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resumo 
 

 

Ao longo dos tempos, o Homem tem procurado melhorar a sua saúde e bem-
estar. Uma das práticas usada foi o uso terapêutico das águas termais, no 
tratamento/atenuação de algumas doenças. Contudo, ainda há pouca 
documentação que relate se estas águas, efetivamente, ajudam no tratamento 
de algumas patologias. A caracterização hidroquímica das águas termais é 
importante para solucionar/dar resposta a algumas dúvidas. 

Com o objetivo de tentar perceber o efeito do H2S na saúde humana e avaliar 
as variações que este gás sofre, desde a zona da captação até as áreas de 
tratamento termal, foi proposto a realização deste Estágio em três estâncias 
termais no distrito da Guarda, nomeadamente nas Termas do Cró, Manteigas e 
Longroiva. 

Para tal, foram recolhidas amostras nas três estâncias termais que foram 
posteriormente analisadas em laboratório. Neste trabalho foi utilizado o método 
potenciométrico para a determinação quantitativa da concentração do H2S 
assim como a Cromatografia Iónica (CI) e a Espectrometria de Massa Acoplada 
a Plasma Indutivo (ICP-MS) para a determinação dos elementos maiores e 
vestigiais. 

O trabalho permitiu concluir que o H2S está efetivamente presente nestas águas 
em concentrações variadas. No que toca à determinação das concentrações de 
H2S, com este trabalho foi possível descrever a importância da amostragem, 
bem como o papel do tampão antioxidante e do elétrodo seletivo, nesta fase. 
Por outro lado, foi possível constatar que as águas das diferentes captações 
mantêm as suas características físico-químicas. As águas estudadas 
apresentam uma facies hidrogeoquímicas bicarbonatada sódica. Alguns 
elementos como As, Ba, F, Li, W e Zn permitiram a distinção entre elas. Uma 
referência especial ao Li que deverá merecer um estudo mais aprofundado dado 
as características terapêuticas deste elemento. 

Este Estágio permitiu conhecer diferentes técnicas analíticas que, de outra 
forma, não teria sido possível contactar com elas. As diferentes terapias usadas 
nas termas, assim como, todo o turismo que se gera com o aproveitamento das 
águas termais, foi também uma das realidades que este Estágio possibilitou 
descobrir. 
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abstract 

 
Throughout the ages, man has sought to improve his health and well-being. One 
of the practices used was the therapeutic use of the thermal waters, in the 
treatment / attenuation of some diseases. However, there is still little 
documentation that tells whether these waters actually help treat some 
pathologies. The hydrochemical characterization of the thermal waters is 
important to solve / answer some doubts. 

With the objective of trying to understand the effect of H2S on human health and 
to evaluate the variations that this gas suffers, from the catchment area to the 
thermal treatment areas. In this Stage it was selected three thermal spas located 
in Guarda district namely the Cró, Manteigas and Longroiva thermal Spas. 

Samples were collected in the three ranks and later analyzed in the laboratory. 
The potentiometric method was used for the quantitative determination of H2S 
concentration. For the analysis of the mineralogical part, Ion Chromatography (IC) 
and Inductive Plasma Coupled Mass Spectrometry (ICP-MS) were used. 

The study concluded that H2S is present in these waters in different 
concentrations. Regarding the H2S analysis, with this work it was possible to 
describe the importance of sampling, as well as the role of the antioxidant buffer 
and the selective electrode. On the other hand, it was possible to verify that the 

waters of the different wells maintain their physical-chemical characteristics. The 
waters present sodium bicarbonate hydrogeochemical facies. Some elements 
such as As, Ba, F, Li, W and Zn allowed to distinguishing between 
them.Special attention must be given to Li which should merit additional studies 

given the therapeutic characteristics of this element. 

This internship allowed us to know different analytical techniques that would 

otherwise not have been possible to contact them. The different therapies used in 
the baths, as well as all the tourism that is generated with the use of the thermal 
waters, was one of the realities that this Stage made possible to discover. 
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ix Índice  

Glossário  

Água mineral natural - é uma água considerada bacteriologicamente própria, de circulação profunda, 

com particularidades físico-químicas estáveis na origem dentro da gama de flutuações naturais, de que 

resultam propriedades terapêuticas ou simplesmente efeitos favoráveis à saúde. [1] 

Águas sulfurosas - utilizam-se principalmente como banhos. O seu efeito fundamenta-se na absorção 

dos compostos de enxofre através da pele ou sob forma de inalação ou ingestão. 

Também nas dermatoses se utilizam estes tipos de águas, sendo que neste campo, esta utilização está 

relacionada com as propriedades queratológicas e antiparasitárias do enxofre. São, portanto, indicações 

para tratamento com águas sulfurosas, artrites crónicas, espondiloses, espondilatroses, acne, eczemas 

crónicos, psoríase, dermatoses diabéticas, piodermites, síndromes varicosas. São ainda aconselhadas 

para doenças do foro respiratório como sejam sinusites, rinites, bronquites crónicas e diversos 

problemas alérgicos. [1] 

Aquífero – formação geológica com capacidade de armazenamento de água em profundidade. 

Ciatalgia - descreve uma situação de dor irradiada pelo face post da nádega e coxa, sempre para além 

/abaixo do joelho e que pode ser acompanhada por formigueiros ou mesmo diminuição da força 

muscular ou da sensibilidade do território da raiz afetada (comprimida). Também designado por “dor 

ciática”. [2] 

Doença de Parkinson - doença crónica que afeta os movimentos corporais, levando a tremores, rigidez, 

movimentos corporais mais lentos, instabilidade postural e marcha com alterações. [2] 

Estância Termal - Área geográfica devidamente ordenada na qual se verifica uma ou mais emergências 

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

ambientais e infraestruturas necessárias à instalação de empreendimentos turísticos e à satisfação das 

necessidades de cultura, recreio, lazer ativo, recuperação física e psíquica asseguradas pelos adequados 

serviços de animação. [1] 

Geoquímica – ciência que interliga a geologia com a química, estudando as características químicas da 

litosfera, da atmosfera e da hidrosfera. 

Gliose - lesões provocadas pela falta de oxigénio, glicose e irrigação sanguínea. 

Hidrologia – ciência que trata da ocorrência, circulação e distribuição da água no planeta Terra, das 

suas propriedades físicas e químicas e da sua interação com o meio. 

Hidroterapia – é o emprego metódico da água nas suas diversas temperaturas e estados físicos com 

fins dietéticos, profiláticos (prevenção) e terapêuticos. [1] 

Hipercolesterolemia - quando se tem o colesterol elevado no sangue, este pode acumular-se e 

depositar-se nas paredes das suas artérias, formando a chamada aterosclerose. [2] 

Isquemia - termo médico que designa a presença de um fluxo de sangue e oxigénio diminuído numa 

parte específica do organismo. 

Maciço Hespérico – unidade que corresponde a uma antiga cordilheira formada após a colisão da 

Laurásia com Gondwana durante o Paleozóico (orogenia Hercínica), sendo das mais antigas da Península 

Ibérica. 

Miocárdio – músculo cardíaco. 

Nevralgia - corresponde a um episódio de dor muito intensa, semelhante a um corte, choque ou 

queimadura que ocorre associada a uma lesão de um nervo. [2] 

NSAIDs - drogas anti-inflamatórias não-esteroides são uma classe de medicamentos que têm como 

efeito a redução da dor, a diminuição da febre bem como de inflamações e a prevenção da formação 

de coágulos sanguíneos (nonsteroidal anti-inflammatory drugs). 



 

Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos da Universidade de Aveiro / Universidade do Porto 

x Caracterização hidroquímica das águas termais de três estâncias do distrito da Guarda 

Potencial eletroquímico - espontaneidade ou a tendência de uma espécie química em adquirir 

eletrões e, desse modo, ser reduzida. 

Potenciometria/ método potenciométrico – método de análise química que se baseia na diferença 

de potencial de uma célula eletroquímica na ausência de corrente. 

Reperfusão – designação para o fenómeno de retorno sanguíneo a uma parte do organismo que 

durante algum tempo sofreu isquemia (falta de oxigénio e nutrientes). 

RISK – retorno da circulação sanguínea a um órgão ou zona do corpo que dela estiveram privados 

durante algum tempo (Reperfusion Injury Salvage Kinase). 

Termalismo – o uso da água mineral natural e outros meios complementares para fins de prevenção, 

terapêutica, reabilitação ou bem-estar. [1] 

Termas – locais onde emergem uma ou mais águas minerais naturais adequadas à prática de 

termalismo. [1] 

 

 
[1] Retirado do site Termas de Portugal-Dicionário do Termalismo, disponível em: www.termasdeportugal.pt 

[2] Retirado do site da CUF, disponível em: https://www.saudecuf.pt/ 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO GERAL 

1.1. História do termalismo 

Desde a antiguidade que o Homem tira proveito da água. Os Gregos faziam ligação entre os 

banhos públicos e o Deus da medicina, e para eles a hidroterapia era uma forma recomendada 

de cura física e espiritual. Contudo, foram os Romanos que disseminaram o conceito da 

utilização das águas minerais pela Europa. 

Desde então que a história termal aparece assim como um seguimento de esforços e de 

evoluções importantes, graças aos quais a medicina termal se impôs com alguma 

especificidade e com um grau de eficácia relevante. Contudo assistiu a alguns períodos 

intermitentes, mais ou menos longos, de alguma indiferença ou de algum relaxamento ou 

mesmo abandono. 

Contudo, nos finais do século XVIII e início do século XIX, ocorreu uma aposta na hidroterapia 

e no termalismo, devido à descoberta de novas técnicas na medicina. No século XX assistiu-se 

à implantação mais fixa do termalismo, devido a estudos que referem a utilidade do 

termalismo na saúde humana. Na atualidade, as termas são um dos refúgios ao stresse do 

quotidiano. 

Do ponto de vista químico, o nosso país possui toda a gama de águas minerais naturais, 

contudo as águas sulfúreas são as que apresentam maior predomínio (Almeida e Calado, 1993; 

Lourenço e Cruz, 2006; Cruz, 2007). Portugal é um dos países mais ricos em estâncias termais 

(Picoto, 1996). Estas encontram-se distribuídas desigualmente pelo território, devido à 

existência de zonas geológicas com características estruturais consideravelmente distintas 

(Lourenço e Cruz, 2005). A maioria das águas termominerais (com temperaturas de emergência 

entre os 20°C e os 76°C) localizam-se na região Norte e Centro do País. 

A importância e utilização das águas minerais naturais para fins terapêuticos vem de muito 

longe. Em Portugal, há registos de utilização das águas termais desde o tempo de que são 

exemplo as ruínas de Conimbriga (Figura 1.1), Troia (Figura 1.2) e Ossónoba - Milreus no 

Algarve (Figura 1.3). A existência das termas é usual nas antigas construções romanas, uma vez 

que a sua utilização fazia parte dos rituais diários dos cidadãos. Os balneários eram 

frequentados tanto por homens como mulheres, adultos e crianças, tendo em alguns casos 

sido mistos. A frequência dos balneários tinha para além da função de melhoria da saúde e 

higiene, outras funções como as de espaço de lazer, diversão e exercício. Normalmente, o ritual 

do banho envolvia o uso em sequência de várias piscinas, com água a temperaturas diferentes 

(tépida, quente e fria), e das saunas. 
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Figura 1.1 – Ruínas do Estabelecimento Termal do Sul – Conimbriga [W1]. 

 

Figura 1.2 – Ruínas do Estabelecimento Termal de Troia [W2]. 

 

Figura 1.3 – Ruínas do Estabelecimento Termal de Ossónoba - Milreus [W2]. 
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De referir ainda a existência de outros edificados em Portugal como o Estabelecimento Termal 

de Cassianas (edificadas em Lisboa em 49 a.C.), de Chaves (criadas no ano de 78 d.C.) e as de 

Vizela (edificadas por volta dos anos 81 a 90 d.C.) (Barata e Filipe,1999). 

No reinado de D. Afonso Henriques começaram a ter relevo os estabelecimentos de assistência. 

Em 1152, D. Afonso Henriques reconhecendo a crescente importância da vila onde brotavam 

tão especiais águas, concedia o 1 Foral à Vila do Banho, outorgando-lhe assim a importância 

de concelho. E é o próprio primeiro Rei de Portugal, em 1169, após fratura da perna sofrida na 

batalha de Badajoz, que vai recuperar fisicamente para as Caldas Lafonenses na Vila do Banho, 

hoje Termas de S. Pedro do Sul; onde constrói uma pequena Capela a S. Martinho, ainda hoje 

aberta ao público[W3]. 

A ideia de que as Termas apenas evocavam prazeres, ócios, promiscuidades e degradação da 

moral levaram a que na Idade Média alguns dos balneários romanos fossem abandonados 

originando o declínio do termalismo e também à perda de conhecimentos científicos herdados 

dos Romanos e dos Árabes. 

Entre os séculos XVIII e XIX houve um significativo avanço do conhecimento das propriedades 

das águas termais, que levou a uma maior procura dos Estabelecimentos Termais 

essencialmente no final do século XIX. No entanto estes estabelecimentos eram 

maioritariamente frequentados pelas elites sociais da época. A procura não era 

necessariamente por motivos médicos (ou seja, pela sua funcionalidade terapêutica), mas por 

motivos sociais (manutenção física, relaxamento e o prazer de algumas práticas). 

A transição do século XIX para o século XX (época de ouro) com o progresso registado no 

conhecimento e com a queda dos preconceitos existentes dá-se o grande renascimento do 

termalismo. O termo “ida a banhos” entrou nos hábitos da gente fina e culta (Louro,1995) 

passando os Estabelecimentos Termais a constituir destinos turísticos de eleição. Neste 

período houve uma melhoria das captações (sem sondagens) e a edificação de numerosos 

hotéis luxuosos (Santos, 2017). 

A Sociedade de Propaganda publicou em 1918 o primeiro “Guia Turístico das Estâncias Termais 

Portuguesas e em 1919 foi criada a Inspeção das Águas com a responsabilidade de emitirem 

relatórios sobre as águas minerais e cujos resultados foram publicados no Boletim dos Serviços 

de Geologia e Minas. Estes documentos permitiram consolidar o registo sistemático da 

atividade termal em Portugal (Mangorrinha, 2000). 

No entanto nos anos 60 verifica-se novamente um período de alguma decadência do 

termalismo português como resultado do surgimento de outras práticas curativas (progressos 

da quimioterapia) e de destinos turísticos (em que as pessoas passaram a valorizar a ida à praia 

nos períodos de Verão). 
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Mais tarde os Estabelecimentos Termais passam a ser destino das classes médias e baixas, 

como oportunidade e justificação para férias, e ainda de idosos com tempo livre para 

tratamentos morosos. De referir que neste período a frequência das termas por recomendação 

médica era comparticipada fazendo com que houvesse um aumento na afluência aos 

Estabelecimentos Termais.  

A partir dos anos 90, enquadrado num contexto de mudança social e numa nova mentalidade 

favorável à medicina natural, os balneários voltam a ser o centro de atenção no cuidado do 

corpo, surgindo o conceito alargado de turismo e bem-estar. 

Em 2005 a Direção Geral do Turismo (DGT) distinguiu dois segmentos no termalismo: o 

segmento termalismo clássico, definido como aquele “ … cuja oferta está organizada para dar 

resposta a motivações de procura com base em patologias definidas e com o objetivo fundamentalmente 

terapêutico, reposição de equilíbrio, recuperação funcional, etc., e o «segmento termalismo de bem-estar, 

como aquele cuja oferta está vocacionada para clientes cuja motivação de procura é simultaneamente 

lúdica, turística e terapêutica, no sentido de reposição orgânica, funcional e mental” (Quintela, 2008). 

De referir recentemente que os tratamentos termais prescritos nos cuidados de saúde 

primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão voltar a ser comparticipados em 2019. Esta 

novidade legislativa para 2019 foi publicada em Diário da República a 31 de dezembro de 2018 

através da Portaria n.º 337-C/2018 do Ministério da Saúde que “Estabelece o regime de 

comparticipação do Estado no preço dos tratamentos termais prescritos nos Cuidados de Saúde Primários 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS)“. Com esta portaria foi retomado o financiamento dos 

tratamentos realizados nas termas que estava suspenso desde 2011. Eis o racional do 

legislador, expresso no preâmbulo da referida Portaria: 

“O termalismo encontra-se alinhado com o Plano Nacional de Saúde Revisão Extensão a 2020 e pode 

contribuir para o tratamento e prevenção de patologias crónicas, bem como para uma eventual redução 

da despesa em meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) e em medicamentos, para 

além da diminuição do absentismo laboral, aumento da produtividade e melhoria da qualidade de vida. 

Os tratamentos termais prestados aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), foram financiados em 

regime livre segundo o mecanismo de reembolso até 2011, altura em que este financiamento foi suspenso. 

O artigo 190.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, institui que, durante o ano de 2018, o Governo 

estabelece o regime de reembolso, mediante prescrição médica, das despesas com cuidados de saúde 

prestados nas termas. 

Nesse enquadramento legal, o Despacho n.º 1492/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 

30, de 12 de fevereiro, criou a Comissão Interministerial, que entregou o Relatório Final com o estudo e 

proposta de implementação de modelos de comparticipação das despesas com cuidados de saúde, 

prestados em estabelecimentos termais. 

Assim, através da presente portaria, e tendo como premissa os possíveis ganhos em saúde associados aos 

tratamentos termais, pretende-se implementar um projeto-piloto, com a duração máxima de um ano, 

baseado nos termos da proposta apresentada pela Comissão Interministerial criada através do Despacho 

n.º 1492/2018, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 12 de fevereiro. 
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O desiderato deste projeto-piloto prende-se com a necessidade de realizar uma cuidada avaliação dos 

benefícios efetivamente alcançados, com vista a definir a política a seguir em matéria de tratamentos 

termais prescritos e comparticipados pelo SNS, e construir um diálogo sustentável com os vários parceiros 

institucionais e profissionais desta área”. 

Segundo a ATP (2009) [W8] o termalismo em Portugal vive atualmente uma fase de crescimento, 

evolução e inovação que visa, não só melhorar as condições da utilização clássica do 

termalismo, mas também atrair novos públicos, redirecionando para uma vertente do “Bem‐

Estar Termal” (Marques, 2012). É de salientar que em algumas regiões esta atividade é a 

principal fonte de desenvolvimento local/regional, contribuindo para aumentar a 

empregabilidade da região e para o desenvolvimento do comércio local/regional, pelo que 

estas práticas estão associadas a um desenvolvimento socioeconómico importante. Nos 

últimos anos foram feitos investimentos para a requalificação dos estabelecimentos termais.  

1.2 – Enquadramento da área de trabalho 

No âmbito da Unidade Curricular Dissertação/Projeto/Estágio do Mestrado em Geomateriais 

e Recursos Geológicos da Universidade de Aveiro/Universidade do Porto, foi estabelecido um 

protocolo assinado entre a Universidade de Aveiro e a Empresa Grupo Natura 

Empreendimento S.A. para a realização dum estágio curricular abrangendo um estudo 

hidrogeoquímico em estâncias termais localizadas no distrito da Guarda. 

  

Figura 1.4 - Unidades Hidrogeológicas em Portugal Continental (imagem retirada do site SNIRH, 1993) e 

localização das ocorrências termais de Portugal Continental e sua relação com as grandes unidades estruturais 

(IGM, 1998). 
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A região do distrito da Guarda situa-se, em termos da distribuição das unidades 

hidrogeológicas, na Maciço Antigo, também designado por Maciço Ibérico ou Maciço 

Hespérico (Figura 1.4). O Maciço Antigo é formado essencialmente por rochas eruptivas e 

metassedimentares, dispondo de poucos recursos, embora se assinalem algumas exceções, 

normalmente relacionadas com a presença de maciços calcários. 

Este Maciço é caracterizado por uma área extensa onde a permeabilidade dos solos varia de 

reduzida (no caso dos granitos) a muito reduzida (no caso dos xistos). É uma região em que o 

número de aquíferos é reduzido, sendo que em toda a sua área apenas se identificam 10 

aquíferos de baixa produtividade – cerca de 80% tem uma produtividade inferior a 10 l/s. 

Neste trabalho foram objeto de estudo as águas dos Estabelecimentos Termais do Cró, 

Longroiva e Manteigas, que se inserem na classificação de águas sulfúreas. Os 

Estabelecimentos Termais de Longroiva e Cró fazem parte da empresa “Grupo Natura 

Empreendimento S.A” (Figura 1.5). A empresa “Grupo Natura Empreendimento S.A” tem como 

objetivo a instalação e gestão de empreendimentos turísticos de excelência, procurando 

potenciar as valências e particularidades locais, tentando prestar um serviço de qualidade na 

área da saúde e bem-estar melhorando a qualidade de vida dos clientes. Tentando um 

reconhecimento a nível nacional e internacional, no sector do termalismo e bem-estar, com 

serviços sustentáveis e inovadores (http://naturaempreendimento-

hotel.guestcentric.net/natura-empreendimento) 

 

Figura 1.5 - Empresa Natura Empreendimento [W3]. 

1.2.1 - Estabelecimento Termal do Cró 

O Estabelecimento Termal do Cró situa-se entre as freguesias da Rapoula do Côa e do Seixo 

do Côa. O uso das águas medicinais do Cró remonta aos romanos, pois foram encontradas 

moedas do “ano 200 D.C.” e peças de cerâmica de construção. Francisco de Fonseca Henriques 

(1726) refere os efeitos curativos dos banhos. Em 1891, o Dr. Ferreira da Silva efetuou análises 

às águas concluindo que as águas medicinais do Cró eram frias (24°C), hipossalinas, sulfúreas 

e bicarbonatadas sódicas [W13]. Em 1909 Ivens Ferraz, tentou implementar o primeiro projeto 

de exploração, mas sem sucesso. Em 1935 foi iniciada a construção do balneário que funcionou 

até ao ano de 1974 onde posteriormente foi encerrado, abandonado e vandalizado (Figura 

1.6). 
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Figura 1.6 - Ruínas do antigo balneário termal do Cró (foto de Cláudia Santos, 2017). 

O Município do Sabugal adquiriu o local em 1980, e iniciou uma nova era de reabilitação e 

dinamização (Cortez, 2012). 

A partir de 2000 a Câmara do Sabugal promoveu a execução de captações profundas e o 

estudo médico-hidrológico. Depois de feito um estudo realizado em 2001, a fim de se 

comprovar o efeito benéfico da água para a saúde, e dados os resultados favoráveis, foi 

construído um balneário provisório. Os resultados deste estudo foram apresentados em julho 

de 2002, prevendo-se a construção de um novo balneário termal. 

Mais tarde no Decreto-Lei n.º 142/2004, de 11 de junho, a Direção Geral da Saúde, reconheceu 

que as águas termais do Cró, são indicadas para tratamento de doenças do aparelho 

respiratório e doenças reumáticas e músculo-esqueléticas. No ano de 2011 deu-se a abertura 

do balneário moderno. 

Atualmente, as termas do Cró predispõem de um espaço com capacidade de acolher centenas 

de pessoas, com diversas áreas ligadas a diferentes atividades, por exemplo, o «Cró Fisio», que 

é uma área centrada em técnicas de fisioterapia. A época de funcionamento termal é entre o 

mês de abril e novembro. 

Inaugurado no verão de 2015, num edifico construído de raiz, paredes meias com o balneário 

termal, o Cró Hotel Rural apostou numa arquitetura arrojada e numa decoração elegante, em 

tons suaves e com a madeira como matéria-prima de eleição (Figura 1.7) 

 

Figura 1.7 -Unidade Hoteleira: Cró [W3]. 
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1.2.2 - Estabelecimento Termal de Manteigas 

A origem do nome Manteigas procede da expressão popular das pessoas daquela região que 

afirmavam que “… vamos comprar manteigas …” devido a longíssima tradição de produtos 

lácteos, nomeadamente queijo da serra, leite de cabra e ovelha e naturalmente ao fabrico da 

manteiga.  

As Caldas de Manteigas encontram-se a três quilómetros da Vila de Manteigas, na direção ao 

Vale Glaciar do Rio Zêzere. Não se pode determinar com precisão a data da origem do 

Estabelecimento Termal de Manteigas. A primeira referência às Caldas de Manteigas, de que 

se tem conhecimento, é feita no “Aquilégio Medicinal”, de 1726, onde Francisco Henriques 

informa que a sua água é sulfúrea e tem “… a virtude parar curar achaques cutâneos, e para 

queixas espúrias de nervos e juntas, em temperamentos quentes. Hão-de tomar-se banhos em 

tina, visto que não têm tanque.”. 

A Rainha D. Maria I confirmou em 1794 a posse das Caldas pela Câmara de Manteigas, e após 

a lei de 1892 a Autarquia manteve-se como exploradora (Câmara Municipal de Manteigas, 

[W6]). 

A primeira análise das águas termais foi realizada em 1881, por Leonardo Torres e Jacinto 

Medina que analisaram a água da Fonte da Lapa (Sociedade de Geografia de Lisboa, 1883). 

Bernardo Lopes de Pinho foi o primeiro médico a prescrever estas águas aos seus doentes 

(Almeida e Almeida,1970). Em 1893 foi concedida a autorização de exploração a Manuel 

Ribeiro Portugal Silveira. Mais tarde em 1911 a exploração passa para a responsabilidade da 

Camara Municipal de Manteigas, sendo-lhe reconhecido o alvará de concessão em 1912. No 

entanto no início do ano seguinte a exploração é cedida à empresa Paraíso & Companhia 

tendo em 1963 regressado à responsabilidade da Camara Municipal de Manteigas. (Cortez, 

2012). Neste mesmo ano o geólogo Hartmut Seifert fez uma campanha de prospeção de 

pesquisa para captar águas em profundidade e substituir as captações superficiais existentes.  

A estância termal atual, localizada a 4 quilómetros do centro da vila, é um edifício moderno 

que conta com os mais modernos equipamentos disponibilizando uma oferta variada de lazer 

e bem-estar (Cortez, 2012). O Estabelecimento Termal de Manteigas pertence à Fundação 

Inatel – Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores. 

desenvolve atividades de valorização dos tempos livres nas áreas do turismo social, da cultura 

popular e do desporto amador, com profundas preocupações de humanismo e elevados 

padrões de qualidade. 

O INATEL - Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores é o 

organizador de referência em todo o território nacional das atividades de ocupação dos 

tempos livres e de lazer dos jovens, dos trabalhadores, dos seniores, das famílias e das 
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comunidades através de propostas sustentáveis em todos os domínios da sua intervenção 

(Figura 1.8). 

 

Figura 1.8 - Fundação INATEL [W5]. 

 
Figura 1.9 - Unidade Termal de Manteigas [W6]. 

Na estância termal de Manteigas (Figura 1.9), são tratadas algumas patologias, tais como: 

sinusites, rinites, laringites, traquites, faringites e amigdalites. As termas possibilitam a 

realização de inalações (nasal e bocal), irrigações nasais e pulverizações. Na parte da 

pneumologia, o tratamento incide, sobretudo, na asma brônquica, bronquite crónica, enfisema 

e bronquiectasias. Aqui podem ser realizadas diversas atividades, tais como: banho de imersão, 

Bertholec à coluna, bolha de ar, duche de agulheta, escocês, subaquático e de Vichy, 

hidromassagem, nebulização coletiva, piscina e pulverização. 

Na parte da fisioterapia e do ginásio, os tratamentos incidem na eletroterapia, estufa, ginásio 

e massagens geral e parcial. A época de funcionamento termal é entre o mês de março e 

novembro. O Estabelecimento Termal de Manteigas também possui uma unidade Hoteleira 

(Figura 1.10). 
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Figura 1.10 - Unidade Hoteleira de Manteigas [W5]. 

1.2.3 – Estabelecimento Termal de Longroiva 

O Estabelecimento Termal de Longroiva situa-se na freguesia de Longroiva, no distrito da 

Guarda. Este Estabelecimento é uma estância de reconhecidas qualidades terapêuticas, 

proporcionando saúde e bem-estar, que foram desde sempre aproveitadas pelo Homem.  

A colonização desta região é feita desde o Paleolítico (gravuras rupestres), pelo que se 

pressupõem que já nesses tempos o Homem primitivo utilizava estas águas. A Lenda da Estátua 

do Banho de Longroiva, pode ser comprovada pela descoberta duma estatueta romana 

consagrada à Deusa da Saúde. Na idade-média pertencia à ordem dos templários (Figura 1.11), 

mas no reinado de D. Dinis passaria para a Ordem de Cristo (Cortez, 2012). 

Foi Francisco de Fonseca Henriques que, no ano de 1726, escreveu sobre as águas sulfúreas 

de Longroiva no Arquipélago Medicinal. No final do sec. XIX o Professor Adriano Vasco 

Rodrigues refere que Longroiva atraía muitos banhistas. Nos anos 40 do sec. XX começou a 

degradação do Estabelecimento Termal que a Câmara Municipal não foi capaz de travar. 

  
Figura 1.11 - Banheira granítica antropomórfica (foto de Cláudia Santos, 2017). 
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Em 2008 foi realizado o estudo médico-hidrológico onde foram reconhecidas as indicações 

terapêuticas e em 2011 abriu ao público o novo balneário termal (Figura 1.12). 

 

Figura 1.12 – (a) Antigo Balneário e (b) Novo Balneário Termal de Longroiva (Estabelecimento Termal Centro 

[W4]). 

As águas sulfurosas das Termas de Longroiva encontram-se direcionadas para o tratamento 

de diversas patologias: (a) doenças reumáticas e músculo-esqueléticas (Osteoartrose, 

Reumatismos Inflamatórios e abarticulares (ombro doloroso, nevralgias e ciatalgias), 

Artropatias traumáticas e Pós-operatório Ortopédico; (b) doenças do foro respiratório (Rinite, 

Sinusite, Bronquite, Faringite, Laringite, Asma Brônquica, DPOC) e (c) doenças de pele e 

patologias dermatológicas (psoríase, eczema, úlceras varicosas, acne). Aliando os benefícios da 

hidroterapia a um espaço de conforto total, este espaço pode ser visitado entre o dia 1 de abril 

e 25 de novembro. 

O Longroiva Hotel Rural é um local de charme onde ruralidade, inovação e bom gosto 

encontram uma simbiose perfeita (Figura 1.13). Trata-se de um conceito hoteleiro que abraça 

um espaço termal de excelência, para proporcionar o máximo conforto a quem o visita 

(http://www.hoteldelongroiva.com/longroiva-hotel-termas). 

 

Figura 1.13 - Unidade Hoteleira Longroiva [W3]. 

(a) 

(b) 
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Este Estabelecimento Termal é um espaço dedicado à saúde, lazer, conforto e bem-estar, aliado 

ao facto de se localizar próximo de locais históricos como Vila Nova de Foz Côa, Trancoso e 

Penedono.  

1.3. Objetivos e estrutura do trabalho desenvolvido 

No âmbito da unidade curricular Dissertação/Projeto/Estágio do plano curricular do Mestrado 

em Geomateriais e Recursos Geológicos foi proposto o seguinte tema “ESTÁGIO NA EMPRESA 

NATURA EMPREENDIMENTOS S.A - Caracterização hidroquímica das águas termais de três 

estâncias termais do distrito da Guarda”. No âmbito do programa de trabalhos proposto 

definiram-se como objetivos principais 

 Caracterizar a área de estudo em termos geológicos e hidrogeológicos; 

 Realizar a recolha de amostras de águas nas captações e também em alguns dos 

equipamentos utilizados na terapêutica; 

 Determinar a concentração do H2S das águas termais na captação que existe nos diversos 

pontos de tratamento; 

 Avaliar o comportamento das águas, das diferentes termas, ao longo do mesmo aquífero; 

 Utilizar métodos estatísticos para interpretar melhor os dados obtidos; 

 Relacionar os Estabelecimentos Termais em estudo do ponto de vista geológico e 

hidrogeoquímico dando ênfase à concentração de H2S. 

Para a concretização deste estudo foi feita, numa primeira etapa, uma análise bibliográfica em 

relação ao enquadramento geológico, um levantamento das análises físico-químicas realizadas 

em diferentes anos, uma recolha da informação existente relativamente às características das 

captações e dos ensaios de caudal realizados e ainda à informação que serviu de base à 

definição do perímetro de proteção das captações em análise.  

Para a caracterização hidrogeoquímica das águas minerais naturais do Cró, Manteigas e 

Longroiva recolheu-se, em diferentes momentos, amostras de água dos furos de captação para 

uma análise química. Durante a recolha das amostras foram realizadas determinações in situ 

dos valores de pH, condutividade elétrica (CE), temperatura (T) e potencial redox (Eh). Já no 

laboratório as amostras foram analisadas por Cromatografia Iónica e ICP-MS para 

determinação dos elementos maiores e vestigiais. A preparação em laboratório foi uma fase 

de trabalho muito importante para a perceção e conhecimento de todo o trabalho e técnicas 

a ter com rigor em campo. Neste ponto destaca-se o trabalho realizado para consolidar as 

técnicas de amostragem de águas para a análise de H2S assim como da metodologia de 

análise, dando assim continuidade ao trabalho realizado anteriormente pela colega Cláudia 

Sofia Alves Ferreira dos Santos na sua Dissertação de Mestrado  
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Os valores obtidos quer em campo quer em laboratório foram analisados estatisticamente e 

representados em diagramas para facilitar a interpretação dos resultados. A utilização do 

Diagrama de Piper permitiu classificar e comparar diferentes tipos de águas, o que, dadas estas 

características, se tornou uma boa ferramenta na caracterização das águas termais estudadas. 

Por outro lado, o diagrama de Schoeller- Berkaloff, permitiu distinguir famílias de águas com 

base nos valores dos catiões e dos aniões (em meq/L). Também neste capítulo são usados 

valores de estudos anteriores para comparar a variação que estas águas têm ao longo do 

aquífero nas componentes tempo e espaço. Posteriormente utilizou-se o programa 

“PhreeqC®” de forma a investigar os processos de interação água-rocha.  

 





 

Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos da Universidade de Aveiro / Universidade do Porto 

 

15 Caracterização hidroquímica das águas termais de três estâncias do distrito da Guarda 

CAPÍTULO 2 – ÁGUAS TERMAIS SULFÚREAS 

2.1 – Introdução 

A água é, sem dúvida alguma, essencial à vida. É o elemento mais abundante do planeta e, ao 

mesmo tempo, uma riqueza insubstituível (APIAM 2015). 

A palavra água provém do latim «aqua». Esta é uma substância composta por um átomo de 

oxigénio e dois átomos de hidrogénio (H2O). A água pode apresentar-se em três estados 

distintos: sólido, líquido e/ou gasoso. Esta é o componente mais abundante na crosta terrestre 

– cobrindo cerca de 70% da superfície terrestre. Estando associada aos oceanos (97,5%), aos 

glaciares (68,9%), aos aquíferos (29,9%), aos rios e lagos (0,3%) e outros reservatórios, tais 

como as nuvens, o vapor de água e a humidade do solo (0,9%). 

A distribuição da água na Terra consiste, basicamente, em águas salgadas e em águas doces. 

As águas salgadas apresentam uma maior quantidade de sais dissolvidos, por exemplo, 

bicarbonato (HCO3), cloro (Cl), sulfato (SO4), sódio (Na), potássio (K), magnésio (Mg), cálcio 

(Ca). Dado os valores elevados de salinidade destas águas (35 g L-1), as mesmas não são 

aconselhadas para consumo humano. Por outro lado, as águas doces apresentam quantidades 

de sais dissolvidos, tolerados pelos seres humanos. Estas águas resultam essencialmente do 

processo de precipitação, encontrando-se disponíveis em rios, lagos e reservas subterrâneas 

(Figura 2.1). 

 

Figura 2.1 - Ciclo Hidrológico (fonte: USGS, 2017) [W12]. 
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2.1.1 – Aquíferos 

Um aquífero é uma formação geológica subterrânea que permite o armazenamento de água 

e a transmissão da água, sendo alimentado pelas chuvas de escorrência que se infiltram no 

solo (Carvalho et al., 2011). De acordo com as características do aquífero, este pode ser:  

 Aquífero livre ou freático: Formação geológica permeável e parcialmente saturada de 

água, dependendo da estação do ano (águas baixas ou águas altas), sendo a sua recarga 

rápida e ao longo de toda a sua extensão. A base do aquífero é limitada por uma camada 

impermeável, por exemplo, uma camada de argila. O nível de água dentro do aquífero 

encontra-se à pressão atmosférica. Dadas as características destes aquíferos, os mesmos 

apresentam maiores probabilidades de contaminação. 

 Aquífero cativo e/ou artesiano: Formação geológica permeável e completamente 

saturada de água, sendo o seu abastecimento realizado na zona de recarga. A espessura 

saturada do aquífero varia pouco com as estações do ano. É limitado no topo e na base 

por camadas impermeáveis, consequentemente, a pressão da água dentro do aquífero é 

superior à pressão atmosférica.  

 Aquitardo: Formação geológica que permite armazenar água, mas a sua transmissão é 

lenta, tornando assim não rentável o seu aproveitamento. Formada por argilas siltosas e 

arenosas. 

 Aquicludo: Formação geológica que permite armazenar água, mas não permite a sua 

transmissão. Formações com elevado teor em argila. 

 Aquífugo: Formação geológica impermeável, que não permite nem o armazenamento 

nem a transmissão de água. Constituída, essencialmente, por granitos, xistos, não 

alterados e não fraturados. 

Para que exista água subterrânea, é necessário que a água consiga atravessar e circular através 

das formações geológicas. Para tal, estas últimas precisam de ser porosas e permeáveis 

(Carvalho et al., 2011). 

Uma formação é considerada porosa quando é formada por grãos de um determinado material 

rochoso, e que devido à existência de vazios entre os grãos é possível armazenar água entre 

eles. A esses vazios, chamamos poros. A porosidade pode ser classificada como: granular ou 

primária, caso o espaço entre os grãos tenha sido criado durante a formação da rocha ou 

secundária, caso o espaço entre os poros tenha sido criado após a formação da rocha. Existem 

fatores que afetam a porosidade, tais como: a heterometria, a forma e disposição dos grãos, a 

compactação, cimentação e recristalização e a dimensão das partículas. A porosidade é uma 

característica estática. 

A qualidade que um material tem em facilitar a circulação de água, chama-se permeabilidade. 

Esta é uma propriedade dinâmica que só depende do meio (dimensão dos grãos, superfície 

específica dos grãos, porosidade, temperatura e peso específico). Em geral, se um terreno 
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apresenta uma porosidade baixa, apresenta também uma permeabilidade baixa, uma vez que 

as ligações entre os poros são difíceis de ser estabelecidas (Carvalho et al., 2011). 

Além das propriedades porosidade e permeabilidade da rocha, que são essenciais ao 

armazenamento e circulação de água no aquífero, o facto de a água em profundidade interagir 

com a rocha aí existente, faz com que haja dissolução e precipitação de substâncias existentes 

na rocha-mãe e consequentemente ocorre um enriquecimento dessas águas. Dependo do tipo 

de rocha que é atravessado pelas águas, podemos ter três tipos de aquíferos (Figura 2.2): 

 Porosos ou Granulares: formações geológicas constituídas por rochas sedimentares 

consolidadas ou não consolidadas, onde a água circula através dos poros. Representam 

os tipos de aquíferos mais importante, pela elevada quantidade de água que conseguem 

armazenar; 

 Fraturados ou Fissurados: formações geológicas associadas a rochas ígneas e 

metamórficas, onde a água circula através de fraturas e pequenas fissuras; 

 Cársicos: formações geológicas formadas em rochas carbonatadas, onde a água circula 

em condutas que resultaram da dissolução dos carbonatos. 

 

 
 

Figura 2.2 - Classificação dos aquíferos quanto à sua estrutura (fonte LNEG, 2007). 

2.2 – Águas Termais 

As águas termais, são caracterizadas por constituírem um tipo de água rica mineralogicamente, 

resultante do processo de enriquecimento, ao nível do subsolo, durante anos pelos minerais 

das rochas. Esta é a maior diferença das águas termais para as águas quentes do chuveiro, que 

são pobres e tratadas quimicamente. 

De acordo com Oliveira et al. (2012) uma água é considerada água termal quando esta 

apresenta uma temperatura superior a 20 °C. No entanto o termo “água termal” é muitas vezes 

utilizado para definir as águas utilizadas em Estabelecimento Termal, mesmo quando a 

temperatura seja inferior a 20 °C. Estas águas pelas suas características físico-químicas 

permitem a oferta de programas de termalismo de bem‑estar, já que são reconhecidos efeitos 

benéficos para a saúde. 

Dentro da temática das águas termais pode-se, de acordo com o Decreto-Lei n.º 142/2004, 

definir vários conceitos, tais como: 
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 Termalismo: “o uso da água mineral natural e outros meios complementares para fins 

de prevenção, terapêutica, reabilitação ou bem-estar”; 

 Termalista: “o utilizador dos meios e serviços disponíveis num estabelecimento termal”; 

 Estabelecimento Termal: “locais onde emergem uma ou mais águas minerais naturais 

adequadas à prática de termalismo”; 

 Estância Termal: “área geográfica devidamente ordenada na qual se verifica uma ou 

mais emergências de água mineral natural exploradas por um ou mais estabelecimentos 

termais, bem como as condições ambientais e infraestruturas necessárias à instalação de 

empreendimentos turísticos e à satisfação das necessidades de cultura, recreio, lazer 

ativo, recuperação física e psíquicas asseguradas pelos adequados serviços de 

animação”; 

 Balneário ou Estabelecimento Termal: “unidade prestadora de cuidados de saúde na 

qual se realiza o aproveitamento das propriedades terapêuticas de uma água mineral 

natural para fins de prevenção da doença, terapêutica, reabilitação e manutenção da 

saúde, podendo, ainda, praticar-se técnicas complementares e coadjuvantes daqueles 

fins, bem como serviços de bem-estar termal”; 

 Técnicas termais: “modo de utilização de um conjunto de meios que fazem uso de água 

mineral natural, coadjuvados ou não por técnicas complementares, para fins de 

prevenção, terapêutica, reabilitação e bem-estar”; 

 Tratamento Termal: “conjunto de ações terapêuticas indicadas e praticadas a um 

termalista, sempre sujeitas à compatibilidade com as indicações terapêuticas que foram 

atribuídas ou reconhecidas à água mineral natural utilizada para esse efeito”. 

2.2.1. Controlo de qualidade da água 

No âmbito dos Estabelecimentos termais é necessário garantir a sustentabilidade dos caudais 

a manutenção das captações e a preservação das características físico-químicas e 

microbiológicas. Para o controlo de qualidade das águas termais é necessário realizar análises 

físico-químicas e bacteriológicas A Direção Geral da Energia e Geologia (DGEG) é responsável 

pela definição dos critérios necessários para a gestão do recurso hídrico termal, e pelo envio 

do programa de controlo de qualidade da água mineral natural a ser efetuado na captação. 

2.2.1.1. Análises Físico-químicas 

As análises físico-químicas devem ser realizadas três vezes por ano de forma a garantir a 

cobertura de todo o ano hidrológico e do regime de funcionamento do furo (artesianismo ou 

bombeamento). Durante a época termal são determinados semanalmente in situ, os valores 

de pH, a condutividade (CE), a temperatura (T) e o potencial redox (Eh). Este tipo de análises 

permitirá também analisar a evolução da qualidade da água e a presença de vestígios de 

produtos indesejáveis, tais como produtos de limpeza ou desinfeção a comparação com uma 

análise de referência, (Nascimento,1997). Para além dos parâmetros referidos anteriormente 

são determinados periodicamente o resíduo seco, a dureza, mineralização total e a composição 

química das águas (elementos maiores e vestigiais). 
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2.2.1.2. Análises Bacteriológicas 

As análises bacteriológicas a realizar nos Estabelecimentos Termais orientam-se pela Portaria 

1220/2000 de 29 de dezembro, que define as condições a que as águas minerais naturais (e 

águas de nascente) devem obedecer para poderem ser consideradas bacteriologicamente 

próprias. Neste âmbito são analisados nas águas termais os parâmetros microbiológicos que 

incluem a identificação e quantificação da (a) Escherichia coli (E. coli) e de outros coliformes, 

designadamente, (b) Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) e (c) Legionella pneumophila. As 

análises bacteriológicas são efetuadas quinzenalmente durante a época termal. De acordo com 

o protocolo devem ainda ser realizadas duas análises um mês antes do começo e outra um 

mês antes do final da época termal. 

A Escherichia coli é uma bactéria pequena e simples que se desenvolve em ambientes com 

temperaturas de 36 °C e com valores de pH que variam entre 6.0 a 8.0 (Stancik et al., 2002). A 

presença deste tipo de bactérias evidencia contaminação de origem fecal na água já que estas 

ocorrem no intestino grosso do homem e de outros animais de sangue quente (Shulman et 

al., 2007). Os coliformes são considerados os indicadores mais fiáveis para análises de 

qualidade da água. Contudo, a ausência deste tipo de microrganismos não indica que uma 

amostra de água não possa estar contaminada com patogénicos intestinais (Morais e Costa, 

2012).  

A bactéria P. aeruginosa é uma bactéria patogénica oportunista, ou seja, atacam quando o 

organismo se encontra mais debilitado. O seu habitat natural é a água e não devem ser usadas 

como indicadores de poluição fecal. A sua temperatura de crescimento varia entre os 37 e 42 

°C e são intolerantes a um meio com pH ácido (Brooks et al., 2010). Este tipo de bactéria está 

cada vez mais associado a um espectro de infeções humanas (Kerr e Snelling, 2009), já que 

possuem uma elevada capacidade de resistência a antibióticos, estando associada sobretudo 

a patologias respiratórias.  

As bactérias do género Legionella ocorrem normalmente em ambientes aquáticos naturais e 

também em sistemas artificiais. Destas bactérias são conhecidas pelo menos 47 espécies sendo 

a Legionella pneumophila a mais patogénica. Esta bactéria provoca infeções que incluem 

sintomas como febre alta, arrepios, dores de cabeça e dores musculares. A infeção é provocada 

pela inalação de gotículas de vapor de água contaminada, aerossóis. Dadas as pequenas 

dimensões das partículas estas depositam-se nos alvéolos pulmonares. Contudo, a ingestão 

da bactéria não provoca infeção nem existe a possibilidade de contágio de pessoa para pessoa. 

Existem vários fatores que favorecem o desenvolvimento da Legionella pneumophila, tais 

como: (a) temperatura da água entre 20 a 45°C; (b) pH entre 5 e 8; e, (c) humidade relativa 

superior a 60%, etc. No caso da Legionella pneumophila a sua pesquisa é feita duas vezes por 

ano, uma no início da época termal e a outra no meio da referida época já que estas podem 
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ser agentes patogénicos para o homem, isto é, organismos que podem produzir doenças no 

seu hospedeiro. Os sistemas de água climatizada de uso recreativo ou terapêutico, por 

exemplo dos estabelecimentos termais, favorecem o crescimento desta bactéria requerendo 

assim ações preventivas que devem ser realizadas desde a conceção das instalações até a sua 

operação e manutenção (Benoliel et al., 2014). 

2.2.1.3. Classificação das águas 

A análise de uma água mineral natural tem por objetivo definir as suas características físicas e 

químicas. Como já foi referido anteriormente as suas características físico-químicas resultam 

das características geológicas do local assim como do trajeto e do tempo de residência da 

água. O estabelecimento de critérios que permitam caracterizar, de uma forma sintética, uma 

água mineral é tarefa muito difícil e complexa, uma vez que não há nenhuma classificação 

perfeita (Simões, 1993). Na bibliografia é possível encontrar diversas classificações tendo por 

base as características geológicas, físicas, químicas ou terapêuticas das águas. 

Em relação à temperatura da água, os critérios de classificação são variáveis, sendo que há 

controvérsia entre diversos autores. Uma das razões é o facto de haver variações da 

temperatura média anual do ar entre a região Norte e Sul de Portugal. Sendo que, o que pode 

ser aceitável para a região Norte e Centro de Portugal, pode ser questionável na região Sul. 

Segundo Herculano de Carvalho (1961) no trabalho que publicou intitulado “Guia de análise 

química das águas (potáveis, minerais e para a indústria)” as águas minerais naturais podem 

ser classificadas como: 

 Águas Hipotermais (se emergem a temperaturas < 25 ºC); 

 Águas Mesotermais (se emergem a temperaturas > 25ºC e iguais ou < 35 ºC); 

 Águas Termais (se emergem a temperaturas > 35 ºC e iguais ou < 40 ºC); 

 Águas Hipertermais (se emergem a temperaturas > 40 ºC). 

 

Tendo em consideração o valor de total de sais dissolvidos, calculado através da mineralização 

total, isto é, a soma das quantidades de todos os aniões, de todos os catiões e da sílica, pode-

se classificar as águas em: 

 Águas Hipossalinas (mineralização total inferior a 200 mg/L); 

 Águas fracamente mineralizadas (mineralização total entre 200 e 1000 mg/L); 

 Águas Mesossalinas (mineralização total entre 1000 e 2000 mg/L); 

 Águas Hipersalinas (mineralização total superior a 2000 mg/L). 

 

O critério classificativo estritamente químico considera apenas os aniões [bicarbonatos (HCO3
-

), sulfatos (SO4
2-), cloretos (Cl-)] e os catiões [sódio (Na+), potássio (K+), magnésio (Mg2+) e cálcio 
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(Ca2+)] dominantes e não o conteúdo em sais minerais (Livro Branco: Águas Minerais Naturais 

e Águas de Nascente, 2010). Assim, quanto à composição química, as águas minerais 

portuguesas podem ser classificadas como: 

 Águas bicarbonatadas (HCO3
-> 600 mg L-1); 

 Águas cloretadas (Cl-> 50 mg L-1); 

 Águas sulfatadas (SO4
2-> 200 mg L-1); 

 Águas sódica (Na+> 200 mg L-1); 

 Água cálcica (Ca2+> 150 mg L-1); 

 Água magnesiana (Mg2+> 50 mg L-1). 

 

A presença dos elementos vestigiais nas águas, implica também considerar estes elementos 

que enriquecem cada água e em especial os que permitem a sua diferenciação. Tendo em 

consideração a dominância de um determinado elemento vestigial podemos caracterizar as 

águas em: 

 Águas sulfúreas (contendo o ião HS- (e águas sulfídricas se contiverem H2S livre e 

tiossulfato S2O3
2-) 

 Águas gasocarbónicas ou carbogasosa ou acidulada (contendo gás carbónico livre > 250 

mg L-1); 

 Água fluoretada (contendo o ião F- em teor > 1 mg L-1); 

 Água ferruginosa (presença de Fe2+ em teor > 3 mg L-1); 

 Água silicatada (contendo SiO2 em teor > 100 mg L-1); 

 Água alumínica (contendo o ião Al3+ em teor > 1 mg L-1); 

 Água arsenical (contendo vestígios de arsénio); 

 Água litíada (contendo lítio em teor > 3 mg L-1). 

 

A grande variedade geológica de Portugal Continental dá origem a águas termais com 

características físico-químicas muito distintas. Tendo em conta o quimismo das águas termais, 

observa-se que a maioria das mesmas são águas sulfúreas, bicarbonatadas ou cloretadas e 

sódicas. A Tabela 2.1 apresenta, de acordo com a informação existente na TERMALBASE [W7], o 

quimismo das águas termais em estudo. 

Tabela 2.1 – Características químicas e quimismo das águas termais de Longroiva, Cró e Manteigas (TERMALBASE, 

2019). 

Ocorrência Termal 
Características  

Químicas 
Quimismo 

Cró H2S; HCO3
-; Na+ Francamente mineralizada. Sulfúrea, bicarbonatada, sódica 

Manteigas H2S; HCO3
-; Na+; F- Francamente mineralizada. Sulfúrea, bicarbonatada, sódica 

Longroiva H2S; HCO3
-; Na+ Francamente mineralizada. Sulfúrea, bicarbonatada, sódica 
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2.3 – Águas sulfúreas 

O H2S ocorre naturalmente em formações geológicas onde estão presentes os componentes 

necessários e suficientes para o desencadeamento das reações (Mainier e Rocha, 2003; Skrtic, 

2006). Os volumes gerados de H2S por estes mecanismos dependem da disponibilidade da 

fonte e das condições geológicas existentes. Isto significa que as concentrações de H2S 

encontradas na natureza são variáveis e na presença de uma falha geológica, possivelmente, 

poderão ocorrer vazamentos (Mainier e Viola, 2005). O H2S também pode ser formado quando 

elementos de enxofre (Figura 2.3) entram em contacto com materiais orgânicos a altas 

temperaturas (Guenther et al., 2001). A formação de H2S pela atividade vulcânica expelida pode 

ser explicada pela decomposição térmica e/ou pela vaporização a altas temperaturas de 

sulfuretos (FeS2, CuS, NiS, CuFeS2, etc.) (Mainier e Viola, 2005). 

 
Figura 2.3 – Ciclo do Enxofre (autoria de Robinson e Robbins, 2012). 

 

As águas sulfúreas são águas que contêm formas reduzidas de enxofre, nomeadamente HS- e 

H2S. Segundo a WHO (1981) as águas naturais que contêm concentrações de sulfureto de 

hidrogénio (H2S) são usadas em banhos terapêuticos medicinais (WHO, 1981). 

As águas sulfúreas apresentam como característica sensorial mais distinta o odor provocado 

pela presença de gás sulfídrico. O H2S é um gás incolor com odor característico a “ovos podres”. 

Para reconhecer o odor típico tem de ocorrer numa concentração que varia entre 0,05-5 mg L-

1 (WHO, 1993). O limite de percentagem para o sabor de sulfuretos é de 0.2 mg L-1 (National 

Health and Welfare Canada, 1978). 

Este tipo de água é muito utilizado principalmente como banhos devido ao seu efeito na 

absorção dos compostos de enxofre através da pele ou sob forma de inalação ou ingestão. 

Com estes banhos, é possível ajudar na regeneração da cartilagem. 
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Em Portugal Continental, as águas sulfúreas constituem o tipo hidrogeoquímico dominante 

(Lima, 2011). As águas sulfúreas portuguesas são normalmente bicarbonatadas e, mais 

raramente, cloretadas. O enxofre total (espécies reduzidas e oxidadas), embora surgindo em 

concentrações incomuns, representa, em muitos casos, o mineralizador aniónico com menor 

expressão na fração solúvel das águas sulfúreas (Lima, 2011). 

As águas sulfúreas portuguesas têm um pH> 8,35, têm como iões dominantes o HCO3
- (> 50%) 

e o Na+ (> 75%). Outras particularidades a referir são o facto de possuírem um potencial redox 

muito baixo (negativo), assim como um elevado teor em SiO2, que representa mais de 10% da 

respetiva mineralização total e também teores elevados de F-. Estas águas apresentam uma 

mineralização total fraca (entre 200 e 500 mg L-1) e uma dureza muito baixa. Estas águas 

apresentam também teores de NH4
+, normalmente abaixo de 0,5 mg L-1, e concentrações 

anormais em Al, B, Br e W. Estão ainda presentes alguns gases, como o gás carbónico, o azoto, 

o radão, entre outros (Valenzuela, 1968; Morette, 1971). 

2.3.1 - H2S na saúde humana 

O sulfureto de hidrogénio (H2S) é um gás que, em concentrações elevadas pode ser tóxico. 

Não apresenta cor, contudo tem um cheiro característico a “ovos podres”. 

O sulfureto de hidrogénio (H2S) é solúvel em água e etanol, capaz de reagir com bases fortes. 

Em química analítica, em análises quantitativas, o H2S tem uma vasta gama de aplicações, dado 

facilitar a precipitação de metais a partir de sulfetos insolúveis em meio aquoso. 

2.3.2- Efeito positivo/negativo do H2S na saúde 

Estudos mostram que o sulfeto de hidrogénio (H2S) possui um papel relevante na 

fisiopatologia de doenças pulmonares, estando também associado à regulação da 

homeostase, da contração vascular, possuindo, também, efeitos anti-inflamatórios ou pró-

inflamatórios. Contudo, estes mecanismos são influenciados pela concentração, pelo tempo 

de reação e pelo tipo de célula ou tecido utilizado (Mendes, 2014). 

Em termos funcionais, o H2S tem sido incluído na indução da potenciação do hipocampo a 

longo prazo, bem como na regulação da pressão sanguínea (Wang, 2002). Isto é explicado pela 

ação da enzima cistationina β-sintase (CBS), produtora de H2S no cérebro. Esta enzima 

aumenta a atividade dos recetores NMDA (N-metil D-Aspartato), que por sua vez tem funções 

importantes ao nível da neurotransmissão, tais como: cognição, memória, plasticidade neural 

e neurotoxicidade sendo este um modelo sináptico de memória (Kugaya, 2005).  

Considera-se que H2S é o terceiro gasotransmissor endógeno de sinalização, além do óxido 

nítrico e do monóxido de carbono (Wang, 2002). Estudos demonstram que o H2S tem uma 

função de proteção ao nível dos neurónios e do músculo cardíaco (miocárdio) (Kimura, 2010). 

https://www.infoescola.com/quimica/quimica-analitica/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o_animal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Plasticidade_neural&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neurotoxicidade
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Segundo um estudo realizado, o efeito vasodilatador do H2S leva à redução da hipertensão 

arterial pois atua ao nível da aorta torácica, da veia porta e da artéria mesentérica. Outros 

estudos demonstram que a vasoconstrição (efeito contrário ao da vasodilatação) pode ser 

provocada caso o H2S ocorra em baixas concentrações (Mendes, 2014). A tabela 2.2 resume as 

indicações terapêuticas para as águas sulfúreas.  

Tabela 2.2 - Indicações terapêuticas e precauções para as diferentes tipologias de águas termais [W8]. 

Águas Sulfúreas Indicação Terapêutica (exemplos) Precauções 

Difícil ingestão devido às 

características organoléticas e 

elevado pH (doses muito 

baixas, 40-50 ml, 2-3 tomas de 

manhã, cada 30minutos). 

Aparelho respiratório (rinite, faringite, 

laringite, DPOC) 

Náuseas e vómitos, perturbações digestivas 

(diarreia ou obstipação); agudização de 

processos crónicos 

Dermatologia (seborreia e acne, eczemas 

crónicos, psoríase) 

Doenças reumáticas e músculo esqueléticas 

(articulares, abarticulares, componente 

tendinoso, neurológico, sequelas pós-

traumáticas. 

Doenças ginecológicas (processos catarrais 

ou congestivos; atrofia pós-menopáusica) 

 

Relativamente aos efeitos negativos ao nível da saúde, o H2S pode irritar os olhos, nariz, 

garganta e pulmões. Demasiado H2S pode parar o normal funcionamento do cérebro, 

podendo levar à morte do individuo. O H2S queima e explode facilmente. Um dos produtos de 

reação do H2S é o dióxido de enxofre (SO2), outro gás perigoso que é tóxico, com forte cheiro 

e irritante para qualquer ser vivo (WorkSafeBC, 2010). A produção em excesso de H2S pode 

contribuir para o desenvolvimento de doenças inflamatórias, choque séptico, acidente cerebral 

vascular (AVC) e agravar o atraso mental de doentes portadores do gene responsável pelo 

Síndrome de Down (Łowicka, 2007). 

Dependendo das concentrações, o H2S pode causar edema pulmonar, paralisia respiratória, 

neurotoxicidade, arritmia cardíaca e irritação ocular crónica nos seres humanos (Guo et al., 

2019). 

2.3.2.1 – Efeito do H2S no sistema cardiovascular 

O H2S afeta vários mecanismos do corpo, sendo que pode levar ao aumento dos níveis de GSH 

(glutationa na forma reduzida) no citosol, nas mitocôndrias e no núcleo de células, 

aumentando assim a relação GSH/GSSG (glutationa oxidada), ativando o RISK (reperfusion 

injury salvage kinase), ou seja, o retorno da circulação sanguínea a um órgão ou zona do corpo 

que dela estiveram privados durante algum tempo com regulação positiva de proteínas 

protetoras de choque térmico.  

O H2S não só exerce efeitos anti-apoptóticos e anti-inflamatórios, como também efeitos anti-

nociceptivos (que anula ou reduz a perceção e transmissão de estímulos que causam dor) e 

redutores da pressão arterial.  



 

Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos da Universidade de Aveiro / Universidade do Porto 

 

25 Caracterização hidroquímica das águas termais de três estâncias do distrito da Guarda 

Foi demonstrado que o H2S administrado exogenamente tem efeito de proteção no coração e 

seus doadores no contexto da aterosclerose, da lesão I/R (isquemia/reperfusão) do miocárdio 

e insuficiência cardíaca. Isto deve-se à redução da inflamação do miocárdio e à proteção da 

função mitocondrial (Predmore et al., 2012). 

2.3.2.2 - Efeito do H2S no Sistema nervoso 

A neurotoxina MPTP (1-Metil-4-fenil-1,2,3,6-tetra-hidropiridina) pode estar associada aos 

efeitos sentidos por um doente portador da doença de Parkinson (PD), já que esta toxina afeta 

os neurónios dopaminérgicos da substância negra (porção do mesencéfalo responsável pela 

produção de dopamina no cérebro. 

Se por um lado, os níveis anormais de H2S endógeno no cérebro e o stresse inflamatório 

podem trazer lesões ao nível do sistema nervoso, por outro lado, a inalação de H2S ajuda na 

prevenção da doença do Distúrbio do Movimento, na degeneração neuronal, na apoptose e 

na gliose (lesões provocadas pela falta de oxigénio, glicose e irrigação sanguínea) dos 

neurónios. É então sugerido que uma das proteções do nosso cérebro está associada à 

utilização do H2S, podendo este ser benéfico para o tratamento de algumas patologias 

associadas ao sistema nervoso (Tyagi et al., 2010). 

2.3.2.3 - Efeito do H2S no Sistema digestivo 

Os problemas gástricos provocados pela ingestão de etanol podem ser atenuados pela 

administração de forma exógena de H2S. Este gás atua ao nível do epitélio da mucosa gástrica, 

conferindo proteção contra o stresse oxidativo bem como na prevenção de danos no mesmo 

provocados por drogas NSAIDs (drogas anti-inflamatórias não-esteróides) e na aceleração da 

reparação de danos que possam ocorrer na mucosa referida (Tyagi et al., 2010). 

2.3.2.4 - Efeito do H2S no Fígado e rins 

O fluxo sanguíneo no fígado pode ser regulado pela ação do H2S, havendo o mecanismo de 

downregulation (mecanismo de controlo) de enzimas produtoras de H2S, em doentes crónicos, 

tanto no fígado como nos rins. Os danos causados pelo fenómeno de isquemia-reperfusão, 

nestes dois órgãos, podem ser atenuados pela administração de H2S. 

Ao nível dos rins, é descrito que existem vantagem para este órgão quando o H2S está presente 

no mesmo, nomeadamente ao nível da prevenção e tratamento das consequências da diabetes 

nos rins. Sabe-se que nesta situação, os rins não conseguem filtrar bem o sangue e há 

acumulação de resíduos no mesmo levando a inúmeros sintomas negativos. 

No que toca ao fígado, o H2S tem a capacidade de melhorar lesões neste órgão: reduzir a 

toxicidade resultante de processos naturais que aqui ocorrem e prevenir a hipercolesteromia 

(colesterol alto) (Predmore et al., 2012). 
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CAPÍTULO 3 – CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS ONDE SE LOCALIZAM 

OS ESTABELECIMENTO TERMAIS EM ESTUDO 

3.1. Caracterização da zona de estudo 

3.1.1. Estabelecimento Termal do Cró 

O Estabelecimento Termal do Cró localiza-se entre as freguesias da Rapoula do Côa e do Seixo 

do Côa, a 15 km do concelho de Sabugal, do distrito da Guarda (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 – Enquadramento das áreas em estudo no Distrito da Guarda (a) extraído do portal GEOPOR e 

(b) Estabelecimento Termal de Longroiva, (c) Estabelecimento Termal de Manteigas, (d) Estabelecimento Termal 

do Cró (Google Maps, [adaptado de Santos, 2017]). 

Esta zona enquadra-se na carta militar 215 (escala 1/25000) e tem as seguintes coordenadas: 

Longitude: 7° 02' 48.29"W (-7.046746) e Latitude: 40° 30' 50.90"N (40.514139). 

O Estabelecimento Termal do Cró está localizado na margem direita do vale da ribeira de Boi 

a 1000 metros aproximadamente da confluência deste afluente com o rio Côa, que divide o 

concelho ao meio (Alexandre, 2003). Trata-se de uma linha de água com uma largura média 

de cerca de 10 metros, não sendo muito profunda. Na zona das termas, esta ribeira é 

atravessada por poldras que efetuam a interligação da área do balneário com a zona onde se 

encontra a Igreja de Nossa Senhora dos Milagres. A montante existem quedas de água, com 

aproveitamento hidráulico para moinhos. Em certas partes da ribeira, esta encontra-se 

delimitada por muros em pedra. No entanto, em toda a área de intervenção, é patente a 

existência de uma galeria ripícola bastante desenvolvida. Esta ribeira, que se situa a montante 

(a) 
(b) 

(c) 

(d) 
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do Estabelecimento Termal com uma orientação W-E, sofre um estrangulamento mudando de 

direção N-S e de seguida retoma à direção W-E até à confluência com o rio Côa num vale 

profundo e estreito (Santos, 2017). 

Este estabelecimento encontra-se numa área com uma topografia bastante acidentada de 

natureza essencialmente granítica, com afloramentos dispersos e ocasionais de xistos alterados 

e dominada por uma família de falhas de NE-SE [W9]. Com a continuação da Meseta Ibérica, a 

região é essencialmente um planalto, com altitudes de 700-900 metros (Figura 3.2a). Registam-

se áreas bastante planas (com declive inferior a 2 %) que coexistem com áreas bastante 

declivosas (com declive superior a 25 %). Os declives mais acentuados possuem uma maior 

expressão em algumas áreas junto à ribeira do Boi e ribeiro do Bezerrinho, assim como em 

elevações pontualizadas que se distribuem por esta área (Figura 3.2b). 

 

Figura 3.2 – (a) Relevo e (b) Declives da área do Parque Termal do Cró (Fonte: Cotefis, 2016). 

 

No concelho de Sabugal a temperatura média é de 12.4 °C e a pluviosidade média anual é de 

983 mm. O mês mais seco é o de julho com uma precipitação de 10 mm enquanto o mês de 

janeiro tem uma precipitação média de 144 mm. O mês mais seco tem uma diferença de 

precipitação 134 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias durante o ano 

variam 16.6 °C. 

3.1.2. Estabelecimento Termal de Longroiva 

O Estabelecimento Termal de Longroiva localiza-se na freguesia de Longroiva, concelho de 

Meda do distrito da Guarda, numa zona de transição entre as regiões naturais do planalto 

beirão e do alto Douro (Figura 3.1). Esta zona enquadra-se na carta militar 150 (escala 1/25000) 

e tem as seguintes coordenadas: Longitude: 7° 12' 45.99"W (-7.21276) e Latitude: 40° 57' 

47.42"N (40.9633255). 

(a) (b) 
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Longroiva situa-se na zona Centro-Ibérica do Maciço Hespérico, onde predominam os maciços 

graníticos sin-tectónicos e com menor importância os tardi a pós-tectónicos em relação à F3 

da fase hercínica, além dos maciços de rochas xistentas [W9]. Estruturalmente encontra-se 

dentro do grande acidente tectónico designado por Falha da Vilariça, que atravessa o nordeste 

do país no sentido NNE-SSW, desde a região de Bragança até perto de Trancoso, gémeo do 

alinhamento estrutural de Verin-Penacova, com o qual estão geneticamente ligadas [W9]. 

Diversos tipos de estruturas hercínicas condicionam o relevo, com destaque para os largos 

dobramentos com eixo WNW-ESE e vários sistemas de falhas subverticais (Cunha e Pereira, 

2000). 

No concelho de Meda a temperatura média é de 12.6 °C e a pluviosidade média anual é de 

1058 mm. O mês mais seco é o de julho com uma precipitação de 12 mm enquanto o de 

janeiro tem uma precipitação média de 158 mm. O mês mais seco tem uma diferença de 

precipitação 146 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias, durante o 

ano, variam 16.0 °C. O mês mais quente é o de agosto com a temperatura média de 20.9 °C e 

o mês mais frio com uma temperatura média de 4.9 °C é o de janeiro.  

3.1.3. Estabelecimento Termal de Manteigas 

O Estabelecimento Termal de Manteigas localiza-se na freguesia de S. Pedro, concelho de 

Manteigas do distrito da Guarda (Figura 3.1). Mais propriamente a 2,5 km da sede do concelho, 

no vale glaciar do rio Zêzere, a uma altitude de 800 m, em plena Serra da Estrela. Esta zona 

enquadra-se na carta militar 213 (escala 1/25000) e tem as seguintes coordenadas: Longitude: 

7° 32' 36.03"W (-7.543341) e Latitude: 40° 23' 28.20"N (40.391167). 

O Estabelecimento Termal de Manteigas situa-se na zona Centro-Ibérica do Maciço Hespérico, 

numa zona constituída por rochas granitóides hercínicas afetadas pelas diversas fases desta 

orogenia. A terceira fase, que tem uma maior representatividade na zona, foi antecedida por 

um episódio distensivo. A zona está condicionada pelos grandes sistemas regionais de fraturas 

de direções NNE-SSW e ENE-WSW e pela falha Bragança-Vilariça-Manteigas [W9], sendo esta 

muito extensa e profunda em que a produção da água subterrânea e em artesianismo, cujas 

recargas estão também associadas à Serra da Estrela (Mendes et al., 2008). 

Para o concelho de Manteigas pela análise dos valores das temperaturas médias mensais, 

janeiro é o mês mais frio (2,4 °C) e julho o mês mais quente (17,2 °C) sendo a temperatura 

média anual de 8.9 °C. No que respeita à temperatura média mínima, janeiro é igualmente o 

mês mais frio, com um valor de -0,1°C. Apenas dezembro, janeiro e fevereiro apresentam 

temperaturas médias mínimas inferiores ou próximas de 0 °C. Durante o verão, a média mínima 

é relativamente alta, sendo da ordem de 11 a 12 °C. As temperaturas médias máximas 
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apresentam um padrão térmico semelhante, alcançando no inverno valores de 4 a 6 °C e nos 

meses mais quentes de 20 a 22 °C, evidenciando o carácter quente do verão em Portugal. 

3.2. Enquadramento geológico e hidrogeológico 

3.2.1 Estabelecimento Termal do Cró 

A região onde se localiza o Estabelecimento Termal do Cró está cartografada na Carta 

Geológica de Portugal, à escala 1/500000. Esta região pertence ao maciço Hespérico, de idade 

Paleozóica ou mais antiga. Estes terrenos enquadram-se na Zona Centro Ibérica (Cavaleiro et 

al., 2006). A figura 3.3 apresenta o mapa obtido através da base de dados das ocorrências 

termais Portuguesas e da Carta Geológica de Portugal e a figura 3.4 um esboço geológico do 

local efetuado a escala de 1/500 proposto por Cavaleiro et al. (2006).  

 

 

Figura 3.3 – Extrato da Carta Geológica de Portugal (extraído do portal GEOPOR [W10]). 

 

Figura 3.4 – Esboço geológico do local do Estabelecimento Termal do Cró (Cavaleiro et al., 2006). 
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Na área de estudo predominam os granitos porfiroides, de grão médio a grosseiro, calco-

alcalinos, leucocratas e com grandes cristais de feldspato. As aluviões possuem uma espessura 

reduzida (inferior a 1 metro) e os terraços fluviais estão pouco conservados, em resultado das 

práticas agrícolas que têm decorrido nesta área 

O condicionante tectónico da emergência é constituído por um nó, que foi originado por falhas 

com orientação W-E e NNE-SSW, paralela ao grande acidente tectónico designado por Falha 

do Côa-Sabor. Na zona das emergências não ocorrem afloramentos de xisto, mas, afloram por 

vezes filões de quartzo hidrotermal. Estes filões, com direção NNE-SSW, apresentam uma 

grande espessura e vários quilómetros de extensão. Esta zona aparece numa área de 

abatimento, o qual provocou uma mudança de rumo nos sistemas principais de fracturação. A 

percolação está associada com a fracturação e com o grau de alteração das formações 

graníticas, nomeadamente com a sua colmatação com materiais resultantes da meteorização. 

Esta percolação está também associada a fenómenos tectónicos de grande envergadura [W9]. 

Do ponto de vista hidrogeológico o Estabelecimento Termal do Cró pertence a uma zona com 

uma sub-bacia hidrográfica de aproximadamente 8017 hectares de área, cortada por inúmeras 

linhas de água tributárias da ribeira de Boi e afluentes da margem esquerda do Rio Côa. Estas 

apresentam um caudal reduzido nos meses de Verão, e após um período de fortes 

precipitações têm um caudal significativo podendo originar inundações (Cavaleiro et al., 2006).  

Segundo Cavaleiro et al. (2006) existem três grandes fatores que condicionam a hidrogeologia 

da região: (a) a elevada pluviosidade que confere condições favoráveis hidrológicas; (b) a 

infiltração de águas meteóricas na bacia da ribeira de Boi e circulação ao longo de falhas 

profundas em meio predominantemente granítico e emergência em nó tectónico NNW/WE e 

(c) a interferência na zona da antiga nascente com águas superficiais nomeadamente da ribeira 

de Boi em virtude da ascendência da água mineral ao longo de filões pegmatíticos e aplitícos. 

O levantamento dos diversos pontos de água existentes permitiu comprovar o carácter 

confinado do sistema hidromineral. A área de infiltração de águas provenientes de escorrência 

superficial que servem de alimentação ao aquífero corresponde à grande faixa fraturada de 

direção NW-SE que passa junto à cidade da Guarda e a cerca de 8 km para oeste do Cró, bem 

como às zonas de estruturas circulares envolventes ao abatimento onde se localizam as 

emergências. 

3.2.2. Estabelecimento Termal de Longroiva 

A figura 3.5 apresenta o mapa obtido através da base de dados da ocorrência termais 

Portuguesas e da Carta Geológica de Portugal na escala 1:500000 em formato vetorial (através 

do Geoportal [W10]) e a figura 3.6 um esboço da carta geológica à escala 1/50000 (Figura 3.5), 
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para a zona em estudo e em particular para o concelho de Meda, elaborada por Silva e Ribeiro 

(1991). 

 

 

Figura 3.5 – Extrato da Carta Geológica de Portugal (extraído do portal GEOPOR [W10]). 

 

Figura 3.6 – Esboço geológico do local do Estabelecimento Termal de Longroiva (Cunha e Pereira, 2000). 

Na zona da Longroiva afloram depósitos sedimentares, rochas granitoides, filões e massas do 

Complexo Xisto Grauváquico (CXG) do Câmbrico. Os depósitos sedimentares são constituídos 

por aluviões, depósitos de vertente e arcoses da Vilariça. As rochas granitoides estão 

integradas no Granito da Quinta de Vale Flor (tardi a pós tectónico, grão médio, moscovítico 
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com turmalina), no Granito de Meda (sintectónicos, grão médio de duas micas, que é a unidade 

de maior interesse na região), no Granito de Tomadias (sintectónicos, grão fino, duas micas) e 

no Granito de Chãs (sintectónicos, grão médio, predominantemente biotítico). Também 

apresentam filões de microgabros, basalto alcalino, quartzo, pegmatitos, aplitos e pórfiros de 

granito e riólito.  

A cerca de 1 Km a E do Estabelecimento Termal encontra-se a falha da Vilariça que se 

desenvolve desde Unhais da Serra, a Sul, no Distrito de Castelo Branco até à Vilariça com uma 

orientação global NNE-SSW. Corresponde a um desligamento esquerdo com cerca de 5.5 km 

de rejeito, sendo o resultado de um acidente complexo, onde existe fracturação paralela numa 

faixa de 0.5 a 1 km de largura, com desnivelamentos de blocos extremos e abatimento do 

bloco central, formando assim, o “graben de Longroiva”, que se situa mais a este da zona das 

Estabelecimento Termal (Silva e Ribeiro, 1991). 

Do ponto de vista hidrogeológicos verifica-se que unidades hidrogeológicas na zona são 

constituídas por depósitos aluvionares de vertente; arcoses da Vilariça; complexo xisto 

grauváquico e formações graníticas. 

As formações graníticas que ocorrem no local constituem um sistema com dois aquífero, um 

com água não mineral e um outro com água mineral. O sistema aquífero mineral ocorre em 

maciço granítico fraturado, envolvido por uma barreira impermeável a W, N e E, constituída 

pelas formações geológicas xistentas semi-impermeáveis. Este sistema é um aquífero semi-

confinado com o teto, constituído pela Unidade das Arcoses (Ferreira Gomes et al., 2001). Os 

fluxos infiltram-se em profundidade no maciço granítico, por vezes muito alterado e fraturado, 

ao serem descendentes no interior dos granitóides e de W para E devido às condições 

topográficas. Encontram depois a Falha do Estabelecimento Termal de Longroiva (com 

orientação NNE-SSW), e, por terem dificuldade de a atravessar, evoluem para Norte e num 

movimento sempre descendente, até encontrarem os xistos da zona do Estabelecimento 

Termal, onde são obrigados a ressurgir, tal situação ocorre devido às cargas hidráulicas 

desenvolvidas e acréscimo de temperatura em profundidade, permitindo assim a descarga 

natural e não um total confinamento [W10]. 

Entre as duas unidades hidrogeológicas graníticas o maciço apresenta uma zona muito espessa 

praticamente sem fraturas ou, quando existem, são muito fechadas, de modo a possibilitar a 

individualização dos dois sistemas aquíferos. A ocorrência de materiais argilosos a preencher 

as diáclases contribui também para a separação dos dois sistemas. 

3.2.3. Estabelecimento Termal de Manteigas 

A figura 3.7 apresenta o mapa obtido através da base de dados das ocorrências termais 

Portuguesas e da Carta Geológica de Portugal na escala 1:500000 em formato vetorial através 
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do Geoportal [W10]) e a figura 3.8 a Carta Geológica à escala 1/25000 elaborada pelo Laboratório 

de Sistemas de Informação Geográfica (LabSIG) do Departamento de Engenharia Civil e 

Arquitetura da Universidade da Beira Interior para a zona de estudo do Estabelecimento Termal 

de Manteigas. 

 

 

Figura 3.7 - Extrato da Carta Geológica de Portugal (extraído do portal GEOPOR [W10]). 

 

Figura 3.8 - Mapa geológico de detalhe da zona do Estabelecimento Termal de Manteigas (imagem cedida pelo 

LabSIG do Departamento de Geotecnia da UBI). 

As águas termais de Manteigas são águas de origem profunda, magmática (Seifert, 1965). No 

entanto, está instalada nos depósitos fluvioglaciares uma circulação subaérea do rio Zêzere 
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que contacta diretamente com as águas hidrominerais que emergem das formações graníticas 

subjacentes, o que pode criar assim condições excecionais para uma contaminação das águas 

de circulação profunda (Sondagens e Fundações A. Cavaco,1991). 

Nas imediações do local verifica-se, a quase ausência dos afloramentos graníticos que 

caracterizam a região, devido à cobertura fluvioglaciar que, em alguns locais, poderá 

ultrapassar os 30 metros de espessura.  

Na área das nascentes afloram depósitos de cobertura, nomeadamente aluviões recentes; 

cascalheiras; blocos de rio; depósitos de vertente; cones de dejeção; caos de blocos com 

influência de depósitos de vertente e depósitos fluvioglaciários. 

A nível de rochas graníticas, aflora o granito porfiroide de grão grosseiro, por vezes alterado 

com zonas algo friáveis, de cor creme ou mesmo amarelada ou então com tonalidades 

ferruginosas. Além deste aflora o granito de grão médio ou fino a médio, com faixas mais ou 

menos paralelas entre si, segundo uma direção WNW-ESE ou NW-SE. Afloram diversos tipos 

de rochas filonianas (aplito-pegmatíticas, quartzo e rochas básicas). O condicionamento 

tectónico da emergência é o nó NNE/WNW (DGEG, [W10]). Assim as águas termais emergem 

de uma série detrítica de granulometria variável, em que os granitos estão sobrepostos por 

depósitos glaciares (Seifert, 1965). 

A emergência ocorre no contacto com a faixa de granito não porfiroide, fino ou médio a fino. 

A reativação da falha do vale do rio Zêzere origina a consequente fracturação e diaclasamento 

nas rochas granitoides, favorecendo a percolação e ascensão das águas termais. A fracturação 

a nível da zona de recarga é significativa, favorecida pelos fenómenos de meteorização ligados 

à gelivação. A zona de recarga situa-se em zonas de cota mais elevada, provavelmente na 

direção da principal fracturação, isto é, da Torre. A fracturação a nível da zona de recarga é 

importante e aberta permitindo supor capacidades importantes a nível da função de 

transmissividade do reservatório. Na zona de emergência não são visíveis afloramentos. Nas 

proximidades, a fracturação é importante e aberta, admitindo-se o contributo importante a 

nível da função transmissora do reservatório [W10]. 

Em relação à hidrologia regional é de salientar que outras formas de precipitação atmosférica 

como a neve, granizo, geada e nevoeiro desempenham um papel relevante. A título de 

exemplo a neve é uma importante fonte de alimentação da escorrência superficial durante o 

degelo, mas também, através da fracturação e do diaclasamento, na recarga dos aquíferos da 

região, por cobrir os terrenos durante os meses de Inverno, formando por vezes um manto 

espesso (Mendes et al., 2008). 
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3.3. Caracterização das captações que abastecem os Estabelecimentos Termais  

3.3.1. Estabelecimento Termal do Cró 

No local, para alem da Nascente Tradicional que esta na origem da criação das Caldas do Cró, 

foram executadas diversas sondagens de pesquisa de agua mineral. Os dados existentes dizem 

respeito aos relatórios das sondagens ACP1, ACP2, AC1, AC2. No entanto apenas está ativa e 

em exploração a captação ACP2 (Figura 3.9). 

 
Figura 3.9 – Captações existentes no Campo Termal do Cro (Fonte: Cavaleiro et al., 2006 in Cotefis, 2016). 

Tendo em conta os estudos realizados por Cavaleiro et al. (2006), constata-se que o 

reservatório hidromineral se situa a uma profundidade aproximada de 55 metros (no furo ACP2 

e da captação tradicional) (mostrando que o reservatório se encontra praticamente à superfície 

à cota da ribeira de Boi. 

A simulação do fluxo para o furo ACP2, recorrendo ao método de Theiss (aproximação de 

Cooper-Jacob) e a observação do caudal no furo ACP1, mostram que o valor de 

transmissividade (T) varia entre 32 m2/dia (para a fracturação principal) e 29 m2/dia (fraturação 

elementar). Os valores do coeficiente de armazenamento (S) é da ordem de 3.6 x 10-4. Estes 

resultados comprovaram o carácter confinado do sistema hidromineral. O caudal extraído de 

4 L s-1, sendo que a extração da água realizada por bombagem. 

A Portaria n.º 291/2005 (Diário da República, 1ª série-B, Nº 57 de 22 de março de 2005) fixa “o 

perímetro de proteção, em coordenadas retangulares planas, no sistema Hayford-Gauss, 

referidas ao ponto central, da água mineral natural a que corresponde o número HM-46 de 

cadastro e a denominação “Caldas do Cró”. 
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Na figura 3.10 pode-se observar as zonas de perímetro de proteção, tendo em contas as 

características referidas no modelo e admitindo que as características de permeabilidade do 

terreno asseguram boas condições de filtração e ainda as características de vulnerabilidade à 

contaminação/poluição. 

 

Figura 3.10 - Zonas de proteção do firo de captação do Estabelecimento Termal do Cró (Cavaleiro et al., 

2006). 

Para o Estabelecimento Termal do Cró, ao aplicar o método do raio fixo, considerou-se o 

sistema de suporte litológico do aquífero como sendo constituído por formações ígneas 

fissuradas. Os valores obtidos encontram-se na tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Valores para as diferentes zonas de proteção através do método do raio fixo (Cavaleiro et al., 2006). 

Zona de proteção/ Unidades 
Q t (dia) n H ri (t) Raio a 

considerar (m3/dia) (dia) (%) (m) (m) (m) 

Imediata - - - - - 20.0 

Intermédia 259.2 50 0.005 52.3 126.0 140.0 

Alargada 259.2 3500 0.005 52.3 1051 1200.0 

3.3.2. Estabelecimento Termal de Longroiva 

Carvalho et al., (2004) executaram 5 furos (F1 a F5) de prospeção para a construção de uma 

captação concretizando esse objetivo com o furo F5 que se passou a designar posteriormente 
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por Captação C1 (Figura 3.11). Os furos foram difíceis de realizar devido às características 

geológicas locais, por se estar em presença de intensa fracturação e aparentemente com falhas 

ativas associadas à grande falha da Vilariça. O furo previsto, do tipo semi-horizontal, localizava-

se junto da nascente, ou seja, no talude semi-vertical e a cerca de 2 metros acima da cota do 

pé do talude (a cota do pé do talude corresponde à cota do piso principal do edifício a 

construir). 

De acordo com os resultados obtidos foi confirmado o artesianismo do aquífero quer na 

captação quer na sondagem F3 onde o caudal era repuxante na ordem dos 0,5 L s-1. A 

informação existente indica se está perante um aquífero do tipo semi-confinado com 

permeabilidade do tipo fissural. 

 
  (b) 

Figura 3.11 – (a) Localização dos furos (F1 a F5) e da captação (C1) do Estabelecimento Termal de Longroiva 

(Carvalho et al., 2004). 

O local da Captação C1 situa-se na bordadura esquerda de uma pequena linha de água, 

designada por Ribeira da Relva. O local do furo situa-se muito próximo de uma escarpa natural, 

produzida por ações da geodinâmica interna e externa, relacionadas com uma especial 

estrutura geológica, a falha da Vilariça (Figura 3.12a). Esta estrutura geológica, de direção 

global NE-SW, é constituída por uma falha ativa, que se desenvolve desde a Serra da Estrela 

(Unhais da Serra, Manteigas) a sul, passando pelo local das Quintãs, geologicamente conhecido 

por graben de Longroiva, e evolui até à Vilariça, já a norte do Rio Douro, com continuidade 

mais para norte, para Espanha (Carvalho et al., 2004). 

(a) 
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(a) 

(b) 

Figura 3.12-(a) Perfil (II) da zona dos trabalhos efetuados com objetivo à realização da captação definitiva C1; (b) 

Corte do Furo F5 com características de captação definitiva, resultante de trabalhos de prospeção e pesquisa nas 

Quintãs – Meda (Carvalho et al., 2004). 
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Em termos litológicos dos 0-7m é constituído por granodiorito muito alterado castanho; dos 

7-100 m formado por granodiorito cinzento-escuro, muito fissurados até aos 58 m, por vezes 

com filões de granito e de quartzo; > 100 m constituído por granodiorito cinzento 

acastanhado, alterado fissurado, pontualmente muito alterado (127 m e 178 m) (figura 3.12b). 

Referente à água subterrânea até aos 10 m é seco, onde se encontra o nível freático. Aos 29 m 

tinha um caudal de 0.3 L s-1 e dos 129 aos 178 m apresentou um caudal de 7.0 L s-1. No ensaio 

de caudal final foi possível retirar 14 L s-1 com 12 m de rebaixamento. 

A extração da água termal do Estabelecimento Termal de Longroiva é realizada por 

artesianismo (caudal de 6 L s-1). 

A Portaria 1360/2006 (Diário da República, 1ª série, Nº 232 de 4 de dezembro de 2006) fixa o 

perímetro de proteção, em coordenadas retangulares planas, no sistema Hayford-Gauss 

referidas ao ponto central, da água mineral natural a que corresponde o número HM-53 de 

cadastro e a denominação «Longroiva». A figura 3.13 apresenta as zonas de perímetro de 

proteção para as Estabelecimento Termal de Longroiva. 

 

Figura 3.13 - Zonas de proteção do furo de captação do Estabelecimento Termal de Longroiva [W10]. 
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3.3.3. Estabelecimento Termal de Manteigas 

A água sulfúrea do Estabelecimento Termal de Manteigas é explorada através de captações 

em duas sondagens feitas em 1967. A figura 3.14 mostra a localização da concessão do 

Estabelecimento Termal de Manteigas. 

 

Figura 3.14 - Área de concessão do Estabelecimento Termal de Manteigas (imagem cedida pelo LabSIG do 

Departamento de Geotecnia da UBI). 

De acordo com os dados do relatório emitidos pela empresa de “Sondagens e Fundações A. 

Cavaco Lda.” as sondagens CM1 e CM2 indicam espessura dos depósitos fluvioglaciares de 

cerca de 50 m (Sondagens e Fundações A. Cavaco,1991). 

Nestes depósitos (constituídos por blocos, seixo e areias) está instalada circulação subaérea 

do rio Zêzere que contacta diretamente com as águas hidrominerais que emergem da 
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formação granítica subjacente. Criam-se assim, condições excecionais para uma fácil 

contaminação das águas de circulação profunda.  

(a) 

(b) 

Figura 3.15 - Perfil topográfico do vale do rio Zêzere no local da captação: (a) vertical (b) horizontal (imagem 

cedida pelo LabSIG do Departamento de Geotecnia da UBI). 

O furo CM1, representativo da circulação em depósitos fluvioglaciares (Figura 3.15), apresenta 

valores de caudais específicos de cerca de 1,2 L s-1m-1. O furo CM2, representativo da circulação 
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fissural, apresenta caudais específicos de cerca de 1L s-1m-1 que corresponderão a valores de 

transmissividades da ordem de 90 m2 dia-1, correspondendo a valores típicos de reservatórios 

muito fraturados. O caudal bombado foi 3.9 1L s-1. A carga hidráulica do aquífero fraturado 

hidromineral é mais alta do que na circulação nos depósitos fluvioglaciares.  

Os ensaios de caudal realizados nos furos existentes sugerem que por captação tubular será 

possível extrair caudais da ordem dos 10 L s-1 de água a 45°C e em boas condições. Atualmente 

no Estabelecimento Termal de Manteigas a água provem, por artesianismo, com um caudal de 

5 L s-1, de 3 furos (AC1, AC2, AC3) com uma profundidade de 60 metros (Figura 3.15). 

A Portaria nº 143/2001 (Diário da República, 1ª série-B, Nº 52 de 2 de março de 2001) fixa o 

perímetro de proteção, em coordenadas retangulares planas no sistema Hayford-Gauss, 

referidas no ponto central, da água mineral natural a que corresponde o número HM-8 de 

cadastro e a denominação “Caldas e Fonte Santa”. 

Na figura 3.16 pode-se observar as zonas de perímetro de proteção para o Estabelecimento 

Termal de Manteigas, 

 

Figura 3.16 -Zonas de proteção do furo de captação do Estabelecimento Termal de Manteigas [W10]. 
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CAPÍTULO 4 – AMOSTRAGEM E TÉCNICAS DE ANÁLISE 

Com o objetivo de caracterizar do ponto de vista hidrogeoquímico as águas minerais naturais 

dos Estabelecimentos Termais de Cró, Manteigas e Longroiva forma realizadas 3 campanhas 

de amostragem. A primeira amostragem realizou-se em dezembro de 2018, a segunda em 

março de 2019 e a última campanha em maio de 2019. 

Nas diferentes campanhas de amostragem foi realizada, em simultâneo, a medição de vários 

parâmetros físico-químicos no local de emergência (captação) assim como nas amostras de 

água recolhidas nos equipamentos utilizados para a irrigação nasal, hidromassagem e nas 

piscinas de hidroterapia. De entre os parâmetros físico-químicos medidos in situ referem-se o 

pH, temperatura, condutividade, TSD (total de sólidos dissolvidos), Eh (potencial redox), 

salinidade, oxigénio dissolvido e saturação. 

Para análise química dos elementos maiores e vestigiais foi utilizado a técnica de Espetrometria 

de Massa Acoplada a Plasma Indutivo (ICP-MS) e para a determinação das concentrações dos 

aniões a Cromatografia Iónica (CI). A determinação da concentração de bicarbonatos (HCO3) e 

carbonatos (CO3) foi feita com base no procedimento definido por “Standard Analytical 

Procedure for Water Analysis” (Marg e Khas, 1999). 

Para a determinação do sulfureto o método selecionado foi o elétrodo seletivo. O 

procedimento para a medição das formas reduzidas de enxofre foi realizado in situ. Para a 

determinação da concentração de sulfureto foi usado como base o método padrão referido 

no “Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water” (Eaton et al.,1995).  

4.1. Amostragem 

4.1.1. Primeira campanha de amostragem 

No dia 14 de dezembro de 2018 realizou-se a deslocação ao Estabelecimento Termal do Cró. 

Esta primeira campanha teve por finalidade estabelecer a metodologia de amostragem e 

analítica para a determinação do H2S. Procedeu-se à amostragem na captação (Figura 4.1) 

assim como em 5 pontos previamente selecionados no interior do Estabelecimento Termal, 

designadamente: Piscina Termal, Hidromassagem F (torneira de água fria), Hidromassagem Q 

(torneira de água quente), Irrigação Nasal e Bica. 

No furo da captação foi possível identificar a presença de um cheiro característico (ovos 

podres), indicativo da existência de uma concentração de H2S aceitável para o olfato humano 

(8,1 g L-1 ou seja o equivalente a 11 μg/m3). 
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Figura 4.1 - Furo de captação ACP1 explorado pelo Estabelecimento Termal do Cró (foto da autora do trabalho, 

2019). 

Os parâmetros medidos no local foram: a temperatura (T), a condutividade elétrica (CE), o pH, 

Eh (potencial redox), a salinidade (Sal), o oxigénio dissolvido (OD), TSD (Total de sólidos 

dissolvidos) e o HCO3. Para a determinação das concentrações de H2S in situ foram recolhidas 

24 amostras (4 réplicas por cada local de amostragem selecionado). 

Em todos os pontos foram recolhidas amostras de água para análise química, por 

Cromatografia iónica e por ICP-MS, no Laboratório de Geoquímica Aplicada do Departamento 

de Geociências (Figura 4.2).  

 

Figura 4.2 - Preparação amostra para ICP-MS (foto de Eduardo Silva, 2019). 

4.1.2. Segunda campanha de amostragem 

A segunda campanha de amostragem realizou-se nos Estabelecimentos Termais de Longroiva, 

Cró e Manteigas em março de 2019. 

No Estabelecimento Termal de Longroiva apenas se amostrou o furo de captação AC1A (Figura 

4.3). 
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Figura 4.3 - Furo de captação ACP1 explorado pelo Estabelecimento Termal de Longroiva (foto de Eduardo Silva, 

2019). 

No Estabelecimento Termal do Cró o procedimento de amostragem foi idêntico ao descrito 

anteriormente. Contudo, não se realizou a recolha de amostras no ponto Hidromassagem Q 

nem no ponto da irrigação nasal, pois devido a altura do ano em questão parte das termas 

não estavam em funcionamento.  

No Estabelecimento Termal de Manteigas foram amostrados os furos de captação AC1, AC2 e 

AC3 (Figura 4.4), assim como foram selecionados dois pontos no interior do Estabelecimento 

Termal: a Piscina Termal e Hidromassagem com água aquecida. 

  
Figura 4.4 - Furos de captação AC1, AC2 e AC3 explorados pelo Estabelecimento Termal de Manteigas (foto de 

Eduardo Silva, 2019). 
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Os parâmetros medidos in situ local foram: a temperatura (T), a condutividade elétrica (CE), o 

pH, Eh (potencial redox), a salinidade (Sal), o oxigénio dissolvido (OD), TSD (Total de sólidos 

dissolvidos) e o HCO3. Em todos os pontos foram recolhidas amostras de água para análise 

química no Laboratório de Geoquímica Aplicada do Departamento de Geociências. 

Para a determinação in situ das concentrações de H2S foram recolhidas apenas 3 réplicas em 

cada local de amostragem. Esta decisão teve por base os resultados obtidos na 1ª campanha 

de amostragem e a questão de economizar tempo. Com objetivo de melhorar a fase de recolha 

de forma a evitar a perda de H2S (devido à turbulência que se gera aquando na entrada da 

água na proveta definiu-se uma nova metodologia. Esta técnica consistiu na utilização de uma 

seringa e parafilme (para isolar a seringa em contacto com a torneira) na recolha das amostras 

nos diferentes pontos de amostragem (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 – Técnica utilizada para uma melhor recolha de amostras de água de forma a minimizar a perda de 

H2S. 

4.1.3. Terceira campanha de amostragem 

Na terceira campanha de amostragem, procedeu-se à recolha de amostras nos 

Estabelecimentos Termais de Longroiva, Cró e Manteigas em maio de 2019. 

Nas Termas de Longroiva apenas se amostrou o furo de captação AC1A. 

No Estabelecimento Termal do Cró o procedimento de amostragem foi idêntico ao descrito 

anteriormente. A terceira campanha coincidiu com o inicio de atividade dos Estabelecimentos 

Termais pelo que foi possível efetuar a. Amostragem na captação (Figura 4.1) assim como em 

5 pontos selecionados no interior do estabelecimento termal, designadamente: Piscina Termal, 

Hidromassagem F (torneira de água fria), Hidromassagem Q (torneira de água quente), 

Irrigação Nasal e Bica.  

No Estabelecimento Termal de Manteigas houve uma diminuição dos pontos amostrados, em 

comparação com a campanha anterior. Nesta campanha recolheram-se amostras de água 

apenas nos furos de captação AC2 e AC3 e num ponto interior do Estabelecimento 
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correspondente ao tratamento por irrigação nasal presente na sala de tratamento de 

patologias relacionadas com o aparelho respiratório superior. De modo a otimizar o 

procedimento de amostragem utilizado na segunda campanha, para recolha de amostra para 

determinação da concentração de H2S utilizou-se um tubo de vidro concebido para o efeito e 

parafilme (para isolar o amostrador em contacto com a torneira), de modo a evitar perdas 

significativos de H2S na recolha das amostras (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Adaptação do modelo anterior em tubo de vidro para a recolha de amostras de forma a minimizar as 

perdas de H2S. 

4.2. Determinação in situ da concentração de H2S através do método potenciométrico 

Para a determinação da concentração de sulfureto dissolvido na amostra foi usado o método 

padrão referido no “4500 S2-: Sulfide – G. Ion-Selective Electrode Method” da “Standard Methods 

for the Examination of Water and Waste Water” (Eaton et al.,1995). Este método também é 

designado por método potenciométrico, e posteriormente utilizado para a determinação da 

concentração de H2S presente na amostra. 

O método potenciométrico consiste no potencial seletivo do ião Prata/Sulfureto, que por sua 

vez está relacionado com a atividade do ião sulfureto (S2-). Neste método é adicionado um 

reagente antioxidante alcalino (AAR), às amostras e às amostras padrão, para inibir a oxidação 

do sulfureto (S2-) pelo oxigénio (O2) e fornecer uma constante força iónica, bem como, um 

constante pH. O uso do reagente AAR permite a calibração em termos de concentração total 

de sulfureto dissolvido. Para esta experiência é necessário que todas as amostras e amostras 

padrão estejam à mesma temperatura. Concentrações de Sulfureto (S2-) entre os 0,032 mg/L e 

os 100 mg/L, podem ser medidas sem uma pré-concentração. Em contrapartida, concentrações 
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muito baixas de Sulfureto (S2-) necessitam de pré-concentração (Holm et al., 2000). Este 

procedimento, foi otimizado no Departamento de Química da Universidade de Aveiro sob a 

supervisão da Doutora Maria Teresa Caldeira. 

A - Preparação no Laboratório 

Para que se obtivessem resultados mais rigorosos, foi realizada uma pré-preparação no 

laboratório com duração de cerca de 10 dias. Esta pré-preparação consistiu na preparação de 

soluções, segundo métodos padrão, nomeadamente: a solução-mãe (Na2S. x H2O) e a solução 

tampão-antioxidante (AAR ou SAOB), e daí resultantes, soluções intermédias mais diluídas e, 

posteriormente, as soluções padrão (4500 S2-: Sulfide – G. Ion-Selective Electrode Method” da 

“Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water” (Eaton et al.,1995). Foram 

também realizados cálculos para se obterem as concentrações desejadas e cálculos para se 

perceber o rigor da reta de calibração obtida, por exemplo, o cálculo do declive da reta de 

calibração). Para a determinação do limite de deteção, realizou-se uma experiência de acordo 

com as recomendações do manual do elétrodo publicado pela Hach2O (Introduction to Ion-

selective measurement. Dr. Axel W.Bier, Hach-Lange, Application Specialist). 

B - Definição da Reta de Calibração 

Num primeiro momento, foram preparadas as soluções-padrão, a partir de uma solução 

tampão-antioxidante (AAR) preparada no dia. Para o efeito, preparou-se uma solução 

contendo 40 gramas de NaOH (2M), 17,5 gramas de ácido ascórbico (~ 2 M) e 33,5 gramas de 

Na2H2EDTA, para um volume total de 0,5 litro. 

Dado que a dissolução do NaOH em água (NaOH+H2O ultrapura) é uma reação exotérmica, é 

necessário colocar o gobelé num recipiente com água de forma a arrefecer a solução. Enquanto 

se deixa arrefecer a solução preparada anteriormente, mistura-se o ácido ascórbico com H2O 

ultrapura até este estar praticamente dissolvido. Repete-se o procedimento para o EDTA. 

Segundo o método-padrão utilizado, num balão volumétrico de 500 mL coloca-se primeiro o 

NaOH, depois o ácido ascórbico e por último o EDTA. Perfaz-se os restantes mililitros com 

água ultrapura. É importante verificar-se que não fica nenhum dos reagentes nas paredes dos 

gobelés, para assim evitar perdas e erros nas posteriores medições e cálculos. 

Para a preparação das soluções padrão para a construção da reta de calibração houve 

necessidade de se preparar previamente a solução-mãe de concentração de S2- [1000 mg/L]. 

Para a sua preparação são necessários cerca de 1,5200 gramas de NaS.9H2O. que são colocados 

num balão volumétrico de 200 mL conjuntamente com 100 mL de AAR (Figura 4.7). Procede-

se à dissolução do NaS.9H2O adicionando água ultrapura, até perfazer o volume final do balão. 
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Figura 4.7 – Preparação da solução padrão de Na2S. 

 

Com o objetivo de verificar se se podia utilizar valores de concentrações de S2- inferiores ao 

testados anteriormente, prepararam-se novas soluções-padrão, a partir de duas soluções 

intermédias (uma de 50 mg/L de S2- e outra de 2 mg/L de S2-) preparadas no próprio dia (Figura 

4.8). Para a solução de 50 mg/L, colocou-se num balão volumétrico de 50 mL, 25 mL de AAR e 

2,5 mL da solução-mãe e perfez-se até ao volume final de 50 mL. Para se preparar a solução 

de 2 mg/L, retiram-se 2,0 mL da solução intermédia de 50 mg/L que de colocou num balão 

volumétrico de 50 mL conjuntamente com 25 mL de AAR, perfazendo o volume com água 

ultrapura. 

 

Figura 4.8 – Solução intermédia [S2-] = 50 mg/L e solução final [S2-] = 2 mg/L. 
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Para as soluções padrão escolheram-se concentrações de [S2-] de 0,02 mg/L até 5,00 mg/L. 

Para a preparação das soluções padrão de [S2-] de 5,00; 3,00; 2,00; 1,00; 0,50; e 0,30 mg/L 

utilizou-se a solução intermédia de [50 mg/L]. Fez-se uso da solução final de [2 mg/L], na 

utilização das soluções padrão de [S2-] = 0,10; 0,05 e 0,02 mg/L. Os volumes (μL) pipetados 

para cada solução padrão foi diferente, variando de 300 a 5000 μL da solução intermédia de 

[50 mg/L], e de 500 a 2500 μL da solução final de [2 mg/L]. Na preparação das soluções padrão, 

usou-se balões volumétricos de 50 mL nas quais 25 mL correspondiam ao tampão antioxidante 

(AAR). 

Num segundo momento, procedeu-se às medições do potencial (mV) das soluções padrão 

referidas anteriormente. Nas medições teve-se o cuidado ao manusear o elétrodo pois além 

de ser um aparelho caro, tem uma membrana que se pode danificar facilmente. Usou-se uma 

barra de agitação magnética nas medições para promover uma boa mistura e 

consequentemente uma estabilização na leitura dos valores de potencial (Figura 4.9). Os 

resultados obtidos foram projetados num gráfico, em que o eixo dos “xx” corresponde a Log 

([S2-] e o eixo dos “yy” corresponde ao Potencial (mV). A figura 4.10 apresenta a reta de 

calibração obtida r que foi considerada aceitável. 

 

Figura 4.9 – Medição da solução padrão com o elétrodo seletivo Ag/S. 

 



 

Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos da Universidade de Aveiro / Universidade do Porto 

 

53 Caracterização hidroquímica das águas termais de três estâncias do distrito da Guarda 

 

Figura 4.10 – Reta de calibração utilizada para o cálculo das concentrações de S2-. 

4.3. Determinação dos parâmetros físico-químicos das amostras de água 

A finalidade do estudo hidrogeoquímico é quantificar e identificar as principais propriedades 

e constituintes químicos das águas subterrâneas, desde as áreas onde se infiltram, até ao 

momento em que surgem nas nascentes ou são extraídas através dos diferentes tipos de 

captação. O conjunto de toda a informação recolhida permite estabelecer a fácies hidroquímica 

da água, fornecer informações sobre as reações na interface meio geológico e aquoso assim 

como definir os padrões de qualidade. 

4.3.1. Determinações multiparamétricas in situ 

As medições in situ foram realizadas através de um medidor multiparamétrico HI 9628 da 

HANNA Instruments, previamente calibrado (Figura 4.11), que permitiu a medição simultâneo 

de parâmetros indicadores da qualidade de água. 

 
Figura 4.11 - Medidor multiparamétrico utilizado para determinação dos parâmetros físico-químicos (foto do 

autor, 2016). 
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Para a realização das medições realizou-se previamente uma calibração dos elétrodos de pH, 

condutividade e oxigénio dissolvido. Para o pH recorreu-se a duas soluções padrão pH de 4,01 

e 7,01. Em relação a condutividade foi utilizada uma solução de calibração de 1413 μS cm-1 

enquanto para a calibração do elétrodo de oxigénio dissolvido foi utilizada uma solução com 

o valor de 12,88 mS cm-1. 

4.3.2. Análise química das amostras de água 

A -  Determinação da Alcalinidade 

Alcalinidade é a medição química da capacidade da água para neutralizar ácidos, também 

mede a sua resistência à mudança de pH com a adição de ácidos ou bases. Sendo devida 

principalmente à presença de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos e em alguns casos 

também de fosfatos boratos e silicatos. Por convenção tem como unidade mg L-1 CaCO3 dado 

que maior parte da alcalinidade advém da dissolução de minerais de carbonato. 

Para a determinação deste parâmetro foi usada a técnica de análise por titulação com ácido 

forte de modo a tornar possível a avaliação do rigor da análise e estimar o erro pelo balanço 

de iões. O método analítico usado foi do “Standard Analytical Procedure for Water Analysis” 

em que se procedeu a determinação da alcalinidade total com o ponto de viragem de pH 4.5. 

O procedimento consistia em titular as amostras com H2SO4-0,02N, até o medidor de pH 

permanecer com o valor de 4.5 (Marg e Khas, 1999). Para o cálculo da alcalinidade total era 

usada a fórmula (Marg e Khas, 1999):  

𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝐿−1)  =  
𝐵 × 𝑁 × 50000

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎
 

onde o valor B corresponde ao volume (ml) usado na titulação potenciométrica a pH 4.3, e N 

o valor da normalidade do ácido usado. 

B - Cromatografia iónica  

A técnica instrumental da Cromatografia Iónica (CI) foi utilizada para a determinação dos 

aniões. Esta técnica surgiu em 1975, como um novo método de análise instrumental para a 

determinação de iões em soluções aquosas, utilizando um detetor de condutividade, com 

colunas de resinas de troca iónica e colunas supressoras. Esta técnica é uma variante da 

cromatografia líquida utilizada para a análise de iões inorgânicos (aniões tais como cloreto, 

fluoreto, nitrito, nitrato e sulfato; catiões como lítio, cálcio, amónia, magnésio, potássio e sódio) 

em várias matrizes.  

Na Cromatografia (CI) os componentes de uma mistura são separados, resultando numa fase 

móvel e noutra fase designada estacionária. Durante o processo de separação cromatográfica, 

a fase móvel transporta a amostra ao longo da camada ou coluna que contém a fase 

estacionária. Sendo que, numa primeira fase é necessário injetar a solução eluente (aniões: 
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NaHCO3: 2,8 mmol dm-3 e NaCO3: 2,25 mmol dm-3) e uma solução catiónica (30 mM HCl) no 

cromatógrafo, que possui a função de além de fazer deslocar a amostra, auxilia na separação 

dos iões. É importante a injeção dos padrões (preparados consoante as condutividades das 

amostras que pretendemos analisar) para termo de comparação com os resultados obtidas 

das amostras. Com o auxílio da bomba de pressão a amostra e o eluente são deslocados no 

equipamento e passam por uma pré-coluna e uma coluna (catiónica ou aniónica), dependendo 

das características dos componentes a analisar. À medida que a fase móvel flui através da fase 

estacionária, os solutos são distribuídos entre as duas fases. Aqueles que estão mais próximos 

da fase móvel viajam mais rápido do que aqueles que não estão. É nesta etapa onde ocorre a 

troca iónica dos iões entre o analito e a coluna, devido ao processo de afinidade eletrónica 

(eletroafinidade). 

Na fase final deste processo, o detetor regista o sinal através da medição da condutividade 

elétrica, resultando num cromatograma (tempo de análise versus sinal de condutividade 

emitido pelo composto ao passar pelo detetor) (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12 – Cromatograma obtido de uma análise de uma solução com indicação dos respetivos tempos de 

retenção (imagem retirada de [W11]). 

 

O tempo de retenção é usado para qualitativamente identificar e analisar cada pico ou ião. A 

altura do pico ou a sua área são proporcionais à concentração do ião e são usados para os 

quantificar. Em função do respetivo tempo de retenção e da altura/área do pico é calculado o 

respetivo valor de concentração por comparação com os valores obtido na curva de calibração 

construída para o efeito (Simões, 1983). 

Nas análises realizadas neste trabalho foi utilizado um cromatógrafo DIONEX 2000i com um 

“loop” de 100 μL e um integrador CHROMJET (Figura 4.13). Os limites de deteção foram os 

seguintes: NO3 < 0,216 mg L-1; Cl < 0,470 mg L-1; SO4 < 0,573 mg L-1). A determinação de F, Cl, 

NO3 e SO4 foi realizada no Departamento do Geociências da Universidade de Aveiro 
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Figura 4.13 - Cromatógrafo da marca DIONEX, modelo 2000 SPI utilizado na análise aniónica das águas. 

 

C - Determinação dos catiões maiores e elementos vestigiais por ICP-MS - Espectrometria 

de Massa Acoplada a Plasma Indutivo 

A Espectrometria de Massa Acoplada a Plasma Indutivo é uma técnica analítica multielementar, 

rápida, precisa e exata para a quantificação de elementos maiores e vestigiais em amostras 

líquidas e sólidas. Os espectros gerados durante as análises são obtidos de forma rápida, 

facilitando a sua aplicação no controle de processos em tempo real (analisadores em linha). 

O método consiste na introdução da amostra a analisar, por ação de uma bomba peristáltica, 

num plasma de uma determinada radiofrequência. Os processos de transferência de energia 

causam dissolução, atomização e ionização dos elementos. A extração dos iões do plasma é 

feita através de uma interface em vácuo com um sistema de iões integrado e a sua separação 

é feita com base na razão massa/ carga por um espectrómetro de massa através do transporte 

sob ação de campos elétricos e magnéticos que modificam as suas trajetórias (ISO 17294, 

2004).  

A análise química das amostras de águas foi realizada no laboratório de geoquímica do 

Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro, utilizando um equipamento da 

marca Agilent Technologies 7700Series ICP-MS® (Figura 4.14). 
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Figura 4.14 - ICP-MS Agilent modelo 7700, utilizado na análise química dos elementos maiores e vestigiais das 

amostras de águas. 

 

Nestas amostras analisou-se um total de 22 elementos: Ag, Al, As, Be, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mg, 

Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Th, Ti, Tl, V, Zn (limites de deteção: Ag, Co < 0,002 µg/L; Cd, Mg, V < 

0,004 µg/L; Sb < 0,005 µg/L; Tl < 0,006 µg/L; Cr < 0,025 µg/L; Be < 0,03 µg/L; Pb < 0,032 µg/L; 

K < 0,047 µg/L; Mn < 0,063 µg/L; As < 0,094 µg/L; Ca < 0,122 µg/L; Th < 0,126 µg/L; Ni < 0,178 

µg/L; Cu < 0,224 µg/L; Ba < 0,970 µg/L; Fe < 1,115 µg/L; Al < 1,237 µg/L; Zn < 1,921 µg/L Li; 

Na < 0,019 mg/L; K < 0,047 mg/L.  

4.4 – Tratamento dos Dados 

Para o tratamento de dados foi realizada uma análise estatística univariada, através do 

Programa Statistica 9.0. Para definição da fáceis hidrogeoquímicas os dados foram projetados 

nos diagramas de Piper e Stiff, através do programa Grapher 13.0. Para obter teoricamente 

as espécies minerais e os índices de saturação foi usado o programa PhreeqC. 

4.4.1. Balanço Iónico 

Uma análise físico-química de uma amostra de água está sujeita a erros analíticos que podem 

comprometer os resultados obtidos. Estes erros são estimados através do balanço de iões de 

acordo com o método por Custódio e Llamas (1983). A percentagem do erro balanço (ERB) foi 

calculado após a transformação das concentrações de mg L-1 para meq L-1 de acordo com a 

equação de Stabler. O balanço iónico é dado pela fórmula determinado pelo erro balanço (ERB) 

que pode ser expresso por (Lloyd e Hethcote, 1985):  

𝐸𝑅𝐵 (%) =
∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖õ𝑒𝑠 − ∑ 𝑎𝑛𝑖õ𝑒𝑠

∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖õ𝑒𝑠 + ∑ 𝑎𝑛𝑖õ𝑒𝑠
× 100 
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Custódio e Llamas (1983) consideram que o erro balanço iónico deve decrescer com o aumento 

da concentração iónica e aplicam a proporcionalidade entre a condutividade e a concentração 

iónica, para estabelecer os erros balanço iónicos admissíveis da seguinte forma: 

Condutividade (μS cm-1) ERB (%) 

50 30 

200 10 

500 8 

2000 4 

>2000 <4 

 

Por seu lado, Feitosa e Filho (2000) admitem que o erro nunca deve ser superior a 10% para 

que a análise possa ser considerada analiticamente correta. Este valor percentual está 

associado ao valor da condutividade elétrica. Neste trabalho os erros do balanço das análises 

das águas variaram entre -7,2% a 15,3%.  

4.4.2. Estatística Univariada 

A primeira aproximação para a compreensão da hidroquímica das amostras de água em estudo 

consiste no estudo das relações estatísticas existentes entre os parâmetros medidos e os 

constituintes dissolvidos nas águas. No caso da estatística univariada utilizou-se um conjunto 

de medidas de tendência central (média, mediana, mínimo e máximo) e de medidas de 

dispersão (desvio padrão). 

4.4.3. Caracterização da fácies hidrogeoquímicas 

Para a caracterização das fáceis hidrogeoquímicas os resultados das concentrações dos catiões 

e aniões maiores foram projetados nos diagramas de Piper e Stiff. O diagrama de Piper permite 

verificar possíveis misturas e/ou evoluções químicas entre amostras. Os diagramas de Stiff são 

úteis para mostrar a distribuição espacial da fácies hidrogeoquímicas, bem como o grau de 

mineralização das águas. 

A - Diagrama de Piper 

O diagrama de Piper é uma ferramenta bastante consistente na análise de conjuntos de dados 

hidroquímicos, pois possibilita a projeção de um elevado número de pontos de água, 

evidenciando facilmente os processos de misturas de águas, dissolução e precipitação. Este 

tipo de diagrama apresenta um inconveniente, pois despreza os restantes iões daqueles que 

foram mencionados.  

O diagrama de Piper (Figura 4.15) representa graficamente o resultado de análises químicas, 

estabelecendo a fácies hidrogeoquímica de uma água. Sendo composto por dois triângulos e 

um losango. Um dos triângulos corresponde aos aniões maiores (HCO3+CO3, SO4 e Cl) e o 

outro aos catiões maiores (Na, K, Mg, Ca) onde cada vértice representa 100% da concentração 
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dos principais catiões e aniões em percentagem relativa (Custodio & Llamas, 1983). No cálculo 

dos valores percentuais é considerada a concentração expressa em meq L-1. 

 

Figura 4.15 -Diagrama de Piper e definição das respetivas fácies hidroquímica. 

 

A intersecção do prolongamento das retas paralelas às faces dos triângulos inferiores fornece 

a classificação hidroquímica e comparação de grupos de águas distintos (Fetter, 2001; Custodio 

& Llamas, 1983). 

B - Diagrama de Stiff 

O diagrama de Stiff apresenta as principais características hidroquímicas de uma amostra de 

água. O diagrama de Stiff é constituído por um polígono irregular característico da água 

analisada (Figura 4.16), definido através de quatro eixos horizontais paralelos que se estendem 

nas duas direções a partir de um eixo central vertical. As concentrações dos catiões (Na+K, Mg, 

Ca e Fe) são introduzidas no gráfico à esquerda do eixo central vertical, e dos aniões (Cl, HCO3, 

CO3, SO4 e o F) à direita do eixo central (Stiff, 1951). As concentrações são expressas em % 

meq/L ou em meq/L. No diagrama de Stiff só se pode classificar uma amostra de cada vez, 

possibilitando a distinção de grupos hidroquímicos e a sua evolução e a função de processos 

hidroquímicos ocorridos (Custodio & Llamas, 1983). 
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Figura 4.16 - Diagrama de Stiff (Sanders, 1998). 

4.4.4. - Índices hidrogeoquímicos  

As razões iónicas de uma água, podem ser de grande utilidade na deteção da sua procedência, 

uma vez guardarem relação com a natureza das rochas pelas quais circula, ou então, darem 

indicação acerca da ação de fenómenos modificadores por via de reações de interação água-

rocha. São, portanto, capazes de ajudar a identificar os processos a que uma água se submeteu 

no decurso do seu trajeto subterrâneo. A Tabela 4.1 apresenta alguns dos índices geoquímicos 

mais usados, intervalos de variação e significado associado (Hem, 1985). 

Tabela 4.1 - Índices geoquímicos mais usados, intervalos de variação e respetivo significado. 

Índice Valor Interpretação 

rMg/rCa 

0,25 - 0,33 Água de circulação por rocha de composição granítica 

0,35 – 1,5 Águas continentais 

± 1 Influência de terrenos dolomíticos 

< 1,0 Fluxo através de rochas básicas ricas em silicatos de Mg 

± 5,0 Água do mar 

rNa/rK 

0,02 – 0,025 Água do mar 

0,09 – 0,6 Água de circulação por rocha de composição granítica 

0,004 – 0,28 Águas doces 

rNa/rCl 

< 0,088 Água do mar / Troca do Na por Ca e Mg 

< 0,7 Precipitação de sais de Na 

>0,7 Circulação por rochas cristalinas ou vulcânicas 

rCl/rHCO3 

0,5 Circulação por rochas cristalinas 

0,1 – 0,5 Águas continentais 

20 - 50 Água do mar 

r = meq/L 
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CAPITULO 5 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

5.1. Caracterização das águas das captações dos Estabelecimentos Termais 

Um número significativo de águas termais ocorre na região das Beiras (Portugal Central). Estas 

ocorrências estão associadas a batólitos graníticos hercínicos de implantação sin a pós-

tectónica, pertencentes ao Maciço Ibérico ante-Mesozóico. Em termos geoquímicos, os 

granitos são calco-alcalinos, geralmente de duas micas. Estas águas correspondem à circulação 

de águas meteóricas a grandes profundidades, ao longo de circuitos instalados em estruturas 

tectónicas de alcance regional. As emergências naturais têm caudais muito variáveis e 

temperaturas que variam entre 18 e 66 ºC. 

Estas águas apresentam sumariamente uma facies predominantemente HCO3-Na, com 

marcado carácter alcalino, mineralização média a baixa (200 a 500 mg/L), alcalinas (pH > 8), 

redutoras (Eh geralmente negativos). A interação da água com aluminosilicatos consome 

protões, adequadamente fornecidos em sistema parcialmente aberto a uma fonte limitada de 

gás CO2 em profundidade, fazendo aumentar o pH, possivelmente também controlado pelo 

equilíbrio com fases carbonatadas. Estas águas alcalinas sulfúreas têm na sua estrutura química 

espécies reduzidas de enxofre e azoto, com concentrações muito diminutas em Mg e teores 

relativamente altos de F e Cl, que secundam em importância o anião bicarbonato, e sílica. 

Algumas destas águas estão classificadas como sendo radioativas, sobretudo pela presença de 

radão dissolvido. Para estas especificidades contribuíram processos de dissolução e 

precipitação de minerais, reações redox, reações de troca iónica e processos bacteriológicos. 

Neste estudo foi realizada a amostragem em 3 Estabelecimentos Termais (Cró, Longroiva e 

Manteigas) tendo por objetivo efetuar uma caracterização hidroquímica das águas das 

captações exploradas assim como das águas utilizadas nos diferentes tratamentos termais 

(Figura 5.1). 

 

Figura 5.1 – Localização dos Estabelecimentos Termais em estudo [W8]. 

 

Da análise bibliográfica (Moita, 2011; Teixeira, 2012; Ferreira et al., 2014) e dos contactos 

realizados com os Estabelecimentos Termais (acesso aos dados de boletins de análise recentes) 

foi possível compilar um conjunto de informação que possibilitou caracterizar as águas 

termominerais. A tabela 5.1 apresenta de forma resumida a informação que foi compilada. 
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Tabela 5.1 - Caracterização físico-química das águas dos furos de captação dos Estabelecimento Termal de Cró, 

Longroiva e Manteigas (Teixeira, 2012) de acordo com a informação disponível nos documentos consultados. 

Estabelecimento Termal Cró (ACP2)(a) Manteigas (AC2)(b) Longroiva (AC1A)(c) 

Parâmetros Média Min-Max Média Min-Max Média Min-Max 

Temperatura (ºC) 23  47 46-48 45.9 45,2-47,1 

Condutividade (S cm-1) 427 426-428 196 195-196 590 527-688 

pH 8,2 8,1-8,2 9,4 9.3-9.5 8,8 8,8-8,9 

Dureza (pp 105 CaCO3) 1,2  0,8 - 6,3 4,7-8,0 

Silica (SiO2) 48,0 48,0 32,5 - 66,1 67-79 

Resíduo Seco (mg L-1) 301 301 166 - 342,46 367-398 

Mineralização total (mg L-1) 379 379 186 - 457 438-475 

HCO3 (mg L-1) 157 154-157 43 39-46 151 134-160 

CO3 (mg L-1) <2 <2 6,5 5.5-7.6 6,9 4,9-9,7 

F (mg L-1) 16.4 15-18 10,8 10.7-10.8 23,9 23-26 

Cl (mg L-1) 35.3 33-37 8 7-8 46 41-51 

NO3 (mg L-1) 0.13 - <0,25 - <0,3 <0,3 

SO4 (mg L-1) 18,0 15-22 17 15-18 13,3 11-19 

HS- (mg L-1) 2,8 2,6-3,0 1,0 - 7,38 6,1-7,9 

Na (mg L-1) 98,7 96-100 49 46-53 125 119-129 

K (mg L-1) 2,8 2,5-3,2 1,0 0.9-1.0 4,6 3,7-8,7 

Mg (mg L-1) 0,2 0,16-0,25 <0,31 - <0,1 <0,1 

Ca (mg L-1) 3,9 3,6-4,2 2.5 2.0-3.0 2,6 1,9-3,0 

Ag (g L-1) 0,53 - <0,24 - - - 

Al (g L-1) 6,4 - 19 - - - 

As (g L-1) 12,8 11-14,5 117 94-140 - - 

Ba (g L-1) <1,3 - 0,32 - 107 - 

Be (g L-1) 0,60 - 0,24 0.2-0.27 - - 

Cd (g L-1) 0,22 - <0,01 - - - 

Co (g L-1) <0,36 - <0,03 - - - 

Cr (g L-1) <2.1 - <2,0 - - - 

Cu (g L-1) <1,1 - <0,33 - - - 

Fe (g L-1) 26 -  - - - 

Li (g L-1) 675 660-690 151 131-170 730 440-790 

Mn (g L-1) 21,1 - <0,93 - 1,1 - 

Mo (g L-1) 1,1 - 8.9 7.9-10 - - 

Ni (g L-1) <17,2 - <5,8 - - - 

Pb (g L-1) <0,65 - <0,01 - - - 

Sb (g L-1) <0,14 - - - - - 

Sn (g L-1) <0,47 - - - - - 

Th (g L-1) - -  - - - 

Tl (g L-1) <0,21 - 0,01 - - - 

V (g L-1) <0,49 - <0,11 - - - 

W (g L-1) 76,9 - 11,7 - 82 - 

Zn (g L-1) <6,2 - 0,43    

(a) valores que consta do Boletim de Análises 097/H/2011 e Boletim de Análise 02669-16 Moita (2011) relativos a amostras de água do furo de 

captação ACP2 do Estabelecimento Termal do Cró (colheitas realizadas a 5 de julho de 2011 e a 28 de janeiro de 2016 e análises realizadas pelo 

LNEG e LAIST – Laboratório de Análises do IST), respetivamente; (b) valores que consta do Boletim de Análise 12/H/2015 relativa a uma amostra 

de água do furo de captação AC1 do estabelecimento Termal de Manteigas (colheita realizada a 24 de fevereiro de 2015 e análises realizadas 

pelo LNEG); (c) valores estatísticos (n=37) dos parâmetros físico-químicos principais das águas da captação AC1A do Estabelecimento Termal 

de Longroiva correspondentes a um período de controlo de 2001-2012 (Ferreira Gomes et al., 2014). 
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Teixeira (2012) sintetizou algumas das características físico-químicas das principais estâncias 

termais da zona centro de Portugal, zona no qual se enquadra os Estabelecimentos Termais 

em estudo. A Tabela 5.2 apresenta em resumo as características físico-químicas dos 

Estabelecimentos Termais em estudo. 

Tabela 5.2 - Caracterização físico-química das águas dos Estabelecimentos Termais do Cró, Longroiva e 

Manteigas (Teixeira, 2012). 

Estabelecimento Termal  Cró Longroiva Manteigas 

Temperatura  Fria (23 °C) Mesotermal (45 °C) Mesotermal (46 °C) 

Mineralização total 
Fracamente mineralizada 

(351 mg L-1) 

Fracamente mineralizada  

(462 mg L-1) 

Fracamente mineralizada 

(169 mg L-1) 

Composição 

Química  

Classificação 
Sulfúrea (Stotal - 5,89) 

Fluoretada (17,0) 

Sulfúrea (Stotal - 4,3) 

Fluoretada (22,2) 

Sulfúrea (Stotal - 10,1) 

Fluoretada (9,9) 

Tendencialmente 

Potencialmente 

Sódica (109) 

Bicarbonatada (151) 

Sódica (126) 

Bicarbonatada (154) 

Sódica (43) 

- 

Sílica (SiO2)  55 mg L-1 65 mg L-1 29 mg L-1 

pH 8,3 8,8 9,4 

Radioatividade  4,9 mμC L-1 NR mμC L-1 2,4 mμC L-1 

 

5.1.1. Caracterização hidroquímica das águas dos Estabelecimentos Termais do Cró, 

Manteigas e Longroiva 

Para a caracterização hidroquímica das águas que abastecem os Estabelecimentos termais do 

Cró, Manteigas e Longroiva foram realizadas colheitas de amostras nas diferentes captações 

que estão em funcionamento: Cró (ACP2), Manteigas (AC1, AC2 e AC3) e Longroiva (AC1A).  

Durante as diferentes campanhas foram efetuadas as medições dos parâmetros físico químicos 

assim com a recolha de uma amostra de água para realizar as análises laboratoriais dos 

elementos maiores e vestigiais. Para o efeito determinaram-se os valores de pH, temperatura, 

condutividade, TSD (total de sólidos dissolvidos), Eh (potencial redox), salinidade, oxigénio 

dissolvido e saturação. Para a caracterização química foram analisados os elementos maiores 

(F, Cl, NO3, SO4, Na, K, Mg e Ca) e vestigiais (Ag, Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, 

Pb, Sb, Th, Tl, V, W e Zn) utilizando a técnica de espetrometria de massa acoplada a plasma 

indutivo (ICP-MS) e cromatografia iónica (CI). Para a determinação da concentração de 

bicarbonatos (HCO3) e carbonatos (CO3) foi realizada por titulação potenciométrica. A 

caracterização química incluiu ainda a determinação das concentrações de H2S pelo método 

do elétrodo seletivo. 

Paralelamente, e tendo em consideração os resultados obtidos por Santos (2017) efetuou-se a 

determinação in situ da concentração de H2S nas diferentes amostras. Santos (2017) concluiu 

que o recipiente a utilizar para as determinações deveria ser de vidro, e que a solução SAOB 

era efetiva para evitar a perda de H2S da amostra. A mesma autora concluiu também que a 

determinação dos valores de potencial deveria ser realizada em triplicado e com agitação e 

que a leitura deveria ser registada após estabilização do valor (período de tempo que varia em 
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função da concentração de H2S na amostra). A reprodutibilidade dos valores foi avaliada de 

acordo com o estabelecido no “Standard Methods” tendo os resultados sido inferiores a 10%. 

Estabelecimento Termal do Cró 

A primeira análise realizada às águas das Caldas do Cró foi realizada em 1891 por Ferreira da 

Silva. Mais tarde, em 1912, Bonhorst procedeu a uma nova análise, determinando que estas 

águas tinham reação alcalina tendo um forte cheiro a sulfídrico (in Martins, 2012). Em 1936, 

Pereira Salgado realizou um novo exame e, vinte anos mais tarde, em 1959, foi efetuada nova 

analise, mais completa, desta vez por parte de Herculano Carvalho (in Martins, 2012). Esta 

última analise mostrou que se tratava de uma agua sulfúrea sódica de tipo bem acentuado 

(sulfúrea alcalina – fluoretada) com uma temperatura de 23,3 ºC, um valor de pH na emergência 

elevado (8,38) e um teor médio de F- (13,7 mg/L) muito superior ao normal (Morais e Costa, 

2012). 

A tabela 5.3 apresenta os resultados os parâmetros físico-químicos determinados in situ assim 

como as concentrações de H2S, dos elementos maiores e vestigiais para as amostras de água 

da captação que abastece o estabelecimento Termal do Cró. A análise dos resultados dos 

principais parâmetros, permite constatar que os valores obtidos oscilam à volta de valor médio 

devido a eventuais flutuações naturais e também a pequenos desvios relacionados com os 

próprios métodos analíticos. 

De acordo com os resultados obtidos podemos afirmar que esta água é fracamente 

mineralizada, com reação muito alcalina. As amostras apresentam uma condutividade média 

de 436 μS cm-1 e pH 8.1, com temperatura de emergência na ordem dos 23 ºC que lhe confere 

as características duma água hipotermal. Trata-se duma água em que, sob o ponto de vista 

iónico, o sódio é largamente predominante no campo dos catiões representando sempre mais 

de 95% do total de catiões, enquanto o ião bicarbonato é geralmente secundado em 

importância pelo cloreto e/ou fluoreto. Estas águas apresentam uma concentração diminuta 

em magnésio. Encerram em si mesmas um ambiente claramente redutor, com potenciais de 

oxidação - redução negativos (-215 mV), e a que, a quase ausência de oxigénio dissolvido 

permite a manutenção de espécies de enxofre e azoto reduzidas. Estas águas podem ser 

classificadas como predominantemente de tipologia bicarbonatada-sódica, fluoretada, 

sulfidratada, sendo uma água sulfúrea. Os valores de F excedem os valores paramétricos 

estabelecidos no Decreto-Lei 152/2017 (1,5 mg L-1) 

Ainda do ponto de vista químico, em relação aos elementos vestigiais, verifica-se que para a 

grande maioria os valores se encontram abaixo do limite de deteção do método utilizado, 

destacando-se apenas a ocorrência de As, Li, Mn e W. 
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Tabela 5.3 – Parâmetros físico-químicos e concentrações dos elementos maiores e vestigiais em amostras de 

água representativas do furo de captação ACP2 do Estabelecimento Termal do Cró e valores estatísticos (Mínimo, 

Média, Máximo) calculados a partir dos valores do presente trabalho e dos valores obtidos por Santos (2017). 

Parâmetros Unidades 
Furo de captação das Estabelecimento Termal do Cró – ACP2 

1ª CP 2ª CP 3ª CP Mínimo Média Máximo 

pH - 7,7 7,9 8,0 7,7 8,1 8,6 

Temperatura ºC 23,8 23,4 23,8 22,9 23,5 24 

Condutividade µS cm-1 414 356 445 356 436,0 483 

TSD ppm 184 179 224 179 215,3 240 

Eh mV -271,3 -355,5 -239,5 -355,5 -205,1 -122,6 

Salinidade % 0,17 0,17 0,21 0,17 0,20 0,23 

S mg L-1 2,48 1.18 2.86 1.18 3,37 4,06 

HCO3 mg L-1  170 166 156 130 146 170 

CO3 mg L-1  N.D. N.D. N.D. 0,07 0,7 2 

F mg L-1 5,2 15,0 13,5 5,2 13,7 17,4 

Cl mg L-1 33 31,8 29,3 29,3 33,4 38 

NO3
- mg L-1 a.l.d a.l.d a.l.d - - - 

SO4 mg L-1 22 22,5 17,4 17,4 20,7 24 

Na mg L-1 96,7 93,8 104,4 92 99,2 110 

K mg L-1 2,9 2,7 2,9 2,7 3,2 4,7 

Mg mg L-1 0,22 0,20 0,23 0,2 0,3 0,7 

Ca mg L-1 4,8 4,4 4,5 4,4 5,0 6 

Ag g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d - - - 

Al g L-1 1,9 <5 <5 1,2 3,7 11 

As g L-1 12,2 12,6 13,1 9,4 11,5 13,1 

Ba g L-1 0,17 a.l.d 0,29 0,17 1,27 3,2 

Be g L-1 0,90 0,79 0,70 0,7 0,82 1,1 

Bi g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d - - - 

Cd g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d - - - 

Co g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d 0,02 0,16 0,37 

Cr g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d 0,03 0,13 0,40 

Cu g L-1 2,4 a.l.d 0,4 0,07 0,58 2,40 

Fe g L-1 2,1 a.l.d 6,6 0,6 2,4 6,6 

Li g L-1 707,2 582,8 665,7 554,0 616,3 707,2 

Mn g L-1 21,2 19,0 20,5 18,2 24,9 51,4 

Mo g L-1 0,8 a.l.d 0,9 0,4 0,7 0,9 

Ni g L-1 1,4 a.l.d 0,1 0,1 1,4 2,5 

Pb g L-1 0,3 a.l.d 0,5 0,02 0,2 0,5 

Sb g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d 0,02 0,04 0,06 

Sn g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d 0,06 0,06 0,06 

Th g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d 0,03 0,07 0,1 

Tl g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d 0,08 0,08 0,08 

V g L-1 0,02 a.l.d a.l.d 0,02 0,05 0,07 

W g L-1 70,5 87,0 71,4 70,5 78,4 87,0 

Zn g L-1 1,8 a.l.d a.l.d 0,6 2,10 4,8 

1ª CP – primeira campanha; 2ª CP – segunda campanha; 3ª CP – terceira campanha; a.l.d. – abaixo do limite de deteção; 

N.D. – não determinado 

 

De acordo com os valores estabelecidos no Decreto-Lei 152/2017 as concentrações em As 

estão próximas dos VMA para consumo humano (< 10 g L-1). As águas do estabelecimento 

Termal do Cró apresentam as concentrações mais elevadas em Li em comparação com as 

águas do estabelecimento de Longroiva (Li: 556 g L-1) e de Manteigas (Li: 146 g L-1). 
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Estabelecimento Termal de Manteigas 

A tabela 5.4 apresenta os resultados os parâmetros físico-químicos determinados in situ assim 

como as concentrações de H2S, dos elementos maiores e vestigiais para as amostras de água 

da captação que abastece o Estabelecimento Termal do Manteigas. 

Tabela 5.4 – Parâmetros físico-químicos e concentrações dos elementos maiores e vestigiais em amostras de 

água representativas dos furos de captação AC1, AC2 e AC3 do Estabelecimento Termal de Manteigas e valores 

estatísticos (Mínimo, Média, Máximo) calculados a partir dos valores do presente trabalho e dos valores obtidos 

por Santos (2017). 

Parâmetros Unidades 

Furo de captação das Estabelecimento Termal de Manteigas – AC2 e AC3 

2ª CP 3ª CP 
Mínimo Média Maximo 

AC1 AC2 AC3 AC2 AC3 

pH - 8,7 8,5 8,5 8,4 8,4 8,4 8,8 9,3 

Temperatura ºC 35,1 42,5 41,7 46,4 46,3 41,0 43,7 46,4 

Condutividade µS cm-1 167 172 168 240 217 168 237 344 

TSD ppm 81 86 84 121 109 84 114,9 136 

Eh mV -364.2 -358,7 -346,7 -321,7 -332,5 -358,7 -243,9 -156,5 

Salinidade % 0,07 0,08 0,08 0.11 0.08 0,08 0,08 0.11 

S mg L-1 1,41 1.09 1.00 1.40 1.43 1,00 1,49 1,84 

HCO3 mg L-1  115 115 113 130 132 109 131 145 

CO3 mg L-1  29 25 19 20 22 5,6 18,3 25 

F mg L-1 10,5 8,9 8,8 10,0 10,0 8, 10,8 13,3 

Cl mg L-1 4,9 5,3 5,2 4,8 4,8 4,8 5,7 7,0 

NO3 mg L-1 0,19 0,19 0,19 a.l.d a.l.d - - - 

SO4 mg L-1 13,0 11,3 11,0 13,9 13,7 8,0 12,7 15,0 

Na mg L-1 40,9 41,3 41,7 55,0 54,5 41,3 48,9 55,0 

K mg L-1 0,7 0,8 0,8 1,1 1,1 0,7 1,2 2,9 

Mg mg L-1 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 - - - 

Ca mg L-1 3,2 3,2 3,2 4,0 3,9 3,2 3,76 4,0 

Ag g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d - - - 

Al g L-1 14,0 20,7 13,7 14,4 9,8 9,8 15,6 20,7 

As g L-1 113,9 113,8 115,4 119,9 120,0 90,1 107,1 120,0 

Ba g L-1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,5 0,1 0,4 0,6 

Be g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d 0,20 0,22 0,30 

Bi g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d - - - 

Cd g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d - - - 

Co g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d - - - 

Cr g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d 0,04 0,13 0,28 

Cu g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d 0,07 0,27 0,50 

Fe g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d 9,7 6,20 0,70 3,55 9,69 

Li g L-1 136,7 136,0 136,3 150,4 149,6 136,0 146,5 161,0 

Mn g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d 0,6 <0.5 0,1 0,3 0,6 

Mo g L-1 4,8 6,7 6,1 7,9 8,0 6,1 7,8 8,9 

Ni g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d 2,5 2,5 2,5 

Pb g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d 0,56 <0.4 0,06 0,17 0,56 

Sb g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d 0,03 0,09 0,14 

Sn g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d - - - 

Th g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d 0,02 0,04 0,06 

Tl g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d 0,01 0,07 0,24 

V g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d - - - 

W g L-1 12,1 11,5 11,3 10,8 10,4 4,9 10,2 12,1 

Zn g L-1 a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d a.l.d 1,2 1,2 1,2 

2ª CP – segunda campanha; 3ª CP – terceira campanha; a.l.d. – abaixo do limite de deteção; N.D. – não determinado 
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A análise dos resultados dos principais parâmetros, permite constatar que os valores obtidos 

oscilam à volta de valor médio devido a eventuais flutuações naturais e também a pequenos 

desvios relacionados com os próprios métodos analíticos. 

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 5.4) podemos afirmar que esta água é fracamente 

mineralizada, com reação muito alcalina. As amostras apresentam uma condutividade média 

de 237 μS cm-1 e pH 8.8, com temperatura média de emergência na ordem dos 43.7 ºC que 

lhe confere as características duma água termal. Trata-se duma água em que, sob o ponto de 

vista iónico, o sódio é largamente predominante no campo dos catiões representando sempre 

mais de 95% do total de catiões, enquanto o ião bicarbonato é geralmente secundado em 

importância pelo fluoreto e/ou cloreto. Estas águas apresentam uma concentração diminuta 

em magnésio. Encerram em si mesmas um ambiente claramente redutor, com potenciais de 

oxidação - redução negativos (-244 mV), e a que, a quase ausência de oxigénio dissolvido 

permite a manutenção de espécies de enxofre e azoto reduzidas. Estas águas podem ser 

classificadas como predominantemente de tipologia bicarbonatada-sódica, fluoretada, 

sulfidratada, sendo uma água sulfúrea. Os valores de F excedem os valores paramétricos 

estabelecidos no Decreto-Lei 152/2017 (1,5 mg L-1) 

Ainda do ponto de vista químico, em relação aos elementos vestigiais, verifica-se que para a 

grande maioria os valores se encontram abaixo do limite de deteção do método utilizado, 

destacando-se apenas a ocorrência de As, Li, e W. De acordo com os valores estabelecidos no 

Decreto-Lei 152/2017 as concentrações em As excedem 10 a 12 vezes os VMA para consumo 

humano (< 10 g L-1). 

Estabelecimento Termal de Longroiva 

De acordo com Ferreira Gomes et al. (2001) a primeira referência bibliográfica às águas de 

Longroiva foi no Aquilégio Medicinal, de Fonseca Henriques de 1726, entretanto reeditado 

pelo IGM em 1998. Merecem ainda referência o estudo hidrogeológico efetuado por 

GeoHidrol (1972), os trabalhos de Duarte (1974) e Keller e Sondagens e Fundações A. Cavaco 

(1998, 1999). 

A água das Termas de Longroiva tendo um uso que já vem de muito longe no tempo, foi alvo 

de várias análises e pesquisas. A análise mais antiga data de 1970, efetuada por Silva e Almeida 

(1970), numa amostra de água colhida na Nascente Tradicional. Posteriormente em 1988 foi 

efetuada por Canto Machado (1988) uma outra análise numa amostra de água recolhida no 

Furo TD1. Os resultados dessas análises classificam as amostras de água como fracamente 

mineralizada, doce, com reação muito alcalina sendo do ponto de vista químico classificadas 

como bicarbonatada sódica, carbonatada, fluoretada, sulfidratada, com uma “estrutura tipo” 

de águas sulfúreas (Ferreira Gomes et al., 2001). 



 

Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos da Universidade de Aveiro / Universidade do Porto 

68 Caracterização hidroquímica das águas termais de três estâncias do distrito da Guarda 

A tabela 5.5 apresenta os resultados os parâmetros físico-químicos determinados in situ assim 

como as concentrações de H2S, dos elementos maiores e vestigiais para as amostras de água 

da captação que abastece o Estabelecimento Termal de Longroiva. 

Tabela 5.5 – Parâmetros físico-químicos e concentrações dos elementos maiores e vestigiais em amostras de 

água recolhidas nos furos de captação AC1A do Estabelecimento Termal de Longroiva e valores estatísticos 

(Mínimo, Média, Máximo) calculados a partir dos valores do presente trabalho e dos valores obtidos por Santos 

(2017). 

Variáveis Unidades 

Furo de captação das Estabelecimento Termal do Longroiva 

– AC1A 

2ª CP 3ª CP Mínimo Média Máximo 

pH - 7,9 8,7 7,9 8,4 8,7 

Temperatura ºC 43,1 42 42,0 44,1 45,6 

Condutividade µS cm-1 489 868 489 654 898 

TSD ppm 245 435 245 326 435 

Eh mV -475,7 -329,8 -475,7 -253,8 -217,0 

Salinidade % 0,41 0,41 0,24 0,31 0,41 

S mg L-1 4.96 7.76 4,96 7.99 8,89 

HCO3 mg L-1 156 173 136 151 173 

CO3 mg L-1 N.D. 6,0 0,17 0,18 6,0 

F mg L-1 24,0 19,1 19,1 27,5 27,8 

Cl mg L-1 52,9 43,6 43,6 48,0 52,9 

NO3
- mg L-1 a.l.d a.l.d - - - 

SO4 mg L-1 21,5 19,4 19,4 22,2 28,0 

Na mg L-1 95 95,5 74,1 84,0 96 

K mg L-1 2,6 3,4 2,6 3,0 5,0 

Mg mg L-1 0,19 0,19 0,00 0,19 0,03 

Ca mg L-1 2,1 2,4 2,0 2,1 4,0 

Ag g L-1 a.l.d a.l.d - -! - 

Al g L-1 a.l.d a.l.d 2,0 2,6 3,4 

As g L-1 3,2 3,7 1,9 2,4 3,7 

Ba g L-1 17,7 17,3 17,3 19,8 26,3 

Be g L-1 a.l.d a.l.d 0,3 0,3 0,5 

Bi g L-1 a.l.d a.l.d - - - 

Cd g L-1 a.l.d a.l.d - - - 

Co g L-1 a.l.d a.l.d 0,33 0,33 0,33 

Cr g L-1 a.l.d a.l.d 0,06 0,07 0,07 

Cu g L-1 a.l.d a.l.d 0,09 0,09 0,09 

Fe g L-1 a.l.d 4,95 4,9 5,0 11,7 

Li g L-1 418,0 751,2 418,0 556,4 808,0 

Mn g L-1 0,74 1,12 0,70 1,12 12,20 

Mo g L-1 a.l.d 1,6 0,4 1,0 1,6 

Ni g L-1 a.l.d a.l.d - - - 

Pb g L-1 a.l.d a.l.d 0,20 0,20 0,20 

Sb g L-1 a.l.d a.l.d 0,00 0,12 0,23 

Sn g L-1 a.l.d a.l.d 0,60 0,60 0,60 

Th g L-1 a.l.d a.l.d 0,02 0,04 0,05 

Tl g L-1 0,85 <0,1 0,05 0,05 0,85 

V g L-1 a.l.d a.l.d - - - 

W g L-1 163,5 143,8 143,8 153,6 163,5 

Zn g L-1 a.l.d a.l.d 0,8 1,8 2,7 

2ª CP – segunda campanha; 3ª CP – terceira campanha; a.l.d. – abaixo do limite de deteção; N.D. – não 

determinado 
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A análise dos resultados dos principais parâmetros, permite constatar que os valores obtidos 

oscilam à volta de valor médio devido a eventuais flutuações naturais e também a pequenos 

desvios relacionados com os próprios métodos analíticos. 

De acordo com os resultados obtidos (Tabela 5.5) podemos afirmar que esta água é fracamente 

mineralizada, com reação muito alcalina. As amostras apresentam uma condutividade média 

de 654 μS cm-1 e pH 8,4, com temperatura média de emergência na ordem dos 44,1 ºC que 

lhe confere as características duma água termal. Trata-se duma água em que, sob o ponto de 

vista iónico, o sódio é largamente predominante no campo dos catiões representando sempre 

mais de 95% do total de catiões, enquanto o ião bicarbonato é geralmente secundado em 

importância pelo cloreto e/ou fluoreto. Estas águas apresentam uma concentração diminuta 

em magnésio. Encerram em si mesmas um ambiente claramente redutor, com potenciais de 

oxidação - redução negativos (-254 mV), e a que, a quase ausência de oxigénio dissolvido 

permite a manutenção de espécies de enxofre e azoto reduzidas. Estas águas podem ser 

classificadas como predominantemente de tipologia bicarbonatada-sódica, fluoretada, 

sulfidratada, sendo uma água sulfúrea. Os valores de F excedem os valores paramétricos 

estabelecidos no Decreto-Lei 152/2017 (1,5 mg L-1). 

Ainda do ponto de vista químico, em relação aos elementos vestigiais, verifica-se que para a 

grande maioria os valores se encontram abaixo do limite de deteção do método utilizado, 

destacando-se apenas a ocorrência de As, Li, e W. De acordo com os valores estabelecidos no 

Decreto-Lei 152/2017 as concentrações em As estão abaixo do VMA para consumo humano 

(< 10 g L-1). 

Salienta-se que as águas de Longroiva são as que apresentam uma maior mineralização. Uma 

particularidade é o facto da água de Longroiva ser a que apresenta uma maior sulfuração total, 

com cerca do dobro das outras e que as concentrações W (154 g L-1) são também as mais 

elevadas em comparação com as dos Estabelecimentos Termais do Cró (W: 78g L-1) e 

Manteigas (W: 10 g L-1) 

De forma a sintetizar a informação obtida todos os dados obtidos foram projetados 

graficamente nos diagramas de extremos e quartis para as variáveis consideradas mais 

relevantes (Figuras 5.2). 

A análise da figura 5.2 mostra que relativamente à variável temperatura as águas das 

Estabelecimento Termal do Cró apresentam valores relativamente mais baixos que de acordo 

com a classificação referida anteriormente são consideradas como águas frias (T < 25 ºC). As 

águas das Estabelecimento Termal de Manteigas e de Longroiva são classificadas como 

mesotermais (31 ºC < T < 40 ºC). Em relação à variável pH todas as águas amostradas 
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apresentam valores de pH > 7.0. Os valores do potencial redox (Eh) indicam claramente a 

existência de ambientes redutores (com valores a variar entre -500 e -100 mV). 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 5.2 - Evolução dos valores dos parâmetros físico-químicos medidos nos furos de captação AC2 

(Manteigas), furo ACP2 (Cró), Furo AC1A (Longroiva): (a) temperatura; (b) pH; (c) condutividade; (d) Eh.  

Relativamente aos valores da condutividade, verifica-se as águas dos Estabelecimentos Termais 

do Cró e de Longroiva são as que apresentam maiores valores de condutividade, traduzindo 

assim maior grau de mineralização (valores mais elevados de TSD). Esta variável é que 

apresenta uma maior variabilidade. Os valores obtidos encontram-se dentro dos valores 

apresentados nos boletins de análise que foram facultados para a realização deste trabalho. 

Para uma melhor visualização e comparação dos resultados da composição química das 

amostras de água os dados foram também projetados nos diagramas de extremos e quartis A 

figura 5.3 apresenta os diagramas de extremos e quartis para as variáveis que se destacam da 

análise das Tabelas 5.3, 5.4 e 5.5. 

Relativamente às concentrações dos elementos químicos constata-se que, nos três 

Estabelecimentos Termais em estudo do par HCO3/CO3 é dominante nas águas em estudo 

(Figura 5.3e). As amostras representativas do Estabelecimento Termal de Longroiva são aquelas 

que registam uma maior concentração de HCO3 (135,8 mg CaCO3 L
-1) enquanto as amostras 

do Estabelecimento Termal de Manteigas apresentam as concentrações mais baixas.  
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(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 

Figura 5.3 - Evolução dos valores dos parâmetros químicos medidos nos furos de captação AC2 (Manteigas), furo 

ACP2 (Cró), Furo AC1A (Longroiva): a) H2S; (b) As; (c) Al; (d) F; (e) HCO3+CO3; (f) Li; (g) Na e (h) W  
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De referir a presença do F nas águas em estudo conferindo a estas águas características 

fluoretadas (Figura 5.3d). Nas águas subterrâneas este elemento ocorre em pequenas 

concentrações, fazendo parte da composição de muitos minerais, tais como a fluorite (CaF2), a 

criolite (Na3AlF6), a fluorapatite [Ca5(PO4)3F]. A presença de F nas águas é importante dado que 

tem propriedades terapêuticas, podendo, no entanto, em doses elevadas ocasionar doenças 

como a fluorose. Nas águas em estudo não foram detetadas a presença de NO3.  

Relativamente aos catiões maiores verifica-se que as águas analisadas apresentam uma 

dominância do Na. Da análise da figura 5.3g constata-se que para a variável Na as 

concentrações são mais baixas nas amostras de água do Estabelecimento Termal do Cró 

enquanto para as amostras representativas do Estabelecimento Termal de Longroiva as 

concentrações são as mais elevadas (83-135 mg L-1). O Estabelecimento Termal de Manteigas 

apresentou apresentaram os valores intermédios (48 a 55 mg L-1) e com pouca variação entre 

campanhas. 

Dado o contexto geológicos dos maciços onde as águas circulam é suposto estas águas 

apresentarem concentrações baixas em Mg e Ca. A presença de Ca nas águas está associada à 

presença de minerais como a calcite, dolomite, gipsite, fluorite e apatite. O Mg por sua vez é 

um constituinte comum nas águas naturais encontra-se associado a diversos minerais, como 

por exemplo a olivina e o diópsido, sendo que ocorre em quantidades mais pequenas do que 

o cálcio. 

O K ocorre também em concentrações muita baixas em todas as amostras, dado que sendo 

um metal alcalino e devido à sua participação intensa em processos de troca iónica, pode ser 

facilmente adsorvido pelos minerais de argila. Os principais minerais fonte deste elemento são 

o feldspato potássico, moscovite, biotite pouco resistentes ao intemperismo físico e químico. 

A dominância do HCO3 e do Na podem ser explicados pelo enquadramento geológico das 

áreas onde existem as captações dos Estabelecimentos Termais, dado que todas eles ocorrem 

em contexto granítico. Estes teores podem estar associados a minerais como as micas, 

plagióclases, anfíbolas, piroxenas que apresentam baixa resistência aos processos de alteração. 

A presença do ião bicarbonato está associada ao alto teor de CO2 que escapa do manto 

superior e que favorece a dissolução dos granitos através da circulação das águas. 

Relativamente aos elementos vestigiais o As, Li e o W são dois elementos que se destacam 

pelos valores que apresentam. De referir que, em relação ao As, as amostras de água do 

Estabelecimento Termal de Manteigas apresentam concentrações que podem ser 

consideradas elevadas (90.1-102 µg L-1 - tendo em consideração o valor limite para águas de 

consumo humano – 10 µg L-1. As águas dos estabelecimentos do Cró e de Longroiva 

encontram-se abaixo do valor limite. 
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No caso do Li verifica-se que este elemento ocorre em todas as amostras analisadas 

(Estabelecimento Termal do Cró: 554 a 707 µg L-1; Estabelecimento Termal de Manteigas: 136 

a 161 µg L-1; Estabelecimento Termal de Longroiva: 418 a 808 µg L-1). O Li, apesar de ocorrer 

em minerais tem uma abundância diminuta na crusta terrestre, pode ser encontrado como 

elemento vestigial no feldspato de potássio, biotite, anfíbolas e minerais argilosos, e em 

pegmatitos em minerais como a ambligonite, litiofilite e lepidolite. É possível encontrar na 

literatura estudos que indicam que o Li possui propriedades terapêuticas, principalmente no 

tratamento da desordem bipolar. Quando ingerido este elemento é distribuído pelo sistema 

nervoso central e interage com os neurotransmissores e recetores, podendo até melhorar as 

doenças degenerativas (Marmol, 2008; Quiroz et al 2010).  

Também é possível constatar que as águas dos estabelecimentos Termais do Cró e de 

Longroiva apresentam teores significativamente mais elevados em W do que as águas do 

Estabelecimento Termal de Manteigas.  

As assinaturas geoquímicas identificadas nas águas analisadas refletem o percurso das águas 

em profundidade e a interação entre a água e a rocha. 

5.1.2. Definição da fácies hidroquímica das águas analisadas 

Os resultados das análises químicas foram projetados no diagrama de Piper (Figura 5.4). De 

acordo com os resultados obtidos pode-se afirmar que a projeção da composição química das 

águas minerais dos três Estabelecimentos Termais mostra a grande hegemonia do elemento 

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

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

aniónicas. De acordo com os resultados da projeção confirma-se que estamos em presença de 

águas bicarbonatadas sódicas. Como refere Morais e Corta (2012) a classificação de Piper 

revela-se demasiado simplificada pelo que se procedeu à definição das sequências iónicas 

simples e completa. 

A Tabela 5.6 apresenta as sequências iónicas com os elementos químicos tradicionalmente 

usados, que denominamos de sequências iónicas simples e as sequências incluindo todos os 

elementos principais. Desta sequência mais completa pode definir-se uma fácies hidroquímica 

mais ajustada. Assim, as águas em estudo apresentam a mesma sequência catiónica simples 

rNa>>rCa>rMg e completa rNa>>rCa>rLi>rMg, para as amostras em que o lítio tenha sido 

determinado. À exceção da água de Manteigas (rHCO3>rSO4>rCl) todas as outras apresentam 

a mesma sequência aniónica simples (rHCO3>rCl>rSO4). Na versão completa os iões fluoreto 

e cloreto alternam de posição e temos duas sequências principais: rHCO3>rF>rCl>rSO4 e 

rHCO3>rCl>rF>rSO4. 
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Figura 5.4 - Diagrama de Piper obtido através da projeção dos resultados das amostras deste estudo e da 

informação disponível em Santos (2017). 

 
Tabela 5.6 – Sequências aniónicas determinadas para as águas das captações dos Estabelecimentos Termais em 

estudo. 

Captação 
Sequência Catiónica Sequência Aniónica 

Simples Completa Simples Completa 

Cró rNa>>rCa>rMg rNa>>rCa>rLi>rMg rHCO3>rCl>rSO4 rHCO3>rCl>rF>rSO4 

Manteigas rNa>>rCa>rMg rNa>>rCa>rLi>rMg rHCO3>rSO4>rCl rHCO3>rF>rCl>rSO4 

Longroiva rNa>>rCa>rMg rNa>>rCa>rLi>rMg rHCO3>rCl>rSO4 rHCO3>rCl>rF>rSO4 

 

Os diagramas de Stiff obtidos (Figura 5.5) ajudam a confirmar as características químicas dos 

resultados obtidos do diagrama de Piper. 

Da análise dos diagramas verifica-se que existe uma constância nas características químicas 

das águas analisadas refletida na semelhança dos polígonos obtidos para cada uma das 

Estabelecimento Termal e para as diferentes colheitas. Constata-se ainda que as águas das 

Estabelecimento Termal estudadas apresentam características químicas composicionais, 

bicarbonatadas sódicas, apesar das águas das Estabelecimento Termal de Manteigas serem 

menos mineralizadas. 
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Figura 5.5 – Diagramas de Stiff das amostras de água dos Estabelecimentos Termais do Cró e Manteigas e 

Longroiva. 

5.1.3 - Índices hidrogeoquímicos  

Os valores para os índices hidrogeoquímicos nas águas minerais estudadas são apresentados 

na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7 – índices hidrogeoquímicos para as amostras de águas das captações dos Estabelecimentos Termais 

do Cró e Manteigas e Longroiva. 

 rMg/rCa rK/rNa rNa/rCl rCl/rHCO3 rSO4/rCl itb/itb 

Cró – 1ª CP 0,08 0,01 4,56 0,33 0,50 -3,64 / -1,03 

Cró – 2ª CP 0,07 0,02 4,54 0,33 0,52 -3,62 / -1,01 

Cró  -3ª CP 0,08 0,02 5,49 0,33 0,44 -4,58 / -1,28 

Manteigas AC1 – 2ª CP 0,1 0,01 12,92 0,07 1,97 -12,06 / -0,76 

Manteigas AC2 – 2ª CP 0,1 0,01 12,04 0,08 1,58 -11,18 / -0,76 

Manteigas AC3 – 2ª CP 0,1 0,01 12,44 0,08 1,57 -11,58 / -0,80 

Manteigas AC2 – 3ª CP 0,08 0,01 17,74 0,05 2,11 -16,95 / -0,82 

Manteigas AC3 – 3ª CP 0,08 0,01 17,50 0,05 2,27 -16,71 / -0,79 

Longroiva – 2ª CP 0,15 0,02 2,77 0,58 0,30 -1,82 / -0,89 

Longroiva – 3ª CP 0.13 0,02 3,38 0,43 0,33 -2,45 / .0,92 

 

Da conjugação dos valores da Tabela 5.7 com a Tabela 4.1 podemos referir que os índices 

rMg/rCa, rK/rNa, rNa/rCl e de alguma forma rCl/rHCO3, indiciam uma correspondência com os 

valores habitualmente encontrados para águas continentais doces, e que teriam circulado por 

rochas de composição granítica. Também os valores negativos do índice de troca de bases (itb) 

ou índice de desequilíbrio entre cloretos e alcalinos, calculado a partir da expressão proposta 

por Custodio e Llamas, (1983), são os expectáveis para águas que circulam por rochas 

graníticas, já que a alteração dos aluminosilicatos conduz a uma quantidade de iões alcalinos 
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maior do que iões cloreto. Contudo, quando os valores de i.t.b são negativos deve usar-se uma 

expressão alternativa: i.t.b = rCl − r(Na + K) rSO4 + rHCO3 + rNO3⁄  (Custodio e Llamas, 1983) 

Um valor positivo do itb modificado poderá indicar uma troca de bases promovendo o 

endurecimento da água, ou seja, ocorre a fixação do Na+ e K+ nas rochas, por troca pela 

libertação para a água de Ca2+ e Mg2+; um valor negativo representará um abrandamento da 

água, fenómeno oposto ao anterior. A análise da Tabela 5.7 mostra que os valores para as 

amostras de estudo são negativos podendo indicar a troca de elementos alcalinos terrosos 

pelos elementos alcalinos, correspondendo assim a um aumento de Na+ e K+ na água. 

Contudo, os valores muito baixos da razão rK/rNa poderá indicar a tendência para a fixação 

preferencial do ião K+ em minerais de argila. Não se pode, no entanto, deixar de referir que as 

águas em estudo apresentam concentrações de Na+ relativamente importantes, implicando a 

diminuição da relação rK/rNa. 

Por outro lado, a razão rSO4/rCl revela uma correlação negativa moderada com a mineralização 

das águas. Assim, para valores crescentes de mineralização corresponde teoricamente um valor 

da razão entre os conteúdos em sulfato e cloreto mais baixa. De acordo com Morais e Corta 

(2012) esta diminuição poderá resultar quer de um aumento do cloreto com o incremento da 

mineralização da água e/ou a uma diminuição do conteúdo em sulfato correspondente à um 

maior grau de redução de sulfatos, e então a relação rSO4/rCl seria caracterizadora deste 

fenómeno modificador. 

5.1.4. Modelação das espécies químicas dissolvidas e cálculo dos Índices de Saturação  

Com a intenção de analisar as espécies predominantes que possam ter efeitos positivos ou 

negativos em termos de saúde, foram determinadas as espécies químicas dissolvidas e os 

respetivos Índices de Saturação (I.S.) de As e S através da utilização do programa PHREEQC. 

No caso do As foi dada particular atenção aos resultados das análises das águas das 

Estabelecimento Termal de Manteigas por estas apresentarem concentrações elevadas. A 

figura 5.6 apresenta os resultados para as diferentes espécies de As nas amostras recolhidas 

na Estabelecimento Termal de Manteigas.  

(a) (b) 

Figura 5.6 - Espécies químicas dissolvidas de As nas amostras de água da (a) captação AC2 e (b) AC3 do 

Estabelecimento Termal de Manteigas (a distribuição das espécies é idêntica para as restantes campanhas). 
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Da análise da figura constata-se que o As está na forma de HAsO42- e de AsO43- apesar de em 

menor percentagem. Os resultados obtidos são similares para as restantes captações e 

campanhas.  

Nas águas sulfúreas estudadas deteta-se a presença de compostos de S em diferentes estados 

de oxidação: desde o sulfato (S6+) até às espécies reduzidas (H2S; HS-; S2-) com (S2-) e tiosulfatos 

(S2O3
2-) com (S2+). Neste estudo, o sulfureto total é avaliado como sulfidrato visto tratar-se da 

espécie de sulfureto predominante, enquanto o H2S, se existente, ocorre em concentrações 

reduzidas. Em relação às espécies químicas de S também foram analisados os resultados das 

amostras de água obtendo a seguinte distribuição das espécies (Figura 5.7). 

 (a)  (b) 

 (c) 

Figura 5.7 - Espécies químicas dissolvidas de S: (a) Estabelecimento Termal do Cró; (b) Estabelecimento Termal de 

Manteigas; (c) Estabelecimento Termal de Longroiva. 

 

Da análise da figura 5.7 podemos concluir que estão presentes maioritariamente as formas HS- 

e S2- e nas amostras de água dos três Estabelecimentos Termais. Como sabemos as amostras 

de água com maiores concentrações de S são as do Estabelecimento Termal de Longroiva. 

Foram também calculados os índices de saturação para as águas em estudo relativamente as 

fases solidas. Os valores obtidos mostram que as fases minerais passiveis de precipitar, tendo 

em consideração as características físico-químicas das águas analisadas, são a goethite, 

hematite e magnetite que têm uma grande capacidade de adsorção e afinidade com o arsénio. 

Em algumas amostras de água também existe a possibilidade de precipitar Ba3AsO4 Em todos 

os Estabelecimentos Termais é possível constatar que há uma tendência para a precipitação 

de pirite e enxofre. Para o Estabelecimento Termal de Manteigas os resultados indicam 
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também a possibilidade de precipitação de aragonite e calcite e para os Estabelecimentos 

Termais de Longroiva e do Cró a possibilidade de precipitação de fluorite. 

5.1.5. Integração dos resultados com recurso à Análise Classificação Hierárquica 

Tendo em conta o número de amostras e o número de elementos químicos analisados, optou-

se por realizar uma análise de Clusters para identificar as diferentes associações de variáveis e 

de indivíduos existentes no conjunto de dados. A análise foi realizada utilizando o método de 

1-Pearson r como o método de agrupamento ou aglomeração e o método da distância 

completa (ou do vizinho mais distante) como método de distância de conexão (considera-se a 

distância entre os vizinhos mais distantes como a distância entre agrupamentos)  

A Figura 5.8 apresenta o dendograma resultante da aplicação da Classificação Hierárquica 

Ascendente (Modo R - variáveis) ao conjunto de dados. 

 
Figura 5.8 – Dendograma resultante da aplicação da Classificação Hierárquica Ascendente (Modo R - variáveis) ao 

conjunto de dados. 

A análise dos resultados em Modo R permitiu identificar, em função do corte estabelecido, três 

grandes grupos de elementos. O primeiro (Cluster 1) é constituído pelos elementos H2S, Ba, F, 

Na, CE, TSD, Cl, W, HCO3, Li e K e o segundo (Cluster 2) caracterizado por dois sub-grupos de 

elementos (Pb, Fe, Mn, Sal, Cr, Zn, Mg, Ni, Cu, Ca, Be, SO4, Co, Eh) e (T, Mo, As, Al, pH). No 

Cluster 1 estão representadas as variáveis Na, Cl, F e ainda o HCO3 reforçando a conclusão do 

carácter bicarbonatado-sódico e das características cloretada e fluoretada destas águas. Ás 

variáveis referidas anteriormente associa-se a variável TSD. Este Cluster reflete o carácter 

litológico/ambiental e temporal pois águas que apresentam uma maior mineralização tem 

tempos de residência elevados no aquífero mineral e consequentemente um maior grau de 

interação água-rocha e uma mais elevada concentração na generalidade dos elementos 

principais. 

No Cluster 2 a existência de dois sub-grupos é justificada claramente pelos valores de pH das 

amostras de água que condicionam a química dos elementos químicos envolvidos. O pH em 
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conjunto com o Eh exerce um controlo na solubilidade e mobilidade de muitos elementos e 

espécies nas águas minerais.  

A Figura 5.9 apresenta o dendograma resultante da aplicação da Classificação Hierárquica 

Ascendente (Modo Q - indivíduos) ao conjunto de dados. 

 

Figura 5.9 – Dendograma resultante da aplicação da Classificação Hierárquica Ascendente (Modo Q - indivíduos) 

ao conjunto de dados. 

Da análise da figura podemos constatar a existência de dois clusters: 

 Cluster 1: constituído pelas amostras M3.5, M2.5, M3.4, M2.4, M3.3, M3.2, M2.3, M3.1, 

M2.2, M2.1. Estas amostras correspondem às amostras de água do estabelecimento 

Termal de Manteigas; 

 Cluster 2: constituído pelas amostras L5, L2, L1, L4, C7, C6, C8, C5, C3, C4, C2 e C1que 

correspondem às amostras recolhidas nos estabelecimentos Termais do Cró e de 

Longroiva. 

Estes dois clusters são fundamentalmente definidos tendo em conta as concentrações dos 

elementos vestigiais. Neste caso particular as amostras de água do Estabelecimento Termal 

de Manteigas destacam-se por possuírem concentrações mais elevadas de Al e As e mais 

baixas de Li e W. Os dois sub-grupos do Cluster 1 são separados pelo parâmetro temperatura 

sendo as águas do Cró mais frias comparativamente às de Longroiva. 

5.2. Caracterização das águas utilizadas nas aplicações terapêuticas e tratamentos 

5.2.1. Aplicações terapêuticas disponibilizadas pelos Estabelecimentos Termais 

Estabelecimento Termal do Cró 

De acordo com o estabelecido no Despacho nº 8047/2008 o Estabelecimento Termal do Cró, 

está recomendado para o tratamento de utentes com problemas reumáticos e músculo-

esqueléticos e com problemas respiratórios. Este Estabelecimento Termal é também 

procurado, com frequência, por utentes com problemas de pele e patologias dermatológicas. 

As técnicas utilizadas neste estabelecimento termal são a fisioterapia, corredor de marcha de 

água quente e fria, tanque de reabilitação hidropressoterapia, duche circular, de jato e de Vichy, 

Ward`s method
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hidromassagem, lamas, cabine de massagem, sauna e banho turco (Cortez, 2012). A figura 5.10 

apresenta o equipamento empregue no tratamento por irrigação nasal e hidromassagem 

assim como assim como num ponto de água existente na sala (Bica). 

   

Figura 5.10 – Equipamentos existentes no Estabelecimento Termal do Cró para os tratamentos e onde se efetuou 

amostragem durante as diferentes campanhas: (a) irrigação nasal e (b) hidromassagem e (c) ponto de água (Bica) 

(foto do autor, 2019). 

O Estabelecimento Termal do Cró dispõe também de uma piscina para tratamentos por 

balneoterapia (Figura 5.11). 

 

Figura 5.11 – Piscina termal utilizada para os tratamentos por balneoterapia (foto do autor, 2019). 

Estabelecimento Termal de Manteigas 

As águas do Estabelecimento Termal de Manteigas têm a sua aplicação em doenças do 

aparelho respiratório, doenças reumáticas e músculo-esqueléticas (Despacho n.º 174/1988). 

De entre as técnicas aplicadas nos tratamentos destacam-se o banho de imersão, 

hidromassagem, bolha de ar, duche subaquático, duche de agulheta, vapores a coluna, 

nebulização coletiva e individual, aerossol termal e ultrassónico, inalações, irrigações, 

(a) (b) (c) 
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pulverizações, massagens gerais e parciais, calor húmido e eletroterapia (Cortez, 2012). A figura 

5.12 apresenta a piscina termal do Estabelecimento termal de Manteigas utilizada para 

tratamentos por balneoterapia  

  

Figura 5.12 - Piscina termal do Estabelecimento Termal de Manteigas (foto de Eduardo Silva, 2019) 

Estabelecimento Termal de Longroiva 

O Despacho nº 8045/2008 estabelece que o Estabelecimento Termal de Longroiva está 

vocacionado para o tratamento de doenças do aparelho respiratório, doenças reumáticas e 

músculo-esqueléticas. Este Estabelecimento Termal está equipado para tratamentos que 

incluam a aplicação de técnicas de imersão, técnicas de vapor, técnicas de duche técnicas de 

ORL e vias respiratórias e técnicas de fisioterapia (Cortez 2012). Este Estabelecimento também 

dispõe de ginásio e de programas de bem-estar termal. 

5.2.2. Caracterização hidroquímica das águas utilizadas nos Estabelecimentos Termais do 

Cró e Manteigas nos tratamentos  

As tabelas 5.8 e 5.9 apresentam os resultados os parâmetros físico-químicos determinados “in 

situ” assim como as concentrações de H2S, dos elementos maiores e vestigiais determinadas 

por Potenciometria, ICP-MS e CI determinados em alguns dos equipamentos utilizados nos 

estabelecimentos Termais do Cró e de Manteigas 
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Tabela 5.8 – Parâmetros físico-químicos e concentrações dos elementos maiores e vestigiais em águas recolhidas no Estabelecimento Termal do Cró em pontos de tratamento 

previamente selecionados. 

    Estabelecimento Termal do Cró 

Variável Unidade 
1ª Campanha 2ª Campanha 3ª Campanha 

P I Bica HF  HQ P Bica HF P I Bica HQ HF 

pH   6,6 7,5 7,5 7,3 7,2 7,8 7,5 7,5 7,1   7,7 7,3 7,7 

Temperatura ºC 34 26 26 23,9 38,9 18,9 23,7 22,4 32 37 24,6 32,3 25 

Condutividade   1000 358 358 348 367 758 349 361 762 480 434 440 429 

TSD mg L-1 392 177 177 175 185 384 176 176 375 243 217 223 216 

Eh mV -120 -145,8 -145,8 -137,2 -124 -214 177,9 -230,7 9,6 -34 -32,3 -58,2 -36,7 

Salinidade   0,38 0,17 0,17 0,17 0,17 0,38 0,17 0,17 0,36 0,23 0,21 0,21 0,2 

S mg L-1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,39 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 

HCO3 mg L-1 116 200,0 170,0 160 157 82 156 156 61 161 158 156 161 

CO3 mg L-1 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

F mg L-1 14,3 4,3 5,0 14,2 14,1 16,3 13,8 14,0 17,0 14,0 13,6 13,5 13,5 

Cl mg L-1 296 32 32 32 33 166,0 31,6 32,3 168,0 36,1 29,3 29,3 29,1 

NO3 mg L-1 a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. 

SO4 mg L-1 30 21 23 23 22 19,6 20,0 20,7 25,0 21,6 20,6 20,3 20,2 

Na mg L-1 196,9 106,1 104,5 100,3 105,4 154,9 73,8 86,7 150,2 108,3 106,9 105,5 104,5 

K mg L-1 6,0 2,9 2,8 2,8 2,9 5,7 1,9 2,5 5,2 3,0 3,0 2,9 2,9 

Mg mg L-1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ca mg L-1 8,9 5,0 4,9 4,8 4,9 8,5 3,4 4,3 8,3 4,5 4,7 4,6 4,5 

Al  µgL-1 32,3 11,0 1,3 1,3 1,7 5,8 2,5 2,5 102,4 <8 <8 <8 <8 

As  µg L-1 13,9 12,3 12,2 12,4 12,3 13,6 12,4 11,9 12,4 13,1 13,4 13,2 12,9 

Ba µg L-1 54,3 1,5 0,1 0,1 0,1 46,5 0,0 0,0 63,3 1,2 0,9 0,2 0,3 

Be  µg L-1 1,3 1,0 0,9 1,0 0,9 0,3 0,8 0,8 1,8 0,6 0,6 0,7 0,6 

Cd µg L-1 a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Co  µg L-1 0,0 a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. 0,1 0,1 0,1 a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. a.l.d. 

Cr  µg L-1 1,3 0,1 a.l.d. a.l.d. a.l.d. 0,8 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,5 

Cu  µg L-1 3,4 2,9 0,3 0,3 0,9 1,9 0,3 0,3 2,8 2,0 0,8 0,7 0,9 

Fe  µg L-1 73,8 6,4 0,5,266 1,5 1,6 2,5 6,1 2,5 29,5 7,0 5,6 6,2 9,3 

Li  µg L-1 1012,7 785,4 749,5 714,3 772,0 713,8 498,9 565,6 830,6 658,7 687,5 672,3 665,5 

Mn  µg L-1 2,6 21,3 20,4 20,5 20,5 0,3 17,1 17,9 4,9 5,2 21,0 20,3 19,9 

Mo µg L-1 1,3 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,4 0,4 1,0 2,4 1,1 0,8 0,9 

Ni  µg L-1 8,3 1,0 0,3 0,2 0,4 1,0 1,0 1,0 0,7 0,6 a.l.d. 0,2 0,2 

Pb µg L-1 4,8 8,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,9 1,7 a.l.d. a.l.d. a.l.d. 

V  µg L-1 0,4 0,0 a.l.d. a.l.d. a.l.d. 0,3 a.l.d. a.l.d. 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

W µg L-1 92,2 72,0 72,0 68,7 72,6 106,7 79,6 80,9 76,5 70,7 74,8 67,7 72,4 

Zn  µg L-1 11,1 4,4 0,3 0,3 0,6 2,5 2,5 2,5 7,5 2,9 2,8 3,7 3,9 
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Tabela 5.9 - Parâmetros físico-químicos e concentrações dos elementos maiores e vestigiais em águas recolhidas no 

Estabelecimento Termal de Manteigas em pontos de tratamento previamente selecionados. 

Estabelecimento Termal de Manteigas 

Variável 
Unidade 2ª Campanha 3ª Campanha 

 P H I 

pH   8,3 8,2 8,6 

Temperatura ºC 33,9 24,8 19,2 

Condutividade   174 156 281 

TSD mg L-1 87 78 143 

Eh mV -252,8 -226,0 -267,5 

Salinidade   0,08 0,07 0,14 

S mg L-1 <0,050 <0,050 0.720 

HCO3 mg L-1 78 63 108 

CO3 mg L-1 N.D. N.D N.D. 

F mg L-1 10,7 11,0 10,0 

Cl mg L-1 8,7 7,4 4,8 

NO3 mg L-1 a.l.d. a.l.d. a.l.d. 

SO4 mg L-1 16,4 16,7 14,8 

Na mg L-1 42,5 47,7 45,0 

K mg L-1 0,8 0,9 a.l.d. 

Mg mg L-1 a.l.d. a.l.d. 0,7 

Ca mg L-1 3,3 2,1 4,0 

Al µg L-1 24,2 19,7 55,0 

As µg L-1 111,4 128,8 a.l.d. 

Ba µg L-1 0,2 0,2 13,1 

Be µg L-1 a.l.d. a.l.d. 1,1 

Cd µg L-1 a.l.d. a.l.d. a.l.d. 

Co µg L-1 a.l.d. 0,3 a.l.d. 

Cr µg L-1 a.l.d. 0,4 0,6 

Cu µg L-1 1,1 199,8 7,9 

Fe µg L-1 a.l.d. 43,8 a.l.d. 

Li µg L-1 138,5 151,8 150,3 

Mn µg L-1 a.l.d. a.l.d. 1,2 

Mo µg L-1 8,0 8,6 122,0 

Ni µg L-1 a.l.d. 5,3 a.l.d. 

Pb µg L-1 a.l.d. 12,6 a.l.d. 

V µg L-1 a.l.d. a.l.d. a.l.d. 

W µg L-1 11,7 14,2 a.l.d. 

Zn µg L-1 a.l.d. 1364,6 a.l.d. 

P: Piscina; I: Irrigação nasal; H: Hidromassagem 

 

5.2.3. Classificação da fácies hidroquímica das águas analisadas 

Os resultados das análises químicas foram projetados no diagrama de Piper (Figura 5.13). De 

acordo com os resultados obtidos pode-se afirmar que as amostras de água das três 

Estabelecimento Termal são tendencialmente bicarbonatadas sódicas e mantêm as características 

das águas das captações. Exceção é a amostra de água recolhida na Piscina do Estabelecimento 

Termal do Cró que apresenta um enriquecimento em Cl devido à adição de hipoclorito que se 

enquadram dentro das ações para assegurar as condições higio-sanitárias e de funcionamento 

das instalações. 

 

 

 

 

 



 

Mestrado em Geomateriais e Recursos Geológicos da Universidade de Aveiro / Universidade do Porto 

84 Caracterização hidroquímica das águas termais de três estâncias do distrito da Guarda 

(a) 

(b) 

Figura 5.13 - Diagrama de Piper obtido através da projeção dos resultados das amostras recolhidas nos pontos de 

tratamento do (a) Estabelecimento Termal do Cró e do (b) Estabelecimento Termal de Manteigas. 
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Os diagramas de Stiff obtidos (Figuras 5.14 e 5.15) ajudam a confirmar as características químicas 

dos resultados obtidos do diagrama de Piper. 

 
 

 
 

 
 

Figura 5.14 - Diagramas de Stiff representativos das amostras representativas das diferentes tipologias de 

tratamentos do Estabelecimento Termal do Cró  

 

 

Figura 5.15 - Diagramas de Stiff representativos das amostras representativas das diferentes tipologias de 

tratamentos do Estabelecimento Termal de Manteigas. 

Da análise dos diagramas verifica-se que existe uma constância nas características químicas das 

águas analisadas refletida na semelhança dos polígonos obtidos para cada uma das 

Estabelecimento Termal e para as diferentes colheitas. Constata-se ainda que as águas dos 

respetivos Estabelecimentos Termais apresentam características químicas composicionais, 

bicarbonatadas sódicas, apesar das águas das Estabelecimento Termal de Manteigas serem 

menos mineralizadas.  
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

Com o objetivo de caracterizar hidroquimicamente as águas termais de três estâncias (Cró, 

Longroiva e Manteigas) no distrito da Guarda, foram realizadas três campanhas de amostragem 

(outubro de 2018, março e maio de 2019). No âmbito deste trabalho foi realizada a recolha de 

amostras nas captações assim como em diferentes locais dentro das termas (com exceção das 

Termas de Longroiva) para avaliação das características hidroquímicas dessas águas, avaliar o 

comportamento do H2S desde o furo da captação até aos locais de tratamento no interior do 

Estabelecimento Termal e a analisar as possíveis variações ao longo do seu percurso. A 

quantificação do H2S nos diferentes locais dentro das termas permitiu avaliar se este gás 

apresentava ou não uma concentração similar à detetada na captação. 

As águas termais e minerais das zonas estudadas estão, no geral, associadas a batólitos graníticos 

hercínicos de implantação sin a pós-tectónica, pertencentes ao Maciço Ibérico ante-Mesozóico. 

Correspondem à circulação de águas meteóricas a grandes profundidades, ao longo de circuitos 

instalados em estruturas tectónicas de alcance regional. Em termos geoquímicos, os granitos 

pertencem à série calco-alcalina, geralmente de duas micas. As águas associadas a estes 

ambientes têm características químicas muito semelhantes, que resumidamente apresentam: O 

anião dominante é o bicarbonato e o catião em maior quantidade é o sódio, concedendo a estas 

águas uma classificação de bicarbonatadas sódicas, mineralização média a baixa (200 a cerca de 

500 mg/L), alcalinas (pH geralmente acima de 8), redutoras [valores de Eh geralmente negativos 

- valores que variam entre -500 e -100 mV]. Estas águas apresentam também um conjunto de 

espécies químicas com elementos no estado reduzido (casos do enxofre) que lhe confere a 

característica de sulfúrea. Elementos como o Arsénio (As), o Lítio (Li), o Alumínio (Al), o Flúor (F) e 

o tungsténio (W) destacam-se por apresentarem concentrações que os destacam dos elementos 

menores. Aliado ao fator saúde, o lítio destaca-se ainda mais por ser um elemento com alguma 

importância ao nível da parte cerebral. De referir que tendo em consideração as características 

deste elemento os Estabelecimentos Termais deveriam dar maior relevância. 

Em termos de temperatura, as termas do Cró são mais frias (hipotermais: T˂25°C), as Termas de 

Manteigas e as Termas de Longroiva são as mais quentes, sendo classificadas como águas 

mesotermais. 

Neste trabalho, na parte da quantificação do S2-, foi realizada com base no método 

potenciométrico pois este método permite medir a atividade do ião de sulfureto. Nas medições 

efetuadas é importante realçar o papel do tampão antioxidante (SAOB) como garantia de deslocar 

o equilíbrio no sentido do S2-. O seu comportamento instável e pouco conhecido, torna a 

utilização do SAOB e a utilização de material de vidro nas medições in situ dois fatores importante 

neste processo de quantificação. Merece também referência que ao longo deste trabalho houve 
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a preocupação de melhorar o método de recolha de amostra de modo a minimizar as perdas 

durante o processo de amostragem. 

Uma das limitações do método é a presença de concentrações baixas de S2- nas amostras de água 

que dificulta a estabilização do elétrodo e a obtenção de um valor final sendo, portanto, uma 

fonte de erro. O tempo de armazenamento (para posterior análise em laboratório) e o tempo de 

espera entre leituras, pode levar a erros nas medições. Outros ensaios realizados no âmbito deste 

trabalho mostraram também que é muito relevante para as determinações o condicionamento 

do elétrodo antes de qualquer campanha de amostragem/medição. 

Relativamente à quantificação da concentração de S2- constatou-se que as Termas de Longroiva 

são as apresentam a concentração mais elevada, não havendo em termos químicos uma grande 

discrepância entre as três termas. A análise destas águas em diferentes pontos de tratamento, 

demonstrou que este gás tem um comportamento muito instável. A medição das mesmas 

amostras quer in situ mostrou que este gás varia bastante com variações de temperatura, e com 

o percurso podendo influenciar a concentração final. 
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