avaliadas para determinar as variáveis responsáveis por essas 

correlações, as variáveis com os maiores carregamentos positivos e negativos fazem a maior 

contribuição. As cargas podem, portanto, ser examinadas para fornecer informações adicionais 

sobre os processos que são responsáveis pelas semelhanças nas variáveis (por exemplo, 

concentrações de elementos). 

Neste trabalho, a aplicação deste método tem como objetivo fundamental identificar os 

principais processos responsáveis pelo quimismo das águas em estudo, uma vez que permite 

descrever as possíveis relações que existem quer entre as variáveis quer entre as amostras. A 

análise de correlação (AC) e a análise de componentes principais (ACP) têm sido amplamente 

usadas como métodos imparciais na análise de dados de qualidade da água para obter 

informações significativas (Selvakumara et al., 2017). Acresce, o uso destes métodos 

estatísticos multivariáveis é muito comum em estudos hidrogeoquímicos e tem sido utilizados 

por vários autores nacionais como por exemplo Almeida et al. (2015), Andrade (2002), Calado 

(2001), Costa et al. (2013), Cruz e Franca (2006), Lourenço e Ribeiro (2004), Lourenço et al. 

(2010) e Vasconcelos (2017). 
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4.3.2. Parâmetros estatísticos gerais – matriz de correlação 

 

A correlação segundo Pearson mede o grau da correlação linear entre duas variáveis 

quantitativas, sendo um índice adimensional que traduz a significância de uma relação linear 

entre dois conjuntos de dados. A significância da correlação entre as variáveis aumenta à 

medida que este coeficiente se aproxima dos valores de -1 (correlação negativa perfeita) ou 1 

(correlação positiva perfeita); portanto, ele permite medir a direção e a significância da 

correlação entre variáveis (Vasconcelos, 2017). 

Neste trabalho os coeficientes de correlação entre os vários parâmetros físico-químicos 

(temperatura, pH, resíduo seco, sulfuração, SiO2, HCO3
-, Cl-, F-, HS-, SO4

2-, NH4
+, Ca2+, Li+, 

Mg2+, K+ e Na+) das três diferentes captações foram calculados através da análise de correlação 

de Pearson (tabela 4.5). 

Esta análise é normalmente usada para avaliar e estabelecer a ligação de uma relação linear 

entre duas variáveis. A matriz de correlação resultante mostra que os valores maiores de 

correlação positiva relacionam a temperatura das águas com o pH, a sulfuração, o HS- e o NH4
+. 

A sulfuração está altamente relacionada com o HS- (figura 4.8). Por outro lado, o facto da 

temperatura apresentar boa correlação com as espécies reduzidas de enxofre poderá indiciar 

que as temperaturas mais elevadas são compatíveis com ambientes redutores (figura 4.8). A 

espécie química mais representativa destas águas, o HCO3
- , não apresenta um valor elevado de 

coeficiente de correlação com a sílica, sendo, contudo mais significativo com o Na+ o que 

parece estar associado a mesma origem. A sílica apresenta correlações muito baixas podendo 

significar que provém de diferentes origens, tanto granítica como dos aplito-pegmatitos. As 

correlações negativas mais significativas registam-se entre o Mg2+ com a sulfuração e o HS- 

(figura 4.8), o que pode poderá estar associado a origens distintas das espécies de magnésio e 

de enxofre presentes na água. 

Com o intuito de visualizar o comportamento entre alguns parâmetros físico-químicos, 

recorreu-se à projeção de regressões lineares onde se regista uma correlação mais significativa 

(figura 4.8).  
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Tabela 4.5: Matriz de correlação de Pearson.  

 Temp pH Res Sec Sulf SiO2 HCO3
- Cl- F- HS- SO4

2- NH4
+ Ca2+ Li+ Mg2+ K+ Na+ 

Temp 1,000                

pH 0,528 1,000               

Res Sec -0,312 -0,050 1,000              

Sulf 0,760 0,396 -0,139 1,000             

SiO2 -0,518 -0,339 0,321 -0,317 1,000            

HCO3
- -0,442 -0,182 0,465 -0,410 0,234 1,000           

Cl- -0,067 0,052 0,068 0,043 0,152 -0,154 1,000          

F- 0,029 0,114 0,102 0,066 0,226 -0,219 0,074 1,000         

HS- 0,753 0,421 -0,128 0,986 -0,299 -0,351 0,050 0,040 1,000        

SO4
2- 0,017 0,055 -0,163 -0,020 -0,293 -0,551 0,220 0,041 -0,082 1,000       

NH4
+ 0,594 0,454 -0,044 0,636 -0,328 -0,443 -0,007 0,098 0,606 0,135 1,000      

Ca2+ -0,320 -0,224 0,173 -0,199 0,057 0,116 0,011 -0,331 -0,193 0,156 -0,172 1,000     

Li+ 0,280 0,081 -0,122 0,378 0,021 -0,159 -0,126 -0,104 0,370 -0,090 0,178 0,200 1,000    

Mg2+ -0,539 -0,417 -0,196 -0,625 0,045 -0,136 -0,033 -0,087 -0,635 0,284 -0,334 0,337 -0,187 1,000   

K+ -0,084 0,167 0,362 -0,008 -0,061 0,035 -0,044 -0,082 -0,013 0,113 0,172 0,240 0,167 -0,072 1,000  

Na+ -0,147 0,052 0,252 0,006 0,185 0,430 0,339 -0,002 0,010 -0,117 -0,076 0,035 -0,081 -0,407 0,253 1,000 
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As retas de regressão que integram maior coeficiente de correlação como é o caso do gráfico 

da sulfuração vs. HS-, indiciam origem comum para os parâmetros envolvidos. No caso dos 

gráficos da temperatura vs. sulfuração e temperatura vs. HS- observamos uma dispersão das 

amostras em dois grupos, sendo os valores inferiores os da captação Nascente da Mina e os 

valores mais elevados, os correspondentes das captações furos AM1 e AM2. Regista-se ainda 

na Nascente da Mina, que a regressão verificada entre a temperatura e HS- e sulfuração mostra 

que um decréscimo da temperatura é acompanhado por uma diminuição da concentração destas 

espécies. 

 A análise conjunta destes parâmetros indica que na perspetiva de aproveitamento termal a 

captação destas águas minerais para termalismo é aconselhada ser feita por furos porque garante 

  

  

  

Figura 4.8: Diagramas de dispersão e retas de regressão para diferentes variáveis, com maior significância.  
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maiores concentrações das espécies reduzidas de enxofre. Os resultados apresentados nos 

gráficos HCO3
- vs. resíduo seco e HS- vs. sulfuração permitem visualizar a correlação das 

variáveis traduzida nos coeficientes de correlação apresentados na tabela 4.5. 

 

4.3.3. Análise de componentes principais 

 

Para a realização da análise de componentes principais, juntaram-se as análises das captações 

da Nascente da Mina, Furo AM1 e Furo AM2, dando um total de 61 amostras, foram 

consideradas 16 variáveis: Temperatura, pH, resíduo seco, sulfuração, SiO2, HCO3
-, Cl-,  F-, 

HS-, SO4
2-, NH4

+, Ca2+, Li+, Mg2+, K+ e Na+. 

Foram selecionados sete eixos fatoriais, sendo registado para cada eixo o valor próprio, a 

percentagem de variância explicada (% Exp) e da respetiva acumulada (% Acum) (tabela 4.6). 

Os valores próprios encontram-se dispostos por ordem decrescente de relevância, na coluna 

%Exp. encontra-se representada a importância de cada eixo, em percentagem, e na coluna 

%Acum. a acumulação das percentagens dessas importâncias.  

Para o estudo foram apenas considerados os três primeiros eixos fatoriais que correspondem 

a uma percentagem acumulativa de 54,25%. O primeiro fator compreende a maior parte da 

variância, cerca de 29%, o segundo fator de 15% e o terceiro fator de 11% (tabela 4.6). 

Tabela 4.6: Valores próprios e percentagem da variância explicada e acumulada 

por cada um dos eixos fatoriais das águas minerais. 

Eixos Fatoriais Valor Próprio % Exp % Acum 

1 4,595 28,720 28,720 

2 2,403 15,021 43,742 

3 1,682 10,512 54,254 

4 1,579 9,871 64,125 

5 1,205 7,532 71,657 

6 1,129 7,054 78,710 

7 0,702 4,390 83,100 

 

A tabela 4.7 apresenta as coordenadas das variáveis dos três primeiros eixos fatoriais. O fator 

1 tem contribuições positivas na Temperatura, pH, sulfuração, HS- e NH4
+, cujos valores 

absolutos são maiores do que 0,611 (valor do pH) sendo o valor de sulfuração e HS- bastante 

significativos, respetivamente 0,911 e 0,897. Este fator tem contribuição negativa no HCO3
2- e 

Mg+, respetivamente -0,527 e -0,599.  
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O fator 2 tem contribuições positivas no Resíduo Seco, HCO3
- e Na+, valores máximos de 

0,687 e 0,657 (respetivamente, Na+ e HCO3
-). Este fator tem contribuição negativa no SO4

2- e 

Mg2+, respetivamente -6,28 e -6,33. 

O fator 3 tem contribuições positivas muito pouco significativas, sendo as contribuições 

negativas do Ca2+ e K+ se destacam, respetivamente -0,732 e -0,687. 

Tabela 4.7: Coordenadas das variáveis nos eixos fatoriais resultantes da ACP. 

 Eixos 

Variável 1 2 3 

Temperatura 0,904 -0,053 0,064 

pH 0,611 0,143 -0,045 

Resíduo Seco -0,276 0,625 -0,213 

Sulfuração 0,911 0,152 -0,038 

SiO2 -0,486 0,359 0,241 

HCO3
2- -0,527 0,657 0,014 

Cl- 0,001 0,094 0,025 

F- 0,104 0,049 0,509 

HS- 0,897 0,193 -0,029 

SO4
2- 0,083 -0,583 -0,315 

NH4
+ 0,749 -0,012 -0,153 

Ca2+ -0,334 -0,076 -0,732 

Li+ 0,349 0,063 -0,39 

Mg2+ -0,599 -0,677 -0,124 

K+ 0,013 0,279 -0,687 

Na+ -0,092 0,687 -0,114 

 

No fator 1 as contribuições positivas são compatíveis com a redução de sulfuretos, isto é, a 

origem destes elementos químicos provêm da redução dos sulfuretos na água e onde a 

temperatura e o pH são parâmetros importantes. As contribuições negativas indiciam que os 

parâmetros que lhe estão associados resultam de origens diferentes em relação aos primeiros.  

No fator 2 as contribuições positivas correspondem à compatibilidade dos minerais típicos 

da hidrólise de silicatos. Contribuições negativas como o Mg2+ e o SO4
2- indiciam que a sua 

origem é independente da interação água/rocha por hidrólise dos silicatos; o valor mais baixo 

para a sílica pode indicar que provém de outras origens e não só dos granitoides.  

O fator 3 tem muito menor importância, mostrando que as contribuições negativas do cálcio 

e potássio indiciam a uma origem semelhante, podendo estar relacionado com uma origem 
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distinta que não os litótipos sódicos. O fato do fluor se opor ao Ca2+ e K+, perspetiva origens e 

ou fenómenos hidrogeoquímicos distintos.  

Na figura 4.9 está representado o 1º plano fatorial, sendo este o principal pois apresenta as 

principais contribuições dos primeiros dois eixos fatoriais (apresentam as maiores % de 

variância). O grupo do HCO3
-, Na+ e resíduo seco demonstra que pertencem a processos 

hidroquímicos distintos do grupo do pH, HS-, sulfuração, NH4
+ e temperatura pois estão 

dispostos em eixos diferentes, permitindo indiciar que os processos que desenvolvem o enxofre 

não estão associados a processos de hidrólise dos silicatos.  

 

Figura 4.9: Projeção das variáveis do eixo fatorial 1 e 2. 
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Capítulo 5 – Geotermometria química 

 

5.1. Introdução 

 
A determinação da temperatura do aquífero termomineral (a temperatura máxima alcançada 

pela água no circuito hidráulico) é muito importante para o estudo dos processos hidrotermais. 

Uma das aproximações usadas na estimativa das temperaturas em profundidade tem como 

referência a composição química da água, obtida em nascentes e furos da água termal, e baseia-

se na premissa fundamental das águas refletirem o equilíbrio químico, em profundidade, em 

reações químicas de interação água/rocha que sejam fortemente dependentes da temperatura 

(Morais, 2012). 

Os fluidos geotérmicos apresentam uma grande diversidade química, especialmente as águas 

termais. Muitas dessas diferenças químicas dependem em grande parte da origem das águas 

meteóricas, aquando da sua infiltração, e também da contribuição de gases por fontes 

magmáticas ou metamórficas (Karingithi, 2009). Durante a subida das águas termais de um 

reservatório profundo até a superfície, elas podem arrefecer por perda de calor condutivo à 

medida que viajam através de rochas mais frias ou por ebulição, devido à diminuição da pressão 

hidrostática. 

Segundo D’Amore e Arnórsson (2000) os geotermómetros podem ser de água, vapor e de 

isótopos, sendo os dois primeiros designados por geotermómetros químicos (os que vão ser 

estudados neste trabalho). A aplicação principal dos geotermómetros químicos durante a 

exploração geotérmica envolve a estimativa das temperaturas do reservatório geotérmico, desta 

forma temos de supor que as temperaturas do aquífero permaneceram estáveis e os equilíbrios 

químicos dependentes da temperatura prevalecem no aquífero de origem. 

De acordo com Davraz (2014) para a aplicação dos geotermómetros tem de se ter em conta 

que o equilíbrio químico é atingido no reservatório, em profundidade, sendo este equilíbrio 

dependente da temperatura. A ascensão dos fluidos desde o reservatório até à superfície é 

consideravelmente rápida para não ocorrer um reequilíbrio do sistema, também não pode 

ocorrer mistura de águas de diferentes tipos durante a ascensão dos fluidos geotérmicos desde 

o reservatório até à superfície (Fournier, 1977).   
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Várias fórmulas de geotermómetros são utilizadas para calcular a temperatura do 

reservatório dos fluidos geotérmicos, baseados na composição química das águas minerais. Os 

mais comuns são os geotermómetros de sílica (quartzo, calcedónia, sílica amorfa, entre outros) 

e alcalinos (Na–K, Na–K–Ca, Na–K–Ca–Mg, K2/Mg, etc.), as equações são derivadas de 

constantes de equilíbrio de minerais específicos e de reações de solução baseados em leis 

empíricas. O equilíbrio entre o quartzo e a solução, bem como entre o feldspato alcalino e a 

solução, é invariavelmente alcançado em reservatórios geotérmicos quando as temperaturas 

excedem cerca de 150 ºC a 180 °C (Mao et al., 2015). 

Os geotermómetros de sílica foram inicialmente propostos por Fournier e Rowe (1966), 

baseando-se na solubilidade do quartzo, estes geotermómetros são bastante utilizados na 

previsão das temperaturas de aquíferos, uma vez que o conteúdo de sílica de uma fonte termal 

está diretamente relacionado à última temperatura de equilíbrio do quartzo no aquífero.  

O quartzo é a forma mais estável de sílica e possui a menor solubilidade, a calcedónia é 

ligeiramente mais solúvel e a sílica amorfa a de maior solubilidade. A reação de solubilização 

em função da temperatura, escreve-se para o quartzo, calcedónia ou sílica amorfa da seguinte 

forma: 

SiO2 + 2H2O = H4SiO4 

A base teórica destes geotermómetros está na crescente solubilidade dos vários polimorfos 

de sílica à medida que a temperatura aumenta (Figura 5.1). 

 
Figura 5.1: Curvas de solubilidade para vários polimorfos de sílica: sílica amorfa; cristobalite-β; 

cristobalite-α; calcedónia e quartzo (adaptada de Nicholson (1993)). 
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As fórmulas mais utilizadas de geotermómetros de sílica são as de calcedónia e quartzo, 

dados pelas seguintes equações. 

Geotermómetro de calcedónia segundo Fournier (1977): 

T(ºC) = [1032 / (4,69 - logSiO2)] - 273,15      SiO2 em mg/L 

Geotermómetro de quartzo (arrefecimento condutivo) segundo Truesdell (1975):  

T(ºC) = [1315 / (5,205 - logSiO2)] - 273,15      SiO2 em mg/L 

Segundo Fournier (1977), estes geotermómetros resultam bem para altas temperaturas (entre 

150 ºC e 225 ºC), uma vez que a temperaturas superiores ocorre a precipitação de sílica durante 

a ascensão da água, enquanto sob condições mais frias, outras espécies, como a calcedónia, a 

cristobalite ou a sílica amorfa, podem controlar a dissolução da sílica (Fournier & Truesdell, 

1970). 

Em terrenos graníticos, onde existe uma grande quantidade de minerais silicatados, as 

reações de dissolução de uma qualquer variedade alotrópica de sílica, não constitui fonte 

exclusiva de SiO2 para uma solução. Parte da sílica dissolvida pode provir de reações de ataque 

ácido a minerais silicatados (Fournier, 1981). Nestas circunstâncias, a utilização da 

concentração em sílica de uma água como dado termométrico fica condicionado ao 

conhecimento da variedade de sílica que controla a sílica dissolvida, isto é, do mineral de sílica 

que precipitaria no caso de sobressaturação em sílica dissolvida. O geotermómetro de sílica é 

seriamente afetado pelo reequilíbrio químico que ocorre durante a ascensão das soluções 

(Xiangquan et al., 2014). No intervalo 110 ºC a 180 ºC podem precipitar quer o quartzo quer a 

calcedónia (figura 5.1). Em terrenos graníticos, a troca entre a fase mineral que controla a sílica 

aquosa dá-se cerca dos 90 ºC (Fournier, 1981). Não há, portanto, uma regra que estabeleça, para 

sistemas hidrotermais de baixa entalpia qual o geotermómetro de sílica (calcedónia ou quartzo) 

mais apropriado na estimação da temperatura em profundidade. Entendemos por isso que as 

temperaturas fornecidas pelos dois geotermómetros são úteis para demarcar valores plausíveis 

para as temperaturas expectáveis na parte mais profunda dos circuitos hidráulicos onde se 

instalam os sistemas hidrominerais estudados. 

Os geotermómetros Na/K, Na-K-Ca, Na-K-Ca (Mg) e K2/Mg integram o conjunto de 

geotermómetros de catiões, sendo reações de troca iónica em função da temperatura. A 

interpretação mais geral é a dada pela razão de catiões estar relacionada com a troca iónica do 
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Na+ e do K+ entre uma solução e feldspatos alcalinos, coexistentes na matriz mineralógica do 

aquífero, onde ocorreria uma reação do tipo: 

Felsdpato Na(s) + K+(aq) = Feldspato K(s) + Na+(aq) 

O geotermómetro Na/K está associado a variações de sódio e potássio nas águas termais, 

devido às trocas iónicas existentes entre os feldspatos alcalinos (Nicholson, 1993). Esta razão 

proporciona uma estimativa de uma temperatura de reservatório bastante coerente, para a 

maioria dos sistemas hidrotermais de alta entalpia (Ellis & Mahon, 1977), o mesmo não se 

verifica para águas de temperaturas inferiores e ricas em cálcio, em que as troca catiónica entre 

os feldspatos sódio-potássicos não é a reação dominante. O geotermómetro de Na/K pode ser 

perturbado pela mistura com águas superficiais diluídas e frias, reações de troca com 

argilominerais e adição de potássio de rochas sedimentares em reservatórios subterrâneo 

(Xiangquan et al., 2014). O geotermómetro Na/K mais utilizado é dado pela seguinte equação.  

Geotermómetro de Na/K segundo Truesdell (1975): 

T(ºC) = (855,6 / (log(Na/K) + 0,8573) - 273,15      Na e K em mg/L 

Para águas de regiões graníticas com tempos de residência pouco significativos, em que as 

concentrações em Na e K são controladas por fatores cinéticos, mais do que por reações de 

equilíbrio de interação da água com feldspatos, as razões Na/K variam entre os valores 3 e 30, 

fornecendo por aplicação dos termómetros Na/K temperaturas que vão dos 145 ºC aos 500 ºC 

(Michard & Fouillac, 1976). 

O geotermómetro K2/Mg de pode ser utilizado quando existem evidências de que o fluido 

hidrotermal não está em equilíbrio total, o que parece ser a situação em estudo (Giggenbach, 

1988). A intervenção direta do Mg numa equação termométrica aparece primeiro por 

Giggenbach et al. (1983) no geotermómetro que tem em conta a razão das concentrações entre 

o potássio e o magnésio. O geotermómetro K2/Mg mais utilizado é dado pela seguinte equação. 

Geotermómetro de K2/Mg segundo Giggenbach (1988): 

T(ºC) = [4410 / (14 - log (K2/Mg)] - 273,15  K e Mg em mg/L 

Por outro lado, a rapidez com que se processam variações no conteúdo em K e Mg por efeito 

de variações na temperatura, torna aqueles solutos bastante apropriados para geotermometria 

(Giggenbach, 1988), o que configura a sua utilização mesmo a baixas temperaturas. Segundo 
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Nicholson (1993), o teor naqueles elementos pode representar condições de equilíbrio atingido 

pela água em reações ocorridas na fase final, mais superficial dos circuitos. 

Uma aplicação interessante dos geotermómetros químicos é que através da estimativa da 

temperatura de reservatório conjugando com o valor do gradiente geotérmico médio para as 

regiões de emergência de uma determinada água termal, pode-se estimar a profundidade 

máxima do circuito hidrotermal através da seguinte equação (in Marques, 2012): 

Profundidade (P) = Tr - Ta / gg P em Km 

Tr: temperatura de reservatório (ºC); 

Ta: temperatura média anual na região em estudo (ºC); 

Gg: gradiente geotérmico médio (ºC/Km). 

Um outro método para estimar a profundidade do circuito, igualmente baseado nas 

temperaturas de reservatório dada pelos geotermómetros, é o modelo proposto por Rybach 

(1990). Este modelo assume que não ocorreu nenhuma mistura de águas frias próximas à 

superfície, que influenciem a temperatura da água termal da emergência, além disso, também 

se assume que a taxa de fluxo permanece constante durante a subida. A quantidade de calor 

perdido depende da temperatura do reservatório (Tr), do caudal de emergência (Q) e a 

temperatura de descarga (Ts). Os resultados numéricos dão a estimativa da profundidade de 

circulação (D) e podem ser interpretados em termos de natureza e extensão das vias de ascensão. 

Cálculos de modelo podem ser usados para unir esses parâmetros, dando como fórmula Tr-Ts 

= f (Q, D), podendo-se utilizar a seguinte equação:  

θ = (Ts - T0) / (Tr - T0) θ variável adimensional 

Ts: temperatura de descarga superficial  

Tr: temperatura de reservatório 

T0: temperatura média anual 

Desta forma, a geotermometria química representa uma ferramenta importante para a 

elaboração do modelo hidrogeológico conceptual, de circulação de água termal, de um 

determinado sistema termomineral (Alçiçek et al., 2016; Badminov et al., 2013; Belhai et al., 

2016; Castillo et al., 2001; Costa et al., 2014; Cruz et al., 2010; Eftimi & Frashëri, 2016; Mao 

et al., 2015; Marques et al., 2000; Marques et al., 2012; Marques et al., 2003a; Mohammadi & 



Sara Pereira                                                            Capítulo 5 – Geotermometria química               

                                                               Vila Real, 2019                               64 

Parizi, 2013; Nitschke et al., 2018; Sharifi et al., 2015; Wurl et al., 2013; Xiangquan et al., 

2014; Yurteri & Simsek, 2017). 

 

5.2. Aplicação dos geotermómetros ao caso das águas termominerais de Caldas de 

Carlão 

 
Tendo como objetivo estimar a temperatura de reservatório e a profundidade máxima de 

circulação das águas termominerais das Caldas de Carlão, recorreu-se à aplicação dos 

geotermómetros químicos acima mencionados. Para tal utilizaram-se as equações propostas por 

Fournier (1977), Truesdell (1975), Giggenbach (1988), dado tratarem-se de geotermómetros 

que usualmente dão origem à estimação de temperaturas de reservatório coerentes e aceitáveis, 

para sistemas geotérmicos de baixa entalpia. Nesta matéria, tendo consideração a panorama das 

águas termais do continente português, cujos estudos indicam estarem associados a sistemas de 

baixa entalpia o sistema de Caldas de Carlão não deverá ser diferente (Aires-Barros et al., 1995; 

Calado, 2001; Carreira et al., 2008; Costa et al., 2014; Ferreira et al., 2015; Guerra, 2015; 

Marques et al., 1999, 2000; Marques et al., 2012; Marques et al., 2003a; Morais, 2012). 

Na Tabela 5.1 estão representadas as temperaturas de reservatório estimadas para as águas 

termominerais estudadas, onde é possível observar uma temperatura de reservatório entre 82 ºC 

a 113 ºC para os geotermómetros de sílica e de 96 ºC a 104 ºC para os geotermómetros alcalinos.  

Tabela 5.1: Temperatura do reservatório das águas termais das Caldas de Carlão.  

Referência 

Geotermómetros 

Calcedónia T(ºC) 

Fournier (1977) 

Quartzo T(ºC) 

Truesdell (1975) 

Na/K T(ºC) 

Truesdell (1975) 

K2/Mg T(ºC) 

Giggenbach (1988) 

Nascente da Mina 84,4 113,5 98,3 96,8 

AM1 81,9 111,2 97,9 100,7 

AM2 81,7 110,7 96,4 103,7 

T(ºC) valores médios 82,7 111,8 97,5 100,4 

 
Em relação aos geotermómetros de sílica, o de quartzo é mais adequado pois a calcedónia 

apresenta valores mais díspares entre as captações e deste modo será o quartzo a controlar a 

sílica dissolvida. Em relação aos geotermómetros alcalinos, o K2/Mg é o mais adequado pois o 

Na/K apresenta valores que não se enquadram no intervalo válido para a aplicação deste 

geotermómetro, como anteriormente se referiu. O facto do geotermómetro K2/Mg apresentar 
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valores idênticos ao geotermómetro de quartzo sugere que não deverá existir variação 

significativa da composição da água emergente em relação à composição da água do 

reservatório, se assim não fosse o geotermómetro K2/Mg divergiria. 

Na tabela 5.2, com base na temperatura média de reservatório dada pelos geotermómetros 

de quartzo e K2/Mg (Tr), valores mais aceitáveis, consegue-se obter a profundidade máxima 

alcançada, utilizando a equação da profundidade, na qual utiliza-se a temperatura média anual 

da região em estudo, cerca de 13,6 ºC, e um gradiente geotérmico médio de 30 ºC/km (IGM, 

1998). 

Tabela 5.2: Profundidade do reservatório das águas termais de Caldas de Carlão. 

Referência Tr (ºC) Profundidade (km) 

Nascente da Mina 105,2 3,1 

AM1 105,9 3,1 

AM2 107,2 3,1 

 

Segundo os modelos termodinâmicos de Rybach (1990), para as diferentes captações de água 

mineral, projetaram-se sobre os ábacos correspondentes (figuras 5.2, 5.3 e 5.4) aos modelos 

referidos os dados de base da tabela 5.3.  

Tabela 5.3: Parâmetros para o cálculo da variável θ, para estimar o reservatório de profundidade das águas 

minerais de Caldas de Carlão. 

Referência Ts (ºC) Tr (ºC) T0 (ºC) Q (l/s) θ = (Ts - T0)/(Tr - T0) 

Nascente da Mina 28,8 105,2 13,6 0,4 0,2 

AM1 33,7 105,9 13,6 5,0 0,2 

AM2 35,0 107,2 13,6 4,5 0,2 
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Figura 5.2: Modelo de conduta cilíndrica para a captação da Nascente da Mina (adaptado de Rybach 

(1990)). 

 

 

Figura 5.3: Modelo de conduta plana para a captação do furo AM1 (adaptado de Rybach (1990)). 
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Figura 5.4: Modelo de conduta plana para a captação do furo AM2 (adaptado de Rybach (1990)). 

Com os diagramas propostos por Rybach (1990) é possível estimar a profundidade alcançada 

das águas termais, pois relaciona a perda de calor (e deste modo a diminuição de temperatura 

entre o reservatório e a descarga superficial) com o caudal, a profundidade máxima alcançada 

pelas águas quentes e a superfície de troca de calor disponível.  

De acordo com os modelos de Rybach (figuras 5.2, 5.3 e 5.4), a descarga da nascente da 

mina pode integrar-se numa geometria de conduta cilíndrica, materializada pela intersecção de 

fraturas (cruzamento de famílias WNW-ESE e NE-SW), enquanto que as descargas associadas 

às captações por furo (AM1 e AM2) integra-se numa geometria planar que interpretamos 

corresponder à zona de falha com direção WNW-ESE onde se manifestam diversas 

emergências termais da região.  

As profundidades estimadas pelas diferentes metodologias são compatíveis entre si, dando 

valores na ordem dos 3 km.   
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Capítulo 6 – Química isotópica 

 

A Hidrologia Isotópica desempenha um papel fundamental na elaboração dos modelos 

hidrogeológicos conceptuais. O uso dos isótopos ambientais como traçadores de sistemas 

hidrogeológicos tem-se demonstrado extremamente útil, essencialmente na resolução de 

problemas relacionados com a origem e circulação das águas, e na caracterização das reações 

responsáveis pelos fenómenos de interação água/rocha, devido ao facto de serem constituintes 

essenciais da molécula da água, não se encontrando dissolvidos na água como a maioria dos 

traçadores químicos geralmente utilizados (Kendall & Caldwell, 1998). 

A composição dos isótopos naturais na precipitação, nomeadamente os isótopos estáveis de 

oxigénio, oxigénio‐18 (18O), e hidrogénio, deutério (2H), e o isótopo radioativo de hidrogénio, 

trítio (3H), é de extrema importância, não só nas investigações climatológicas, mas também nos 

estudos relacionados com os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Desta forma, a 

possibilidade de determinar a origem da água subterrânea a partir dos valores de 18O e de 2H, 

implica o conhecimento deste isótopo na precipitação. Além disso, o 18O permite estimar a 

altitude das áreas de recarga das águas subterrâneas. Por outro lado, a relação entre o 18O e o 

2H permite avaliar se a água subterrânea resulta ou não da infiltração a partir da precipitação. 

Por sua vez, as variações de trítio na precipitação podem ser usadas como traçador para a 

medição de taxas de infiltração locais (Clark & Fritz, 1997). Na maior parte dos recursos 

hídricos subterrâneos de baixa temperatura, os isótopos estáveis como o 18O e 2H, apresentam 

um comportamento conservativo, visto que os fenómenos de interação com o meio (geológico 

e/ou orgânico) durante o percurso de circulação têm um efeito negligenciável na composição 

isotópica das águas. 

O uso de isótopos radioativos como o trítio (3H) e o carbono 14 (14C) na datação de águas 

subterrâneas desempenha um papel importante na avaliação da dinâmica dos sistemas de águas 

subterrâneas, na caracterização dos recursos hídricos e no planeamento da sua exploração. Datar 

águas de aquíferos confinados continua a ser uma das preocupações no domínio da hidrologia 

isotópica (Marques et al., 2003b).
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6.1. Amostragem e análises laboratoriais 

 

A caracterização geoquímica das águas, neste estudo, tem como objetivo principal a 

interpretação de fenómenos geoquímicos responsáveis pela origem e evolução das águas 

termominerais. Deste modo, através do estudo da hidrologia isotópica, pretende-se neste 

capítulo desenvolver esta temática, analisando a composição química e isotópica das águas 

minerais e a utilização dos isótopos estáveis como o oxigénio-18 (18O) e o deutério (2H) como 

traçadores do fluxo subterrâneo das águas termais, desde as áreas de recarga até aos locais onde 

emergem.  

Para o estudo da origem isotópica das águas termais, foram recolhidas águas de nascentes 

de água não mineral, numa área “próxima” da região em estudo (distância máxima de 10 km 

das emergências termais), utilizando como base as folhas nº 88, 89, 102 e 103 da carta militar 

de Portuga, escala 1:25000, onde estão marcados os locais de emergência de água da região 

(figura 6.1) e sobrepondo as nascentes sobre a Carta Geológica de Portugal, folha 10-B (Vila 

Real), escala 1:50.000. Na figura 6.2 é possível observar que os pontos de recolha estão 

posicionados sobre as rochas granitoides, numa zona onde se identificam grandes estruturas de 

cisalhamento, onde existem condições favoráveis para infiltração e descarga de águas 

subterrâneas.  

Foram recolhidas amostras de água de nascentes e poços a diferentes cotas entre os 700 m e 

os 100 m. Nas operações de amostragem foram ainda realizados “in-situ” determinações de pH, 

temperatura e condutividade, cujos resultados se apresentam na tabela 6.1 do ponto 6.1.3. 

A relação de pontos de amostragem por diferentes altitudes foi no sentido de 

identificar/caracterizar a altitude preferencial de recarga das águas subterrâneas da região de 

Caldas de Carlão, onde se incluem as águas minerais. 

As amostras de água subterrânea recolhidas foram enviadas para o Centro de Ciências e 

Tecnologia Nuclear do Instituto Superior Técnico (CTN/IST), para determinação da 

composição isotópica δ18O e δ2H. As determinações foram realizadas por espectrometria laser 

(LGR-24d). Os valores isotópicos obtidos são reportados na notação delta (δ) em permilagem 

(‰) relativamente ao padrão internacional V-SMOW. 
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Figura 6.1: Excerto das folhas 88, 89, 102 e 103 (Carta Militar de Portugal, escala 1:25000), da zona de estudo, onde estão dispostos os pontos de amostragem de água 

(CIGeoE, 2012; CIGeoE, 2013). 
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Figura 6.2: Excerto da folha 10-B (Carta Geológica de Portugal, escala 1:50000), que enquadra a zona de estudo, onde estão dispostos os pontos de amostragem de água (LNEG, 2015). 

Nota: Legenda vd. figura 3.3. 
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6.1.1. Caracterização dos pontos de amostragem 

 

O ponto de referência número 1, trata-se de uma nascente que está coberta com uma 

superfície protetora sendo a sua água aproveitada para uso hortícola. Na zona envolvente 

apresenta-se arborizada com pinheiros pequenos. A geologia do local é essencialmente granito 

alterado, onde se regista também a presença de fragmentos de quartzo à superfície, que parecem 

estar as veias dos filões de quartzo. A fonte de água está localizada a uma distância de cerca de 

12,8 km, a WNW, das Caldas de Carlão (figura 6.3 e 6.4).  

  

Figuras 6.3 e 6.4: Ponto de referência número 1. À esquerda observa-se o local de nascente e à direita o local 

de recolha a água. 

No ponto de referência número 1.1, a nascente está muito próxima do ponto número 1. A 

nascente localiza-se por baixo do viaduto da autoestrada, tendo a mostragem sido feita na 

proximidade da emergência, numa conduta que drena a nascente (figuras 6.5 e 6.6).  

  
Figuras 6.5 e 6.6: Ponto de referência número 1.1. À esquerda enquadramento do local e à direita o local 

de recolha. 

6.3 6.4 

6.5 6.6 
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No ponto de referência número 2, a nascente com um tanque adjacente é utilizada para rega 

de uma horta (cultivo de vinhas e olival). A nascente localiza-se junto da estrada de Murça a 

cerca de 11,8 km, a NW das Caldas de Carlão (figuras 6.7 e 6.8).  

  

Figura 6.7 e 6.8: Ponto de referência número 2. À esquerda local de emergência da nascente e à direita o local 

de recolha da amostra. 

No ponto de referência número 3, trata-se de uma nascente que alimenta uma presa contígua. 

Localizada em zona de matos e pinhal, aparentemente não é aproveitada. No local é possível 

detetar zonas de granito muito alterado. Este ponto de água localiza-se a uma distância de 10,6 

km, a WNW, das Caldas de Carlão (figuras 6.9 e 6.10). 

  

Figuras 6.9 e 6.10: Ponto de referência número 3. Pormenores do local de emergência.  

No ponto de referência número 4, o local de emergência da nascente está ocultado e apenas 

se observa vegetação como juncos e silvas. O local é uma quinta abandonada e a nascente seria 

usada para rega, evidenciado pela presença de um depósito de água. No local, a rocha aflorante 

6.7 6.8 

6.9 6.10 
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é o granito. A emergência localiza-se a uma distância de 8 km, a WNW, das Caldas de Carlão 

(figuras 6.11 e 6.12). 

  

Figura 6.11 e 6.12: Ponto de referência número 4. À esquerda o local de emergência da nascente e à direita o 

depósito de água da nascente. 

No ponto de referência número 5, regista-se uma a nascente que é utilizada para rega de 

hortícolas e vinhas, sendo que a montante a área é dominada por pinhal. No local aflora granito 

que está extremamente fraturado. A emergência localiza-se a uma distância de 6,4 km a NW, 

das Caldas de Carlão (figura 6.13). 

 

Figura 6.13: Ponto de referência número 5. Local de emergência da nascente. 

No ponto de referência número 6, está localizada uma mina/nascente que descarrega para 

um tanque aparentemente sem utilização. No local regista-se a presença de vegetação como 

giestas e fetos. No local aflora granito que se manifesta muito alterado. Este ponto de água 

verifica-se ainda que a água emerge em diaclases e num espelho de falha. A nascente localiza-

se a uma distância de 8,8 km a NW, das Caldas de Carlão (figura 6.14). 

6.11 6.12 
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Figura 6.14: Ponto de referência número 6. Local de emergência da nascente. 

No ponto de referência número 7, a nascente está entubada para uso hortícola. Na envolvente 

enquadrante ainda existe uma vinha e a montante da nascente identifica-se uma zona de pinhal. 

A litologia dominante é granito. A nascente localiza-se a cerca de 4,6 km a WNW das Caldas 

de Carlão (figuras 6.15 e 6.16). 

  

Figuras 6.15 e 6.16: Ponto de referência número 7. À esquerda local de emergência da nascente, à direita o 

enquadramento do local. 

No ponto de referência número 8, a nascente com presa de água é utilizada em exploração 

de hortícolas. Os afloramentos rochosos do local são do tipo corneanas. Esta nascente localiza-

6.15 6.16 
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se a cerca de 200 m a S das Caldas de Carlão, na margem direita do rio Tinhela (figuras 6.17 e 

6.18). 

  

Figuras 6.17 e 6.18: Ponto de referência número 8. À direita local de emergência da nascente e à esquerda o 

enquadramento do local.  

 

6.1.2. Características físico-químicas dos pontos de água amostrados 

 

A recolha das amostras dos pontos selecionados para estudos isotópicos foi efetuada durante 

a primavera (12 de abril de 2018) numa altura de muita chuva, estando praticamente todas as 

nascentes com o nível de água acima do normal. As amostras do ponto 1.1 (1.B), e uma segunda 

amostra do ponto 1 (1.A) foram colhidas no período de verão (11 de junho de 2018). Para 

confirmação de dados os valores registados in situ para a condutividade, temperatura e pH da 

água amostrada, bem como as coordenadas de cada ponto de água constam na tabela 6.1. 

Para a comparação dos valores registados in situ para a condutividade, temperatura e pH, foi 

realizado um gráfico Schoeller-Berkaloff (figura 6.19). Neste é possível observar que os valores 

variam entre as nascentes, sendo que os valores referentes às águas termais são, em tudo, 

superiores.  

 

 

 

 

 

6.17 6.18 
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Tabela 6.1: Dados recolhidos in situ dos pontos de água para análise isotópica. 

 Ref. 
Local de 

recolha 
Long. Lat. 

Cota 

(m) 

Cond. 

(µS/cm) 

Temp.

(ºC) 
Ph 

Tipo 

captação 

Á
g

u
a

s 
su

b
te

r
râ

n
ea

s 
d

e
 n

a
sc

e
n

te
 

n
ã

o
 m

in
e
ra

is
 

1 Pópulo – Alijó -7,507 41,381 765,0 38,5 11,6 6,1 Nascente 

1.1 Pópulo – Alijó -7,508 41,381 775,0 59,8 16,1 5,9 Nascente 

2 
Fiolhoso – 

Murça 
-7,476 41,401 589,0 64,5 10,8 6,3 Nascente 

3 Pópulo – Alijó -7,485 41,369 695,0 26,6 9,5 5,9 Nascente 

4 
Pegarinhos – 

Alijó 
-7,460 41,359 688,0 48,8 10,5 5,6 Nascente 

5 
Pegarinhos – 

Alijó 
-7,432 41,364 509,0 74,4 13,1 5,7 Nascente 

6 
Pegarinhos – 

Alijó 
-7,449 41,382 450,0 34,4 11,4 5,5 Nascente 

7 
Santa Eugénia – 

Alijó 
-7,420 41,348 508,0 35,3 11,2 6,1 Nascente 

8 Carlão – Alijó -7,370 41,327 187,0 137,7 11,8 6,5 Nascente 

Á
g

u
a

s 
su

lf
ú

r
ea

s 
–
 

m
in

er
a
is

 AM1 
Candedo – 

Murça 
-7,371 41,329 193,0 544,0 31,8 7,8 Furo 

AM2 
Candedo – 

Murça 
-7,371 41,329 191,0 559,0 34 7,8 Furo 

Nascente 

da Mina 

Candedo – 

Murça 
-7,371 41,329 185,0 503,0 28,1 7,7 Mina 

 

 

Figura 6.19: Diagrama Schoeller-Berkaloff das amostras de água para análise isotópica: Condutividade 

(µS/cm); Temperatura (ºC); pH (adimensional). Pontos 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 – águas não minerais; AM1, 

AM2 e NM – águas minerais de Caldas de Carlão. 
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6.2. Isótopos ambientais estáveis de oxigénio e deutério 

 

Os isótopos ambientais são usados há mais de seis décadas no estudo de sistemas 

hidrológicos como “traçadores” naturais, sendo os isótopos naturais dos elementos existentes 

na nossa atmosfera e hidrosfera o H, C, O, N e S. Os isótopos ambientais são utilizados não só 

para o estudo da origem das águas subterrâneas, mas também dos processos de recarga, 

processos de subsuperfície, reações geoquímicas e taxas de reação (Clark & Fritz, 1997).  

As águas termais têm origem a partir da precipitação atmosférica, que se infiltra em 

profundidade através dos materiais geológicos, ao longo de acidentes geológicos 

estruturais/tectónicos, como filões, falhas e diáclases, vai adquirindo características físico-

químicas em função da composição mineralógica das formações geológicas por onde circula, 

enquanto que a temperatura de emergência das águas termais é função da profundidade a que 

estas circulam (Marques et al., 2012). A utilização dos isótopos estáveis 18O e 2H como 

traçadores do fluxo subterrâneo das águas termais, desde as áreas de recarga até aos locais onde 

emergem, reside no facto destes isótopos fazerem parte integrante da molécula de água, e 

apresentarem um carácter conservativo após infiltração da água da chuva, nos casos em que a 

temperatura de interação água/rocha em profundidade não exceda os 100 ºC (IAEA, 1981). 

Segundo Clark e Fritz (1997) a composição isotópica estável da água é modificada por 

processos meteóricos, deste modo as águas de recarga de um determinado local terão a sua 

assinatura isotópica característica e esta assinatura serve então como um marcador natural para 

a proveniência das águas subterrâneas. Por outro lado, os radioisótopos decaem, 

proporcionando-nos uma medida do tempo de circulação e, portanto, a renovabilidade da água 

subterrânea. Os isótopos ambientais mais frequentemente utilizados em estudos 

hidrogeológicos correspondem aos isótopos de oxigénio e de hidrogénio, elementos 

constituintes da molécula de água. 

A utilização das espécies isotópicas estáveis faz-se sob a forma de diferenças relativas, ou 

seja, a partir da razão entre a espécie isotópica mais pesada e a espécie isotópica mais leve e 

mais abundante, comparada relativamente a um padrão específico. No caso das águas naturais, 

as diferenças isotópicas existentes entre o padrão e as amostras são muito pequenas. Dado ser 

mais simples determinar concentrações absolutas nas amostras, os resultados são expressos em 

notação delta (δ) relativamente a um padrão internacional (Carreira et al., 2004). Os desvios 

isotópicos são obtidos pela razão entre a espécie isotópica mais pesada e a mais leve na 
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molécula ou composto (amostra), comparativamente a um padrão internacional, através da 

seguinte expressão:  

δ (‰) = [(Ramostra/Rpadrão) – 1] x 1000 

(δ) é adimensional, expresso em permilagem (‰), relativamente ao padrão internacional 

VSMOW. 

Ramostra representa a razão 2H/1H ou 18O/16O  

Rpadrão refere-se à mesma razão determinada no padrão 

Para os isótopos oxigénio-18 e deutério, o padrão internacional utilizado como valor de 

referência é o V-SMOW (Vienna – Standard Mean Ocean Water). O V-SMOW é um padrão 

criado nos laboratórios da Secção de Hidrologia Isotópica da Agência Internacional de Energia 

Atómica (IAEA) em Viena, que pretende representar o valor médio da composição isotópica 

da água dos oceanos, o início e o fim do Ciclo Hidrológico. Os oceanos contêm cerca de 97 % 

da água existente na Hidrosfera e apresentam uma composição isotópica aproximadamente 

uniforme, que em notação  será próxima de zero (0 ‰), tanto para o valor de 18O (0,20‰ de 

abundância natural) como para o de 2H (0,015‰ de abundância natural) (Clark & Fritz, 1997).  

 

6.2.1. Origem meteórica das águas subterrâneas 

 

A origem das águas subterrâneas tem sido demonstrada pela composição isotópica 18O e 

2H em associação com as águas de origem meteórica, ao contrário do que se considerou, 

durante muito tempo,  que as águas de sistemas hidrominerais estavam associadas a águas 

juvenis e/ou magmáticas (Oliveira, 2001). 

Após uma análise sistemática de águas meteóricas, Craig (1961) estabeleceu uma relação 

linear entre os valores de 18O e de 2H, que apresentam uma variação regular a nível global. 

Essa relação é representada através da seguinte equação: 

2H= 8 18O + 10 

Esta equação define uma reta designada, pela Agência Internacional de Energia Atómica 

(IAEA), de Reta das Águas Meteóricas Mundiais. Todas as águas que, após a precipitação 

atmosférica, não tenham experimentado variação na composição isotópica ao longo do circuito 

subterrâneo, possui valores de 2H e de 18O que se aproximam desta reta.  
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Nas águas meteóricas que sofrem desvios da reta, os mesmos estão associados a influências 

climáticas locais, como a evaporação antes da infiltração e também a processos de troca 

isotópica durante o fluxo subterrâneo. As águas que sofreram processos de fracionamento 

isotópico mais “considerável” projetar-se-ão afastadas da reta das águas meteóricas (figura 

6.20). O estudo desses desvios pode fornecer informações importantes em relação ao ambiente 

hidrogeológico e reações geoquímicas a si associadas (Oliveira, 2001). 

 
Figura 6.20: Relação 18O vs. 2H evidenciando os processos que podem modificar a composição 

isotópica de águas meteóricas, em relação à reta das águas meteóricas mundiais (adaptado de Clark e 

Fritz (1997)). 

No diagrama da figura 6.20, apresentam-se seis processos distintos principais que podem 

originar desvios da composição isotópica da água subterrânea em relação à reta das águas 

meteóricas mundiais (Clark & Fritz, 1997). 

Nos processos de interação água/rocha, em sistemas hidrominerais de alta temperatura 

(águas geotérmicas), os valores de 18O são mais enriquecidos e a composição em 2H é 

semelhante às águas meteóricas da sua origem (figuras 6.21 e 6.22). Os valores enriquecidos 

em 18O estão associados à composição mineralógica das rochas ígneas, pelo que o seu 

enriquecimento é normalmente atribuído a reações de troca isotópica conducente ao equilíbrio 

entre as composições isotópicas da água meteórica e da rocha encaixante (Oliveira, 2001). A 

concentração de 2H na composição isotópica das águas não sofre alterações, pois a quantidade 
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de 2H nas rochas é muito baixa quando comparada com a das águas. Registam-se desvios 

isotópicos mais ou menos significativos no 18O em função do tempo de contacto com a matriz 

rochosa e temperatura do sistema, que, segundo Bedinger et al. (1979), o enriquecimento em 

18O apenas ocorre nos sistemas em que a temperatura da água no reservatório seja superior a 

100 ºC. 

Nos processos de trocas isotópicas com o H2S, ocorrem variações na composição isotópica 

em 2H, enquanto a composição em 18O se mantém constante. Enquanto que nos processos de 

trocas isotópicas com o CO2 dissolvido, a composição de 2H mantem-se constante, nos 

sistemas hidrominerais gasocarbónicos, com teores elevados de CO2, pode provocar um 

empobrecimento desta em 18O, devido ao fracionamento isotópico entre o CO2 e a água. As 

trocas isotópicas com fases gasosas (CO2 e H2S) podem empobrecer (intercâmbio com o CO2 

a baixa temperatura) ou enriquecer (intercâmbio com o CO2 a elevada temperatura) a água em 

18O, e enriquece-la em 2H (troca isotópica com o H2S). Estes fenómenos raramente são 

observados na natureza pois, só em especiais circunstâncias a razão gás/água é suficientemente 

elevada para afetar a composição isotópica do fluido (Clark & Fritz, 1997). 

Nos processos associados à hidratação de silicatos, levando à formação de minerais 

argilosos, podem originar um enriquecimento de 2H e um empobrecimento em 18O. O 

fracionamento de 18O é dominado por reações de troca isotópica entre a água e os minerais 

silicatados ou entre a água e a água de hidratação das argilas, enquanto o fracionamento de 2H 

ocorre entre a água e a água de hidratação das argilas (Clark & Fritz, 1997).  

Nos processos de evaporação superficial, a água meteórica pode sofrer um processo de 

evaporação intenso, prévio à sua infiltração no solo, a sua composição isotópica após infiltração 

será enriquecida em 18O e 2H, comparativamente à precipitação local.  

Nos processos de condensação e precipitação a massa de vapor de água inicial originará 

massas de vapor de composição isotópica diferente, sucessivamente mais empobrecidas nas 

espécies isotópicas pesadas. 
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Figura 6.21: Limites da composição isotópica 18O em várias rochas crustais e vários tipos de água 

(adaptado de Clark e Fritz (1997)). 

 

Figura 6.22: Limites da composição isotópica 2H em várias rochas crustais e vários tipos de água 

(adaptado de Clark e Fritz (1997)). 

Dansgaard (1964) estabeleceu relações entre a composição isotópica das águas meteóricas 

com a temperatura, altitude, quantidade de precipitação, altura do ano, latitude e proximidade 

à linha de costa, baseando-se numa análise sistemática da composição isotópica da precipitação 

com as condições climáticas. Deste modo, para uma melhor compreensão da variação da 
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composição isotópica na precipitação, nomeadamente em 18O e 2H, é necessário ter em 

consideração os seguintes efeitos, alguns dos quais podem ser observados na figura 6.23. 

1) O “efeito de latitude”, em que ocorre o empobrecimento de espécies pesadas à medida 

que as massas de vapor de água se deslocam do equador para latitudes mais elevadas;  

2) O “efeito continental”, ou também conhecido como “efeito de distância à costa”, onde 

a concentração de isótopos pesados diminui à medida que as massas de água se deslocam 

para o interior (afastamento da linha de costa), este varia de região para região e de 

época para época, mesmo ao longo de uma topografia pouco acentuada; 

3) O “efeito de altitude”, que provoca um empobrecimento em espécies pesadas com o 

aumento da altitude. Dependendo da temperatura da região de estudo, o “efeito de 

altitude” é dos mais importantes na aplicação de isótopos em estudos hidrológicos, na 

delimitação de áreas de recarga; 

4) O “efeito sazonal”, onde existe uma maior taxa de empobrecimento em espécies pesadas 

durante o inverno devido a temperaturas mais baixas; 

5) O “efeito de intensidade de precipitação”, que é dado pela alta intensidade de 

precipitação que, por sua vez, leva a um empobrecimento de espécies pesadas. 

 
Figura 6.23: Evolução da composição isotópica em 18O e 2H da precipitação (Morais, 2012). 
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6.3. Aplicação dos isótopos de hidrogénio e oxigénio às águas minerais de Caldas 

de Carlão 

 

Na matéria de isótopos ambientais O e 2H, aplicados a sistemas hidrogeológicos, 

destacam-se alguns autores portugueses que têm dado excelentes contribuições para o 

conhecimento destes sistemas, em particular para sistemas hidrominerais (Carreira et al., 2004; 

Carreira et al., 2010; Carreira et al., 2015; Carreira et al., 2008; Carreira et al., 2011; Marques 

et al., 2008; Marques et al., 2010; Marques et al., 2013; Marques et al., 2003a; Marques et al., 

2014; Oliveira, 2001). 

Também neste trabalho, com objetivo de apresentar uma nova contribuição para o 

refinamento do modelo hidrogeológico conceptual de circulação associados às águas 

termominerais em estudo, procedeu-se à interpretação dos resultados da composição isotópica 

das águas amostradas da zona de estudo. As composições isotópicas das diferentes amostragens 

estão registadas na tabela 6.2. 

Tabela 6.2: Composição isotópica em 18O e 2H das águas minerais e regionais da região. 

 18O (‰VSMOW) 2H (‰ VSMOW) Altitude (m) 
Data de 

colheita 

Águas subterrâneas de nascente – não minerais 

1 -7,13 -43,5 765,0 12-04-2018 

1.A -7,47 -43,4 765,0 11-06-2018 

1.B -7,39 -42,1 775,0 11-06-2018 

2 -7,40 -45,4 589,0 12-04-2018 

3 -7,44 -44,2 695,0 12-04-2018 

4 -7,44 -44,8 688,0 12-04-2018 

5 -7,41 -45,6 509,0 12-04-2018 

6 -6,93 -42,8 450,0 12-04-2018 

7 -7,31 -46,1 508,0 12-04-2018 

8 -6,99 -45,5 187,0 12-04-2018 

Águas sulfúreas – minerais 

AM1 8,59 -56,2 193,0 12-04-2018 

AM2 -8,74 -56,1 194,0 12-04-2018 

NT -8,71 -55,4 185,0 12-04-2018 

 

Nesta matéria pretende-se assim averiguar a origem das águas minerais, a sua relação com 

as águas regionais, a definição de possíveis zonas de recarga e a possibilidade de se obter 
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indicações de fenómenos de interação ar/água/rocha e da temperatura relativa do reservatório. 

Neste contexto apresenta-se os diagramas das figuras 6.24 e 6.25. 

O diagrama da composição isotópica de 18O vs. 2H das águas minerais e regionais está 

projetado na figura 6.24. Neste verifica-se que as projeções dos pontos se acomodam 

aproximadamente sobre a “reta das águas meteóricas mundiais”. Estes valores confirmam a 

origem meteórica não só das águas de nascente, como era previsto, como também das águas 

minerais.  

 

Figura 6.24:  Composição isotópica, 2H vs. 18O, das águas minerais de Caldas de Carlão e das águas 

de nascente da região, e a sua distribuição ao longo da “reta das águas meteóricas mundiais”. 

O desvio registado da reta das águas meteóricas locais (AML) em relação à retas das águas 

meteóricas mundiais (AMM) interpreta-se como sendo devido a fenómenos climáticos locais, 

como por exemplo evaporação e temperaturas altas da região. 

A variação do conteúdo isotópico entre as águas de nascente e minerais tem a ver com as 

diferentes zonas de recarga. De acordo com o ponto 6.2.1, há uma relação direta entre a 

composição isotópica das águas subterrâneas e a altitude de recarga, sendo que o aumento da 

altitude se traduz num empobrecimento em 18O e 2H, sendo cerca de -1,389 ‰VSMOW para 

o 18O e -11,56 ‰VSMOW para o 2H. O desvio da composição isotópica é maior para as 

águas de menor cota do que as áreas de maior cota, indiciando que as áreas de recarga do sistema 

hidromineral estão para áreas localizadas a maiores cotas. 
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O facto de não haver enriquecimento da composição 18O, na água mineral em relação à 

composição isotópica da água regional (não mineral) significa que a temperatura de reservatório 

não será elevada, como de resto se confirma através dos geotermómetros. 

A composição isotópica 18O e 2H das águas minerais de Caldas de Carlão e das águas 

regionais ajusta-se sobre a mesma reta das AML e naquelas não se regista um enriquecimento 

na composição em 2H em relação às águas não minerais. Isto significa que apesar do sistema 

hidromineral ser caracterizado pela presença de H2S esta espécie química não interfere na 

composição 2H da água mineral, isto é não induz ao fracionamento isotópico do 2H. 

Para a estimativa da altitude da área de recarga, os valores são calculados a partir da reta de 

regressão de 18O vs. altitude (figura 6.25). As composições isotópicas das águas regionais 

utilizadas estão dispostas na tabela 6.2. Para esta relação não foi utilizado o ponto de referência 

8 pois as suas águas estão parecem estar “contaminadas” com águas mais leves provenientes de 

cotas superiores, o que é sugerido pelo contexto geomorfológico enquadrante do ponto de água. 

Com a equação da reta, altitude (m) = - 253,3(18O) - 1524,7 (figura 6.25), podemos calcular 

a altitude da zona de recarga, das águas minerais de Caldas de Carlão. Utilizando-se para tal o 

valor médio da composição isotópica de 18O das águas minerais, -8,68 ‰VSMOW, resultando 

assim a altitude de 1038,50 m.  

O sector de maior altitude topográfica localiza-se principalmente a WNW do local das 

emergências termominerais de Caldas de Carlão e será este o sector que apresenta maior 

favorabilidade compatível com a cota calculada para a área de recarga, particularmente a serra 

de Escarão, localizada na freguesia de Carva, concelho de Murça (figura 6.1). Esta zona 

localiza-se a cerca de 18 km a WNW do polo hidromineral das Caldas de Carlão e no 

seguimento da zona de cisalhamento, com direções NW-SE a WNW-ESE, que passa o polo 

hidromineral.  

Sublinha-se ainda que a variação da composição isotópica 18O para a região em estudo é de 

-0,339‰VSMOW/100m de altitude. 
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Figura 6.25: Composição isotópica 18O vs. altitude de emergência das águas regionais de nascente.  
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Capítulo 7 – Modelo hidrogeológico conceptual 

 

O modelo hidrogeológico conceptual apresentado resulta da articulação do estudo de várias 

áreas, hidrogeologia, hidroquímica, geotermometria e química isotópica, com a finalidade de 

permitir uma visão integrada de toda a informação, numa representação esquemática, concisa 

que constitui aquele modelo, que se apresenta na figura 7.2.  

Os contextos geológicos e estruturais ajudam a compreender a infiltração e a localização do 

aquífero profundo onde estão presentes as águas minerais. A circulação hidromineral nas zonas 

do reservatório e na descarga está enquadrada em ambiente granítico fraturado, sendo de realçar 

que a fácies hidroquímica destas águas minerais são compatíveis com o ambiente granitóide. A 

zona de infiltração e de circulação profunda é compatível com uma zona de cisalhamento 

regional, e a zona de descarga das águas minerais do polo hidromineral de Caldas de Carlão é 

controlada pelo sistema de interseção de fraturas de direção WNW-ESE a NW-SE e NE-SW e 

por corredores de fracturação muito extensos onde ocorrem frequentemente filões quartzo-

aplitopegmatitos. A presença de um filão lamprófiro localizado a SE das emergências, é muito 

importante pois, devido à sua importância regional, poderá funcionar como barreira a fluxos 

hidrotermais para SE e promover a ascensão da água mineral sulfúrea no polo de Caldas de 

Carlão. 

Os valores 18O e 2H indicam que as águas minerais de Caldas de Carlão são meteóricas. 

Assim, à medida que as águas se vão infiltrando em profundidade, resulta um aumento da sua 

mineralização, decorrente dos processos de interação água/rocha, nomeadamente com os 

minerais que constituem a matriz rochosa do aquífero. É possível prever que o reservatório está 

instalado em rochas graníticas, pois a sua composição hidroquímica indicia hidrólise de 

silicatos. Os resultados obtidos nos geotermómetros químicos permitem-nos localizar a 

profundidade máxima do aquífero e as temperaturas alcançadas, sendo possível estimar que o 

reservatório, que se localiza a uma profundidade máxima de 3 km, apresenta temperaturas de 

cerca de 106 ºC.  A temperaturas e profundidades relativamente elevadas, os processos de 

interação água/rocha são intensificados e tendentes para o equilíbrio químico. Este equilíbrio 

depende tanto da temperatura como do tempo de residência, dos quais resulta um aumento da 

mineralização das águas meteóricas infiltradas comparativamente às águas que circulam nos 

aquíferos mais superficiais.
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A composição isotópica em 18O e 2H, dão uma estimativa da zona de infiltração das águas 

minerais. O valor de 18O das águas minerais de Caldas de Carlão são compatíveis com altitudes 

de recarga da ordem dos 1000 m. Uma zona de referência, a essa altitude, na Carta Geológica 

de Portugal, folha 10-B (Vila Real), é a serra de Escarão, situada no concelho de Murça, a cerca 

de 18 km a WNW das Caldas de Carlão. Esta zona apresenta assim condições muito favoráveis 

para ser considerada como a zona de infiltração preferencial do sistema hidromineral em causa. 

Acresce, que, segundo o site http://wateriso.utah.edu, que apresenta valores isotópicos de 

18O e 2H, baseando-se nas coordenadas e altitude do local de amostragem, consegue-se obter 

o valor isotópico de 18O (-8,57‰ VSMOW), fazendo uma média dos valores obtidos nos 

meses de maior precipitação. Este valor é relativamente próximo do valor correspondente à 

composição 18O da água mineral em estudo pelo qual vem corroborar a situação em relação à 

área de recarga. 

A figura 7.1 é um excerto da Carta Geológica de Portugal, folha 10-B (Vila Real), à escala 

1:50000, onde é possível observar a zona de infiltração das águas meteóricas (azul claro) e a 

zona de emergência das águas minerais (azul escuro), o corte realizado na figura 7.1 serviu de 

base para a realização do modelo hidrogeológico conceptual representado na figura 7.2. 

 

 

 

Figura 7.1: Corte geológico aplicado ao modelo hidrogeológico conceptual das Caldas de Carlão, representado 

na figura 7.2. Excerto da Carta Geológica de Portugal, folha 10-B (Vila Real), escala 1:50000 (LNEG, 2015). 

Ponto azul escuro – zona de recarga; ponto azul claro – emergência das águas termais; pontos amarelos – 

nascentes de água não mineral amostrados para a determinação da composição isotópica em 
18

O e D. Nota: 

legenda vd. Figura 3.3. 
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Figura 7.2: Modelo hidrogeológico conceptual das águas minerais sulfúreas, de Caldas de Carlão. *Composição isotópica segundo o site 

http://wateriso.utah.edu. 

Rio Tinhela 
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Capítulo 8 – Conclusões e perspetivas futuras 

 

Tendo em consideração os objetivos específicos propostos para esta dissertação e os 

resultados obtidos nas diferentes áreas de estudo, as principais conclusões que podem ser 

retiradas são: 

I) O polo hidromineral de Caldas de Carlão está enquadrado no grupo hidromineral das 

águas sulfúreas bicarbonatadas sódicas do Maciço Hespérico. As águas termais têm sido 

usadas desde os tempos dos Romanos, sendo atualmente concessionado o recurso 

hidromineral ao proprietário Sr. João Elias. Estas águas minerais são principalmente 

utilizadas para tratamentos de doenças de pele e as principais técnicas utilizadas são os 

banhos de imersão, banhos de hidromassagem e duche de massagem vichy. Outras 

valências termais são nos domínios músculo-esqueléticos, reumáticas e vias respiratórias. 

II) Geologicamente, a região está enquadrada em granitos hercínicos, sendo a zona de 

emergência das águas termais correspondente à interseção de fraturas de direção WNW-

ESE a NW-SE e NE-SW. O filão lamprófiro que, dada a sua natureza, dimensão e 

enraizamento naturalmente profundo, poderá condicionar o fluxo do sistema hidromineral 

sulfúreo no sentido de privilegiar a descarga no sítio das Caldas de Carlão. 

III) Climatologicamente Caldas de Carlão enquadra-se numa região que apresenta um clima 

quente e temperado (temperaturas altas no verão e precipitação maior no inverno). A 

temperatura média anual é cerca de 13,6 ºC, sendo os meses de julho e agosto os mais 

quentes e o de janeiro o mais frio. A precipitação anual é cerca de 1010 mm, sendo o mês 

mais seco julho e mais chuvoso janeiro. 

IV) As águas minerais termais de Caldas de Carlão apresentam temperaturas variáveis entre 

29 ºC a 36 ºC e pH 8,2 (entre as três captações), os valores da condutividade variam entre 

450 a 474 μS/cm e os valores de mineralização total entre 430 e 440 mg/L. São 

classificadas como águas sulfúreas, bicarbonatadas, sódicas, fluoretadas e alcalinas.  

V) Os geotermómetros químicos estudados apontam para a temperatura de reservatório na 

ordem de 106 ºC e a profundidade máxima de reservatório de 3 km (média entre as três 

captações). 

VI) O estudo isotópico contribui para a definição da origem das águas minerais, através da 

projeção ortogonal de δ2H vs. δ18O que permitiu concluir que se tratam de águas 

meteóricas que não sofreram acentuados fenómenos de evaporação, ou outros processos 
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de fracionamento isotópico. Com base na relação da composição isotópica em 18O das 

amostras de água subterrânea de circulação pouco profunda com a altitude foi possível 

calcular o gradiente isotópico, de -0,339‰VSMOW/100m de altitude. Foi também 

possível estimar a área de recarga à cota de cerca de 1000 m, a uma distância próxima de 

18 km, a WNW das emergências termais.  

VII) O culminar de todos estes dados geológicos, hidroquímicos, geotérmicos e isotópicos 

permitiu a elaboração do modelo hidrogeológico conceptual. Neste modelo mostra-se que 

os locais de recarga se situam em altitudes relativamente elevadas e à medida que as águas 

se infiltram em profundidade a sua temperatura vai aumentando, e o maior tempo de 

contacto com a rochas graníticas vai beneficiar a interação água/rocha, resultando, assim, 

num incremento da mineralização das águas. 

 

 

Para o melhor refinamento do modelo hidrogeológico conceptual proposto para o sistema 

hidromineral sulfúreo de Caldas de Carlão, este estudo deverá ser complementado com um 

programa de análises isotópicas das águas sulfúreas, nomeadamente aos isótopos de Carbono, 

de trítio e enxofre. Às águas não minerais deve alargar-se um estudo que contemple uma maior 

densidade de amostragem, incluindo a água da chuva da região, com isótopos de oxigénio, 

deutério, trítio e também de carbono.  

Neste programa destaca-se ainda a importância que deverá ser dada a estudos 

litogeoquímicos, centrados nas rochas granitoides da região e nos seus minerais, nomeadamente 

no que se refere aos isótopos de estrôncio.  
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Anexos  

Anexo A 

Base de dados das análises físico-químicas feitas à Nascente da Mina (2001 a 2018). 

  

Data TºC pH 
Cond. 

µS/cm 

Dureza 

mgCaCO3/L 

Alcalinidade T 

mgCaCO3/L 

Sílica 

mg/L 

Resíduo Seco 

180º  mg/L 

Sulfuração 

mLI20,01N/L 

HCO3
- 

mg/L 

CO3
2- 

mg/L 

Cl- 

mg/L 

F- 

mg/L 

HS- 

mg/L 

SO4
2- 

mg/L 

NH4
+ 

mg/L 

Ca2+ 

mg/L 

Li+ 

mg/L 

Mg2+ 

mg/L 

K+ 

mg/L 

Na+ 

mg/L 

Mineralização T 

mg/L 

Aniões 

mg/L 

Catiões 

mg/L 

26/04/2018 28,5 8,0 485 12,0 175 61,0 331 16,0 208 1,0 14,0 18,0 2,4 25,0 0,9 4,7 0,36 0,13 3,5 109,0 490,3 268,4 160,9 

12/10/2017 30,0 8,1 481 12,0 168 66,0 330 20,0 196 1,2 12,2 20,0 3,1 8,3 1,4 4,0 0,46 0,14 4,4 105,0 422,0 240,8 115,4 

23/02/2017 28,2 8,2 476 12,0 172 66,0 321 21,0 195 1,5 25,1 16,6 3,3 12,3 1,0 4,5 0,43 0,13 3,6 110,0 439,5 253,8 119,7 

14/09/2016 29,3 8,3 486 12,0 191 60,0 332 21,0 218 2,0 13,0 17,0 3,3 7,2 1,0 4,2 0,43  4,3 110,0 442,0 260,5 119,9 

24/05/2016 29,4 8,2 474 12,0 188 60,0 321 18,0 218 1,6 13,0 15,5 2,8 12,0 0,9 4,3 0,44 0,15 3,8 105,0 438,0 262,9 114,6 

25/02/2016 29,4 8,0 471 12,0 180 62,0 321 18,0 211 1,1 12,0 16,0 2,7 12,0 1,0 4,5 0,46 0,15 4,1 105,0 433,0 254,8 115,2 

08/10/2015 28,3 8,0 482 12,0 195 64,0 328 21,0 218 1,1 12,9 17,0 3,1 6,7 1,0 4,5 0,50 0,12 3,6 110,0 442,5 258,8 119,7 

09/07/2015 28,9 8,1 482 11,0 182 61,0 325 22,0 205 1,2 10,3 17,0 3,4 5,8 1,1 3,9 0,43 0,10 4,1 104,0 417,3 242,7 113,6 

09/04/2015 27,4 8,3 486 12,0 188 63,0 344 14,0 216 2,0 13,0 16,0 2,2 12,0 1,0 4,4 0,32  4,2 107,0 441,1 261,2 116,9 

13/01/2015 28,3 8,4 475 11,2 189 62,0 342 10,6 214 2,5 14,0 19,6 1,7 13,1 1,0 4,0 0,41 0,15 4,4 110,9 447,8 264,9 120,9 

28/10/2014  8,2 424 11,0  60,4 326 11,2 223  12,6 15,8 2,0 7,7 0,9 4,2 0,44 0,14 4,0 106,0 437,0 261,1 115,6 

26/08/2014  8,2 416 11,0  61,8 333 17,3 237  13,2 15,9 3,0 2,8 0,9 4,3 0,42 0,08 3,9 108,0 452,0 271,9 117,6 

28/01/2014  8,2 425 12,0  63,0 329 15,1 227  12,2 16,4 2,6 3,7 0,8 4,4 0,41 0,12 3,7 108,0 442,0 261,9 117,5 

01/10/2013  8,2 421 13,0  63,7 335 12,9 232  12,7 16,1 2,0 2,6 0,9 4,7 0,46 0,08 3,9 112,0 451,0 265,4 122,1 

29/01/2013  8,0 421 12,0  63,1 330 16,2 233  11,9 16,6 2,6 3,2 0,9 4,5 0,46 0,14 3,6 106,0 446,0 267,3 115,6 

05/06/2012  8,2 424 12,0  64,3 334 18,1 230  12,7 16,6 3,0 1,5 0,8 4,5 0,37 0,08 3,9 111,0 449,0 263,8 120,7 

31/01/2012  8,1 417 11,0  62,8 342 15,4 234  17,4 16,6 2,6 3,5 0,8 4,2 0,38 0,11 3,9 113,0 459,0 274,1 122,4 

07/06/2011  8,1 439 12,0  62,5 323 16,3 225  12,4 16,3 2,6 2,0 0,9 4,4 0,42 0,10 3,7 106,0 436,0 258,3 115,6 

22/02/2011  8,0 402 12,0  58,0 307 12,7 210  11,7 15,5 2,0 5,1 0,7 4,2 0,38 0,23 3,3 101,0 412,0 244,3 109,8 

31/08/2010  8,1 454 11,0  63,0 328 16,7 224  12,4 16,1 2,6 1,5 0,9 4,2 0,48 0,08 3,9 107,0 437,0 256,6 116,5 

26/01/2010  8,0 394 13,0  61,7 309 7,1 203  12,4 14,8 1,3 9,8 0,7 4,6 0,38 0,38 3,4 95,6 409,0 241,3 105,1 

29/09/2009  8,1 456 11,0  65,0 333 15,9 224  13,5 16,3 2,6 2,4 0,9 3,9 0,44 0,08 3,8 108,0 441,0 258,8 117,1 

17/02/2009  8,1 423 11,0  64,6 332 14,2 224  13,1 16,6 2,3 3,3 0,9 3,9 0,40 0,11 3,8 108,0 441,0 259,3 117,1 

09/09/2008  8,0 468 11,0  68,8 337 16,7 230  12,4 16,6 2,6 1,0 0,6 4,2 0,44 0,09 3,8 108,0 449,0 262,6 117,2 

15/01/2008  8,2 433 10,5  62,3 335 16,5 237  11,4 16,6 2,7 1,8 0,9 4,1 0,43 0,07 3,8 108,0 449,0 269,5 117,3 

23/10/2007  8,1 444 10,5  64,9 337 16,0 232 <0,5 12,4 16,8 2,6 1,9 0,9 4,1 0,42 0,07 3,7 109,0 449,0 265,7 118,2 

18/05/2007  8,2 511 10,6  68,7 336 17,1 228 <0,5 12,4 16,5 2,8 1,7 0,8 4,1 0,43 0,09 3,7 107,0 446,0 261,4 116,2 

27/06/2006  8,1 467 10,6  67,9 336 14,6 229 <0,5 13,1 16,6 2,4 1,9 0,8 4,1 0,43 0,08 3,7 107,0 447,0 263,0 116,1 

07/02/2006  8,1 433 10,8  70,8 336 15,8 229 <0,5 12,8 17,3 2,6 1,9 1,0 4,2 0,45 0,08 3,7 106,0 450,0 263,6 115,4 

14/06/2005  8,1 464 11,0  68,9 339 18,1 225 <0,5 12,8 16,6 3,0 2,6 0,8 4,2 0,46 0,08 3,8 109,0 447,0 260,0 118,3 

18/01/2005  8,2 436 10,5   328 11,1 223  15,3 15,7 1,8 2,2 0,9 4,0 0,42 0,08 3,9 107,0 437,0 258,0 116,3 

31/08/2004  8,0 462 11,0   329 13,3 227  11,4 16,1 2,2 2,6 0,9 4,0 0,46 0,08 3,9 105,0 439,0 259,3 114,4 

17/02/2004  8,2 425 10,5   336 14,0 232 <0,5 13,1 17,3 2,3 2,7 0,9 3,9 0,40 0,08 4,2 110,0 449,0 267,4 119,5 

25/11/2003  8,0 419 11,0   333 16,8 232  12,4 16,1 2,8 2,9 0,4 4 0,41 0,09 3,7 106,0 445,0 266,2 114,6 

04/02/2003  7,9 395 13,0   300 6,2 199  11,7 14,6 1,0 9,9 0,7 4,6 0,43 0,32 3,6 95,1 398,0 236,2 104,7 

02/09/2002 29,5 8,2 561 11,0   340 17,1 226 <0,5 13,1 16,5 2,8 2,1 0,8 4,7 0,46 0,08 3,8 107,0 449,0 260,5 116,9 

13/02/2002  8,1 434 11,0   332 18,3 231  13,5 15,6 3,0 1,8 0,9 4,1 0,43 0,11 3,7 106,0 443,0 264,9 115,2 

03/08/2001  8, 446 11,0   328 7,5 222  13,9 16,0 1,2 10,0 0,9 4,4 0,42 0,10 4,0 108,0 442,0 263,1 117,9 

28/02/2001  8,21 419 12,0  62,0 320 19,4 216  9,7 16,0 3,2 4,3 1,1 4,6  0,20 3,4 104,0 427,0 249,2 113,3 
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Anexo B 

Base de dados das análises fisico-quimicas feitas ao Furo AM1 (2015 a 2018). 

 

Anexo C 

Base de dados das análises físico-químicas feitas ao Furo AM2 (2015 a 2018). 

Data T ºC pH 
Cond. 

µS/cm 

Dureza 

mgCaCO3/L 

Alcalinidade T 

mg CaCo3/L 

Sílica 

mg/L 

Resíduo Seco 

180 ºC    mg/L 

Sulfuração 

mLI2 0,01N/L 

HCO3
- 

mg/L 

CO3
2- 

mg/L 

Cl- 

mg/L 

F- 

mg/L 

HS- 

mg/L 

SO4
2- 

mg/L 

NH4
+ 

mg/L 

Ca2+ 

mg/L 

Li+ 

mg/L 

Mg2+ 

mg/L 

K+ 

mg/L 

Na+ 

mg/L 

Mineralização T 

mg/L 

Aniões 

mg/L 

Catiões 

mg/L 

26/04/2018 31,8 8,3 471 10 183 60 319 21 213 1,7 13,0 18,0 3,2 9,5 1,0 4,1 0,37  3,5 107 434,4 258,4 116,0 

12/10/2017 33,3 8,3 479 10 170 64 322 21 196 1,7 12,7 20,5 3,3 6,4 1,0 3,5 0,45 0,10 3,9 100 413,6 240,6 109,0 

23/02/2017 33,3 8,1 475 10 169 63 320 22 196 1,1 13,2 17,6 3,3 7,0 1,0 4,1 0,44  3,7 110 420,4 238,2 119,2 

15/06/2016 34,6 8,2 475 10 187 57 327 22 214 1,7 13,0 16,5 3,5 7,2 1,0 3,9 0,44  3,9 105 427,0 255,9 114,2 

24/05/2016 34,6 8,3 475 10 192 58 319 22 219 2,0 12,0 16,0 3,4 6,8 1,0 3,7 0,45  3,8 110 436,0 259,2 119,0 

20/04/2016 34,5 8,3 473 10 118 61 321 23 212 1,9 13,0 17,0 3,6 7,1 1,0 3,6 0,48  3,8 110 434,0 254,6 118,9 

30/03/2016 33,9 8,2 471 11 184 61 328 22 211 1,4 13,0 16,5 3,4 6,8 1,0 4,6 0,47  3,8 108 431,0 252,1 117,9 

30/03/2016 33,9 8,2 471  183    207 1,4            208,4  

25/02/2016 34,4 8,2 473 10 186 60 318 21 214 1,6 12,0 7,2 3,3 7,2 1,0 3,9 0,43  3,9 110 435,0 245,3 119,2 

27/01/2016 34,1 8,2 474 10 186 61 326 22 217 1,4 12,8 16,3 3,3 4,1 1,2 3,9 0,40  3,9 110 435,0 254,9 119,4 

17/12/2015 33,6 8,2 474 10 186 61 338 22 217 1,6 13,4 22,5 3,4 2,6 1,0 3,6 0,39  3,6 110 440,0 260,5 118,6 

19/11/2015 33,6 8,2 472 10 187 62 327 22 217 1,6 12,5 17,5 3,4 5,9 1,0 3,6 0,44 0,07 3,8 105 434,0 257,9 113,9 

22/10/2015 32,0 8,1 473 11 194 62 331 21 221 1,4 12,6 17,0 3,2 4,9 1,1 3,9 0,45 0,07 3,4 107 438,0 260,1 115,9 

25/09/2015 33,6 8,1 472 11 185 62 348 23 209 1,4 12,8 17,0 3,5 6,7 1,0 3,8 0,44 0,07 3,4 101 422,5 250,4 109,8 

25/08/2015 33,8 8,2 473 11 188 62 325 23 209 1,4 12,7 14,0 3,5 5,9 1,1 4,9 0,68 0,10 4,1 106 425,8 246,5 116,9 

23/07/2015 33,9 8,2 476 15 189 57 356 23 215 1,4 12,9 12,5 3,6 6,1 1,3 5,7 0,46 0,13 4,5 101 421,8 251,5 113,1 

Data TºC pH 
Cond. 

µS/cm 

Dureza 

mgCaCO3/L 

Alcalinidade T 

mgCaCO3/L 

Sílica 

mg/L 

Resíduo Seco 

180 ºC   mg/L 

Sulfuração 

mLI20,01N/L 

HCO3
- 

mg/L 

CO3
2- 

mg/L 

Cl- 

mg/L 

F- 

mg/L 

HS- 

mg/L 

SO4
2- 

mg/L 

NH4
+ 

mg/L 

Ca2+ 

mg/L 

Li+ 

mg/L 

Mg2+ 

mg/L 

K+ 

mg/L 

Na+ 

mg/L 

Mineralização T 

mg/L 

Aniões 

mg/L 

Catiões 

mg/L 

26/02/2018 34,2 8,3 498 10 185 62 324 21 213 2,0 12.7 16,5 3,3 3,2 1,3 3,4 0,45  3,3 101 422,2 250,7 109,5 

12/10/2017 35,7 8,2 475 10 169 63 322 21 195 1,6 12,1 20,5 3,2 6,7 1,0 3,5 0,45 0,10 3,7 101 411,9 239,1 109,8 

13/07/2017 35,4 8,3 434 10 180 63 320 22 205 1,8 14,0 18,0 3,4 8,5 1,1 3,9 0,42 0,10 3,8 105 428,0 250,7 114,3 

23/02/2017 34,8 8,2 474 10 172 62 316 22 197 1,4 13,0 17,1 3,5 6,8 1,0 4,1 0,44  3,5 100 409,8 238,8 109,0 

15/06/2016 35,7 8,3 474 10 188 57 325 21 214 1,9 13,0 16,5 3,3 6,8 1,0 3,8 0,47  3,8 105 427,0 255,5 114,1 

24/05/2016 35,8 8,3 473 10 193 58 319 21 220 2,2 12,0 16,0 3,3 5,6 1,1 3,6 0,39  3,7 105 431,0 259,1 113,8 

20/04/2016 34,5 8,3 471 10 188 61 321 22 213 2,0 13,0 17,0 3,5 6,1 1,2 3,7 0,47  3,7 110 435,0 254,6 119,1 

30/03/2016 35,3 8,3 470 14 186 61 321 22 213 1,9 12,0 16,5 3,5 7,1 1,0 5,9 0,47  3,9 108 434,0 254,0 119,3 

31/03/2016 35,3 8,3 470  184    209 1,8            210,8  

25/02/2016 35,9 8,3 471 10 187 60 320 22 213 1,9 13,0 17,0 3,4 6,7 1,1 3,9 0,46  4,0 110 435,0 255,0 119,5 

27/01/2016 35,6 8,1 472 10 185 61 324 21 215 1,4 13,0 17,0 3,3 3,6 1,3 3,8 0,40  3,9 110 434,0 253,3 119,4 

17/12/2015 35,2 8,2 472 10 188 61 325 22 220 1,8 17,1 16,5 3,5  1,1 3,6 0,38  3,6 115 444,0 258,9 123,7 

19/11/2015 35,2 8,4 471 10 186 61 328 22 211 2,4 12,8 18,0 3,3 3,7 1,3 3,8 0,44 0,06 3,5 105 426,0 251,2 114,1 

22/10/2015 32 8,3 471 11 190 61 320 22 214 1,9 12,7 17,0 3,4 4,5 1,0 4,3 0,45 0,10 3,3 103 426,7 253,5 112,2 

25/09/2015 35,2 8,3 474 10 187 61 329 21 208 1,8 12,9 17,0 3,4 9,6 1,2 3,6 0,42 0,06 3,4 102 424,9 252,7 110,7 

25/08/2015 34,7 8,2 472 11 188 63 323 22 209 1,5 12,6 17,0 3,5 6,9 1,0 4,6 0,66 0,07 3,9 107 430,6 250,5 117,2 

23/07/2015 35,1 8,2 473 10 191 57 323 22 216 1,6 12,5 16,0 3,4 6,1 1,0 3,6 0,47 0,06 3,9 101 422,6 255,6 110,0 


