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Resumo  

As águas minerais naturais e de nascente são águas de circulação subterrânea, consideradas 

bacteriológica e físico-quimicamente próprias e adequadas para consumo humano no seu 

estado natural. Estas águas são cada vez mais apreciadas e tornaram-se num produto que é 

alvo de degustação. Nos últimos dez anos verificou-se, em Portugal, uma evolução positiva 

das vendas em cerca de 9,4%. 

Este trabalho pretende contribuir para a elaboração da primeira carta de águas nacional, sendo 

um elemento primordial para a divulgação da qualidade e variedade das águas portuguesas. 

Neste sentido, foi feito um levantamento e caracterização das águas minerais naturais e águas 

de nascente de Portugal Continental. No total estudaram-se trinta e seis águas minerais e de 

nascente, sendo doze águas minerais naturais, onze águas de nascente, cinco águas minerais 

gasocarbónicas, sete águas minerais gaseificadas e uma é água de nascente gaseificada. Estas 

águas distribuem-se por todo o país, verificando-se uma maior preponderância na zona norte e 

centro de Portugal Continental, apenas existem 3 explorações que se localizam a sul, duas no 

Alentejo e uma no Algarve. A grande maioria das águas de origem nacional apresenta-se 

pouco ou muito pouco mineralizada, com valores de mineralização total não superior a 500 

mg/L, assim como adequadas a regimes pobres em sódio, com teores de sódio inferiores a 20 

mg/L 

 
 

 

• Palavras-chave: água mineral natural, água mineral natural efervescente, água de 

nascente 
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Title: Mineral and Spring Waters of Continental Portugal 

Abstract 

 

The mineral waters and spring waters are of underground flow, bacteriologically and 

physicochemical proper’s and adequate for human consumption in its natural state. These 

waters are increasingly appreciated and have become a product that is targeted for tasting. 

Over the past decade, it has been found in Portugal a positive trend in sales of mineral waters 

and spring waters of about 9.4 %. 

This work aims to contribute to the development of the first national water list, being essential 

for the promotion of quality and variety of the Portuguese waters. In this work, it was done 

the characterization of mineral and spring waters of Portugal. Was studied thirty-six mineral 

and spring waters, Of these, twelve are mineral waters, eleven are spring waters, five are 

natural carbonated waters, seven are artificial carbonated waters and one is carbonated spring 

water. These waters are distributed throughout the country, verifying a greater preponderance 

in the north and center of Portugal, only three of this are located in south, two in Alentejo and 

one in Algarve. The majority of national waters are characterized as being somewhat or very 

few mineralized, with values of total mineralization not above than 500 mg/ L, as appropriate 

to diets poor in sodium, with sodium levels lower than 20 mg/ L. 

 

 

 

• Keywords:  mineral water, effervescent mineral water, spring water 
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Capítulo 1 - Introdução 

1.1. Considerações Gerais 

Segundo Peixoto “a água é o combustível da vida! A água e o ar constituem as necessidades 

mais essenciais ao Homem. Sem água, a existência de vida na terra seria impossível” [1]. 

A água, tal como o sol, é praticamente inseparável da vida na terra. Os conhecimentos de 

biologia permitem afirmar, com pequena margem de incerteza, que a vida se originou na água 

[2]. 

A água representa cerca de 57% da estrutura de um adulto de 70 Kg, 75% da estrutura da 

criança recém-nascida e tem um papel decisivo no equilíbrio biológico. A falta deste elemento 

conduz a graves situações que podem, rapidamente, conduzir à morte. Quando o corpo perde 

líquido, aumenta a concentração do sódio que está dissolvido na água, ao perceber este 

aumento, o cérebro coordena a produção de hormonas que provocam a sede. Se não beber água, 

o ser humano entra em processo de desidratação, podendo morrer de sede em dois dias [2]. 

A água encontra-se na natureza em três estados físicos: sólido (neve e gelo), gasoso (vapor de 

água) e, no seu estado mais comum, o liquido (lençóis subterrâneos, mares, oceanos, rios, 

lagos, etc.) [2]. 

A água é fundamental para o desenvolvimento sustentável, pelo que a falta de água ou água 

sem qualidade diminuem a qualidade de vida das populações. 

Uma das propriedades essenciais da água é a sua grande capacidade de dissolver diversas 

substâncias, em maiores quantidades do que qualquer outro líquido. Podendo-se considerar 

como um solvente universal, a água serve de veículo aos nutrientes essenciais para a 

sobrevivência de plantas e animais e também contribui para a degradação das rochas, 

modelando o relevo da crosta terrestre, ao mesmo tempo que incorpora e transporta sais 

minerais solúveis [2]. 

A quantidade total de água no planeta não diminui nem aumenta, apenas se renova 

constantemente permitindo que a água circule em diferentes lugares, sob diferentes formas. 

Este sistema fechado constitui o ciclo hidrológico ou ciclo da água e é uma consequência do 

princípio da conservação da água nas suas três fases. 
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O ciclo hidrológico (Figura 1) descreve uma sequência de fenómenos naturais pelos quais a 

água é lançada na atmosfera através da evaporação à superfície e retoma novamente à 

superfície por precipitação sólida ou liquida. No seu percurso, a água pode ser retida à 

superfície, infiltrar-se, escoar-se pelos rios ou evaporar-se novamente para a atmosfera [3]. 

 

Figura 1 - Ciclo da Água [4] 

A água é considerada uma substância que, embora renovável (se não for degradada), é cada vez 

mais rara e valiosa na sua forma pura, sendo extremamente vulnerável às agressões ambientais, 

a sua degradação pode atingir estados irreversíveis, devido a influências externas aos seus 

sistemas e ciclos naturais, nomeadamente as águas minerais e as de nascente [5]. 

Segundo Lepierre, Portugal é um dos países mais ricos do mundo no que respeita à sua 

variedade e quantidade das suas nascentes de águas minerais [6]. Muitas destas águas estão 

aproveitadas e valorizadas, quer na vertente de termalismo quer na vertente de engarrafamento 

[2]. De acordo com a Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Naturais e de 

Nascente (APIAM), “Portugal é o terceiro país europeu, a seguir à França e à Itália, em 

exportação de águas minerais naturais e águas de nascente, tendo em consideração o volume de 

produção nacional, o que atesta a qualidade excecional das águas portuguesas e as coloca entre 

as melhores e mais cotadas águas europeias” [7]. 
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As águas minerais naturais e as águas de nascente são as únicas águas totalmente naturais e que 

mantêm a sua pureza original quando engarrafadas e consumidas, ou seja, é proibido realizar 

tratamentos físico-químicos ou de aditivos (exceto situações pontuais à frente descritas) [2]. 

As águas minerais naturais são consideradas do domínio público, enquanto que as águas de 

nascente são objeto de propriedade privada [2, 8, 9]. 

Não há duas águas subterrâneas iguais. Cada água mineral natural e cada água de nascente 

identificam-se pela origem e pelo percurso singular, bem como pela história do subsolo. Para as 

identificar, não se deve, pois, considerar apenas os componentes maioritários de uma água 

(bicarbonatos, sódio, cálcio etc.), mas também os oligoelementos, como por exemplo o ferro e 

o fluor, que enriquecem cada água em especial e a tornam diferente de todas as outras [10]. 

Nos dias de hoje existem cerca de três milhares de marcas de água engarrafada disponíveis em 

todo o mundo. A tendência de crescimento da procura faz com que nasçam novas empresas ou 

marcas de água engarrafada [11]. 

O setor da água engarrafada está a sofrer profundas transformações, com o aparecimento de 

novas tendências, bem como de nova concorrência [7]. 

Neste âmbito e devido à inexistência de uma carta de águas nacional, e sendo este um setor 

importante para a economia portuguesa, foi elaborado este trabalho afim de ser um elemento 

contributivo para a constituição de uma carta de águas nacional, contribuindo assim para o 

aumento do prestígio desta substância nacional que apresenta uma qualidade reconhecida por 

aqueles que a conhecem. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

 Contribuir para a criação de uma carta de águas, minerais e de nascente engarrafadas 

Portuguesas. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Descrever os parâmetros que caracterizam as águas minerais e de nascente. 
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 Caracterizar as águas minerais e águas de nascente engarrafadas existentes em Portugal 

Continental.  

 Descrever as propriedades físico-químicas de cada água.  

1.3. Metodologia 

Como forma de atingir os objetivos definidos, a pesquisa para a elaboração desta dissertação 

baseou-se em consulta de trabalhos académicos, livros, internet, contactos telefónicos e troca 

de emails com algumas empresas de exploração, com a Direção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG) e com a APIAM. Foram ainda efetuadas visitas a superfícies comerciais para recolher 

as marcas de água de Portugal Continental e analisar os respetivos rótulos. Neste estudo foram 

excluídas as marcas brancas e as águas de sabores. 

Esta tese de Mestrado está dividida em capítulos, nos quais são abordados os seguintes temas:  

 O capítulo 1 apresenta a Introdução. 

 O capítulo 2 aborda as águas subterrâneas, em especial as águas minerais naturais e as 

águas de nascente. 

 No capítulo 3, apresenta-se uma resenha sobre as águas minerais naturais e águas de 

nascente de Portugal e uma breve caraterização do seu mercado.  

 No capítulo 4 encontram-se os resultados e discussão. 

 E por fim, no último capítulo, apresentam-se as Considerações Finais. 
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Capítulo 2 – As Águas Subterrâneas  

2.1. Os aquíferos 

Um aquífero é uma formação geológica que permite a circulação e o armazenamento de água 

nos seus espaços vazios, possibilitando o aproveitamento daquele líquido pelo homem em 

quantidades economicamente apreciáveis. O conceito de aquífero tem, portanto, o significado 

de uma oferta perante uma procura [12]. 

As formações geológicas podem também ser classificadas quanto ao seu conteúdo em água e à 

sua capacidade de a transmitir, além de aquíferos, em aquitardo, aquicludo e aquífugo. 

A recarga dos aquíferos ocorre por infiltração da chuva numa grande porção da superfície 

terrestre e também em faixas de terreno ao longo de riachos, rios de montanha, limites de 

coberturas de neve em processo de fusão, pés-de-monte, orla de lagos, sob condições 

favoráveis de carga hidráulica [13]. 

O desenvolvimento sustentável das empresas que se dedicam à extração e comercialização de 

uma água mineral natural ou água de nascente passa por uma adequada gestão do aquífero 

subterrâneo, o que implica a utilização racional do recurso, de modo a que, ao longo do tempo, 

a água em permanência no subsolo mantenha sempre o mesmo volume e composição. A gestão 

correta do aquífero, na qualidade de “armazém” que regula a água comercializada, considera, 

portanto, três aspetos distintos mas interdependentes: o hidráulico, o químico e o 

microbiológico. 

O aproveitamento exclusivo dos volumes úteis de infiltração e o respeito pelos tempos de 

contacto entre a água e as rochas é a garantia da estabilidade química da água, que depois se 

oferece ao consumidor. 

As características do aquífero dependem do material que o compõe, da sua origem, da relação 

entre os grãos e os poros, da profundidade, da recarga a que está sujeito, da sua exploração, 

assim como de outros fatores. Por isso, a estrutura geológica, a litologia e a estratigrafia de 

rochas e sedimentos numa zona podem dar uma ideia do potencial do aquífero [4]. 

A permeabilidade é a capacidade dos espaços vazios em permitir a circulação da água nas 

formações geológicas. Em geral, as formações geológicas de baixa porosidade tendem a ser 

pouco permeáveis uma vez que as conexões entre os poros são difíceis de se estabelecer [4]. 
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A maior parte dos aquíferos com potencial para a sua exploração é constituída por materiais de 

textura grosseira (areias, seixo, cascalho), que se encontram geralmente em depósitos 

aluvionares, rocha calcária cársica onde a água formou cavidades por dissolução do material, 

rocha fraturada ou com falhas preenchidas por material permeável, o que influencia as 

características das águas minerais e de nascente que deles provêm [14]. 

2.2. Águas Subterrâneas 

A água subterrânea é aquela que se encontra abaixo da superfície freática, ou seja, na zona de 

saturação. 

A composição química de uma água subterrânea é fruto da sua história, por isso a composição 

química de uma água subterrânea é o seu verdadeiro “bilhete de identidade” [15]. 

A qualidade das águas subterrâneas e, em particular a sua pureza, depende de numerosos 

fatores, entre estes destacam-se o tipo de água meteórica infiltrada, o tipo de rochas 

atravessadas em que circula, as interferências com os outros aquíferos ou com águas 

superficiais, a permanência no reservatório geológico, a temperatura, o tipo de coberto vegetal, 

as metodologias de extração e as atividades humanas [15]. 

2.2.1. Contaminação das Águas Subterrâneas 

A contaminação é a presença de concentrações elevadas de substâncias na água, isto é, 

concentrações que estão acima do nível base estabelecido [16]. 

Apesar das águas subterrâneas se encontrarem melhor protegidas contra a contaminação do que 

as águas superficiais e, não obstante o poder filtrante e as características auto depuradoras 

reveladas pelos sistemas aquíferos, uma vez poluídas as águas subterrâneas podem gerar 

processos praticamente irreversíveis sendo posteriormente a sua descontaminação muito difícil 

e dispendiosa [16]. 

A contaminação das águas subterrâneas pode ter várias origens e um diferente número de 

fontes poluidoras que podem ser pontuais ou difusas. Esta pode ser causada de maneira direta 

ou indireta, por atividades humanas ou por processos naturais, sendo mais frequente a ação 

combinada de ambos os fatores [4]. 
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Das mais variadas fontes de contaminação das águas subterrâneas destacam-se as operações 

mineiras, fossas séticas mal construídas, o sal utilizado nas estradas por causa da neve, a sobre-

exploração dos aquíferos costeiros, as lixeiras a céu aberto, os aterros sanitários de construção 

defeituosa, os esgotos subterrâneos, a injeção e armazenamento de resíduos perigosos no 

subsolo, efluentes urbanos e industriais, os adubos, fertilizantes e pesticidas usados 

intensivamente nas atividades agrícolas, a deposição de dejetos animais resultantes da 

atividades agropecuárias [14, 16, 17]. 

2.2.1.1. Fontes humanas 

Os fatores de contaminação das águas subterrâneas ocasionada pela atividade humana 

podem agrupar-se em quatro grupos principais: poluição urbana e doméstica; poluição 

agrícola e agropecuária, contaminação industrial e mineira, salinização das águas 

subterrâneas [14, 16, 17]. 

2.2.1.2. Fontes naturais 

Ao infiltrar-se no subsolo a água pode dissolver os minerais das formações geológicas 

ricas em nitratos ou fluor ao ponto de contaminar as águas subterrâneas, tornando-as 

impróprias para consumo [14, 16, 17]. 

2.3. Águas Minerais Naturais e de Nascente 

As águas minerais naturais e de nascente são sempre de origem subterrânea, e provêm de 

aquíferos bem protegidos. 

Segundo APIAM, no momento da infiltração da água no subsolo, tem início um processo lento 

e complexo de filtração natural que se encarregará de eliminar os microrganismos, as 

substâncias em suspensão e enriquecimento por sais minerais [18]. 

Estas águas representam uma excelente opção para uma hidratação saudável, pois, são bebidas 

100% naturais, puras na origem, seguras e ricas em sais minerais e oligoelementos 

imprescindíveis ao organismo humano [18, 19]. 

O organismo humano é capaz de produzir a maior parte das vitaminas de que necessita, pelo 

contrário, todos os minerais considerados essenciais têm de ser fornecidos pela dieta ou por 

suplementos nutricionais [20].  
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O Decreto-lei n.º 156/98 de 6 de Junho define e carateriza estas águas e estabelece as regras 

relativas à sua exploração, acondicionamento e comercialização.  

As águas podem ser classificadas, de acordo com o Decreto-lei n.º 156/98 de 6 de Junho, em: 

 Água mineral natural - água de circulação subterrânea, considerada 

bacteriologicamente própria, com características físico-químicas estáveis na origem, 

dentro da gama de flutuações naturais, de que podem eventualmente resultar efeitos 

favoráveis à saúde e que se distingue da água de beber comum: 

o Pela sua pureza original; 

o Pela sua natureza, caracterizada pelo teor de substâncias minerais, 

oligoelementos ou outros constituintes [21]. 

 Água mineral natural efervescente - água que liberta espontaneamente e de forma 

percetível gás carbónico nas condições normais de temperatura e de pressão, quer na 

origem quer após engarrafamento, repartindo-se em três categorias: 

o Água mineral natural gasosa — água cujo teor em gás carbónico proveniente 

do aquífero após decantação eventual e engarrafamento é o mesmo que à saída 

da captação, tendo em conta, se for caso disso, a reincorporação de uma 

quantidade de gás proveniente do mesmo aquífero equivalente ao de gás 

libertado durante estas operações e sob reserva das tolerâncias técnicas usuais 

[21]; 

o  Água mineral natural reforçada com gás carbónico natural — água cujo 

teor em gás carbónico proveniente do mesmo aquífero, após decantação 

eventual e engarrafamento, é superior ao verificado à saída da captação [21]; 

o Água mineral natural gaseificada — água que foi objeto de uma adição de gás 

carbónico de outra origem que não seja o aquífero donde esta água provém [21]. 

 Água de nascente - água subterrânea, considerada bacteriologicamente própria, com 

características físico-químicas que a tornam adequada para consumo humano no seu 

estado natural [21]. 
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O Decreto-Lei n.º 156/98 sofre alterações pela Portaria 1220/2000 de 29 de Dezembro 

respeitantes às condições para serem consideradas bacteriologicamente próprias no local da sua 

captação. O Decreto-lei n.º 268/2002 de 27 de Dezembro revoga o n.º4 do artigo 7º do Decreto-

lei n.º 156/98 que proibia a comercialização de águas minerais naturais e de nascente em 

recipientes com quantidades superiores a 5 litros, de forma a que o setor se torne mais 

competitivo em relação aos seus congéneres europeus que apresentavam no mercado Português 

embalagens com capacidades superiores ao 5 litros.  

O Decreto-lei n.º 72/2004 de 25 de Março, transpondo para a Diretiva n.º 2003/40/CE, da 

Comissão, de 16 de Maio, estabelece os limites de concentração (Tabela 1) e as menções 

constantes do rótulo para os constituintes das águas minerais naturais, assim como as condições 

de utilização de ar enriquecido em ozono para o tratamento das águas minerais naturais e de 

nascente. 

Tabela 1 - Constituintes naturalmente presentes nas águas minerais naturais e limites 

máximos que, se forem ultrapassados, podem constituir um risco para a saúde pública 

[22] 

Constituintes Limites máximos (mg/L) 
Antimónio 0,0050 
Arsénio 0,010 (total) 
Bário 1,0 
Boro (*) 
Cádmio 0,003 
Crómio 0,050 
Cobre 1,0 
Cianeto 0,070 
Fluoretos 5,0 
Chumbo 0,010 
Manganês 0,50 
Mercúrio 0,0010 
Níquel 0,020 
Nitratos 50 
Nitritos 0,1 
Selénio 0,010 

(*) O limite máximo para o boro será fixado, se necessário, após parecer da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, e sob proposta da Comissão, antes de 1 de Janeiro de 2006. 
A preservação das propriedades naturais é, para as águas minerais naturais e águas de nascente, 

obrigatória, pelo que se proíbem todos os tipos de tratamentos químicos ou de desinfeção. Em 

certas circunstâncias, permite-se a remoção de certos elementos indesejáveis eventualmente 

presentes, mas tal só pode ocorrer em condições legais e cientificamente restritas. 
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Em Portugal, no que diz respeito às águas minerais naturais e de nascente, e segundo o 

estipulado no art.º6 do Decreto-Lei n.º 156/98 de 6 de Junho e o art.º 6º do Decreto-Lei n.º 

72/2004 de 25 de Março não é permitido qualquer tratamento de desinfeção ou adição além da: 

1. Separação dos elementos instáveis, tais como os compostos de ferro e de 

enxofre, por filtração ou decantação, eventualmente precedida de uma oxigenação; 

2. Separação do arsénio e dos compostos de ferro, de manganês e de enxofre de 

certas águas minerais naturais por tratamento com ar enriquecido em ozono; 

3. Separação de outros componentes indesejáveis; 

4. Eliminação total ou parcial do gás carbónico livre por processos exclusivamente 

físicos; 

5. Incorporação ou reincorporação do gás carbónico. 

Os tratamentos mencionados nos pontos 1, 2 e 3 não podem ter por efeito uma alteração da 

composição dessas águas nos constituintes essenciais que lhe conferem as suas propriedades. 

As demais águas destinadas ao consumo humano são as águas que no seu estado original, ou 

após tratamento são destinadas a ser bebidas, a cozinhar, à preparação de alimentos, à higiene 

pessoal ou a outros fins domésticos, independentemente da sua origem e de ser fornecida a 

partir de uma rede de distribuição, de um camião ou navio- -cisterna, em garrafas ou outros 

recipientes, com ou sem fins comerciais, ou que é utilizada numa empresa da indústria 

alimentar para fabrico, transformação, conservação ou comercialização de produtos ou 

substâncias destinados ao consumo humano, assim como a utilizada na limpeza de superfícies, 

objetos e materiais que podem estar em contacto com os alimentos, exceto quando a utilização 

dessa água não afeta a salubridade do género alimentício na sua forma acabada [23]. 

A legislação Portuguesa, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 156/98 de 6 de Junho e o Decreto-

Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto, fixa imposições distintas para os três tipos de água 

destinados ao consumo humano (Tabela 2). Deste modo, apenas podem ascender à categoria de 

águas minerais naturais e de nascente os tipos mais nobres de águas subterrâneas.  
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Tabela 2 – Imposições legais para as águas minerais naturais e de nascente e para outras 

águas destinadas ao consumo humano [24] 

2.4. Características das águas minerais naturais e de nascente 

2.4.1. Parâmetros Microbiológicos 

A ausência de microrganismos patogénicos e/ ou poluentes é um dos conceitos de base à 

classificação de um recurso como águas minerais naturais ou águas de nascente. Esta 

característica tem que ser mantida ao longo da exploração e não é permitida qualquer forma de 

desinfeção ao recurso [2]. 

A monitorização microbiológica encontra-se regulada por legislação específica é objeto de 

programas anuais, estabelecidos pela tutela. 

O Decreto-Lei n.º 156/98, de 6 de Junho, define as condições na captação a que as águas 

minerais naturais e as águas da nascente devem obedecer para serem consideradas 

bacteriologicamente próprias. Devem apresentar-se isentas de: parasitas, microrganismos 

patogénicos, escherichia coli e estreptococos fecais [2].  

 Água mineral 
natural 

Água de 
nascente 

Outras águas, 
destinadas ao 

consumo humano 

Circulação subterrânea     X 

Estado natural e pureza original     X 

Identificação da captação     X 

Identificação dos componentes 
característicos   X X 

Embalamento no local da captação     X 

Características estáveis e permanentes   X X 

Proibição de tratamentos químicos ou 
de aditivos     X 

Proteção dos aquíferos     X 

Própria para beber       
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O teor total em microrganismos viáveis de uma água mineral natural e de uma água de 

nascente, deve corresponder ao seu microbismo normal e revelar uma proteção eficaz da 

captação contra qualquer contaminação [2]. 

2.4.2. Parâmetros organoléticos e físicos 

Dentro dos parâmetros físicos, encontram-se dois subgrupos de parâmetros: os organoléticos 

(sensoriais) e os físicos propriamente ditos. 

Os parâmetros organoléticos têm em consideração o sabor, o cheiro e a cor. Os parâmetros 

físicos têm em consideração a turvação, a condutividade e a temperatura. Deste modo, os 

aspetos organoléticos e físicos têm influência direta nas características estéticas e organoléticas 

da água e parâmetros como a cor, cheiro e sabor podem ser o primeiro indicador de um 

potencial risco para a saúde. 

Na Tabela 3 são apresentados os valores para os parâmetros referidos anteriormente, segundo o 

Decreto-Lei n.º 306/2007, uma vez que em relação ao Decreto-Lei n.º 156/98 este apenas refere 

no artigo 12º, nº 3, que as águas de nascente não podem apresentar nenhum defeito do ponto de 

vista organoléticos e devem dar cumprimento ao disposto na legislação em vigor relativa à 

qualidade da água destinada ao consumo humano. 

Para as águas minerais naturais, o Decreto-Lei n.º 156/98, no artigo 5º, refere que não podem 

apresentar nenhum defeito do ponto de vista organolético. 

Tabela 3 - Valores indicativos para efeitos de controlo da qualidade da água 

Parâmetro 
DL n.º 306/2007 

Valor Paramétrico 

Cor (mg/L PtCo) 20 
Sabor, a 25ªC (Fator de diluição) 3 
Cheiro, a 25ªC (Fator de diluição) 3 
Turvação (UNT) 4 
Condutividade (μS /cm a 20ºC) 2500 

2.5.2.1. Cor 

A importância da cor é sobretudo de ordem organolética, uma vez que é capaz de produzir um 

efeito sensorial. Ela pode ser o indício de uma poluição provocada por diversas substâncias 

químicas. Isto é, quando pura, e em grandes volumes, a água é azulada. Quando rica em ferro, é 
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alaranjada (cor de tijolo). Quando rica em manganês, é negra e, quando rica em ácidos 

húmicos, é amarelada [25]. 

2.5.2.2. Sabor e cheiro 

O sabor e o cheiro de uma água dependem dos sais e gases dissolvidos. 

Tanto o sabor, como o cheiro são características organoléticas de determinação subjetiva, para 

os quais não existem instrumentos de observação nem unidades de medida mas que se revestem 

de grande interesse na caraterização de águas potáveis destinadas a consumo humano, devendo 

esta investigação ser feita in loco [16]. 

O sabor caraterístico de algumas águas é devido à presença de iões e compostos que a 

acompanham sendo a água subterrânea normalmente desprovida de odor [16]. 

Nas águas potáveis, o cheiro e o sabor devem estar ausentes, embora segundo o Decreto-Lei n.º 

306/2007, o valor paramétrico seja 3 a 25ºC (fator de diluição) [16]. 

Existem autores, nomeadamente Michael Mascha [11], no seu livro “Fine Waters”, que 

consideram o flavor como a junção do sabor, do cheiro e do paladar (sensação na boca). Na 

opinião desse autor, os recetores sensoriais no nariz e na boca reportam a informação destas 3 

componentes para o cérebro, onde a sensação é integrada num processo muito complexo que se 

começa conhecer [11]. 

O tamanho, a quantidade, a distribuição das bolhas, ou a falta delas, no caso das águas minerais 

naturais efervescentes, são essenciais para o paladar da água [11]. 

A água, à semelhança do vinho, é um produto cada vez mais procurado para se poderem fazer 

degustações [11]. Por isso pode ser feita uma comparação entre os elementos do sabor no vinho 

e na água, como se pode verificar na Tabela 4. 

Tabela 4 - Comparação entre os elementos do sabor do vinho e da água [11] 

 Gosto Cheiro Paladar 
Vinho Complexo Complexo Uniforme (com a exceção do vinho espumante) 

Água Muito sutil Ausente Complexo 
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Baseado nesta tabela, os enólogos enfatizam o gosto e o cheiro, enquanto que o paladar é a 

característica mais importante a considerar pelos provadores de água [11]. 

2.4.3. Parâmetros Químicos 

Nas águas minerais naturais e águas de nascente podem estar presentes diversos iões 

nomeadamente o cálcio, o fósforo, o magnésio, o potássio, o sódio, o ferro, o fluoreto, o 

bicarbonato, o cloreto, o sulfato, o fosfato, o sulfureto, o nitrato e o nitrito. Salienta-se ainda a 

sílica como composto não iónico. A concentração dos compostos disponíveis nas águas, 

depende da natureza das rochas com que as águas estiveram em contacto e do tempo deste 

contacto [18, 26, 27]. 

2.4.3.1. Mineralização  

Embora a natureza não produza águas naturais com a mesma composição química, é possível, 

no entanto, o seu agrupamento por classes, ou tipos, tendo por base certas semelhanças que 

entre algumas delas existem. 

Existem três aspetos que influenciam no resultado da mineralização da água: 

a) O tipo de rocha através da qual a água circula 

As águas naturais são ricas em sais minerais, que são constituídos por associações de 

diversos elementos químicos que fazem parte da constituição da crosta terrestre. Ao 

entrarem em contacto com a água, os minerais começam a dissolver-se e a quantidade 

destes nas águas depende do tempo e das formações geológicas com as quais esteve em 

contacto [18]. 

b) O tempo de permanência e de contacto de uma água com a rocha 

O tempo de contacto entre a água e a rocha pode ser de algumas horas e pode chegar às 

dezenas de milhares de anos. Normalmente quanto mais demorado for o contacto entre a 

rocha e a água, maior será o grau de mineralização. Neste contexto, estas águas beneficiam 

de uma maior riqueza mineral [18]. 

c) A temperatura do aquífero e a profundidade 
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O aumento da temperatura e da pressão, em profundidade, ampliam algumas propriedades 

da molécula da água, nomeadamente o poder dissolvente. A uma maior profundidade de 

circulação subterrânea corresponderá uma temperatura mais alta e, em consequência, um 

teor de sais minerais maior [18, 28]. 

Quando as águas das chuvas se infiltram no subsolo e efetuam longos trajetos no interior de 

fraturas dos maciços rochosos, empreendendo reações lentas de interação água-rocha, em 

contacto com rochas instaladas em profundidade, ainda quentes e com restos de fluídos 

originais, adquirem propriedades particulares: 

 Composição química típica em função da natureza das rochas; 

  Composição química específica e bem definida; 

  Conteúdos em determinados sais; 

 Variabilidades naturais reduzidas; 

 Impolutas e bacteriologicamente sãs [28]. 

As origens da mineralização de águas subterrâneas meteóricas podem incluir os aerossóis da 

precipitação, o CO2 da atmosfera e do solo, a solubilidade de sais existentes nas interfaces dos 

grãos minerais e nas inclusões fluidas, a mistura com fluidos hidrotermais residuais ou com 

águas salinas que penetram nas rochas e comparticipação profunda relacionada com processos 

magmáticos ou termometamórficos e fenómenos próprios de algumas regiões onde há atividade 

vulcânica e sísmica significativa [18, 26]. 

 O total de sais dissolvidos, quantificados através da mineralização total, constitui o parâmetro 

mais imediato para o agrupamento das águas naturais, neste trabalho, em quatro grandes tipos, 

segundo o Decreto-Lei n.º 156/98: 

 Muito pouco mineralizadas - quando a mineralização total não ultrapassa 50 mg/L; 

 Oligomineral ou pouco mineralizadas - quando possuem uma mineralização total igual 

ou inferior a 500 mg/L; 

 Ricas em sais minerais - são as que exibem uma mineralização total superior a 1500 

mg/L [21]. 

Não estando contemplada no Decreto-Lei n.º nº 156/98 uma classe para as águas que possuem 

uma mineralização total superior a 500 mg/L e inferior a 1500 mg/L, adotou-se a classificação 

atribuída pela APIAM, considerando-as mesossalinas [29]. 
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2.4.3.2. pH  

A Tabela 5 apresenta o valor limite de pH, e o valor paramétrico segundo o Decreto-Lei n.º 

156/98 e o Decreto-Lei n.º 306/2007 respetivamente. Observa-se que as águas de consumo 

público têm uma menor gama do valor de pH.  

Tabela 5 - Valor paramétrico do pH 

Parâmetros DL n.º 156/98 
Valor Limite 

DL n.º 306/2007 
Valor Paramétrico 

pH (escala de Sorense) ≤ 9,5 ≥ 6,5 e ≤ 9,0 

O conhecimento do pH permite verificar o equilíbrio entre os constituintes ácidos e alcalinos da 

água, visto que o pH constitui uma expressão qualitativa da acidez ou alcalinidade de uma água 

num determinado momento [30, 31]. 

O valor do pH das águas de nascente depende da sua origem, da natureza geológica do terreno, 

da bacia hidrográfica, entre outros. Nas águas o valor de pH é determinado principalmente pela 

correlação existente entre as concentrações de dióxido de carbono e dos iões carbonato e 

bicarbonato situando-se geralmente entre 4 e 9. O pH das águas potáveis oscila entre 7,2 e 7,6 

embora as águas muito calcárias tenham um pH mais elevado. A acidez ou alcalinidade são 

muito raramente uma contra-indicação à potabilidade [30]. 

O pH das águas subterrâneas varia entre 5,5 e 8,5 [30], embora haja exceções como é o caso da 

água de Monchique que tem um pH de 9,4.  

A medida do pH deve ser feita no próprio local da colheita e complementarmente no 

laboratório [32]. 

2.4.3.3. Cálcio e Fósforo  

São dois elementos de ação conjunta sobre o organismo humano, tornando, por tal facto, 

impossível a realização de uma análise separada da sua atuação [19]. 

O cálcio é um dos principais constituintes do esqueleto humano e dos dentes, encontrando-se 

neste caso associado com o fósforo, sob a forma de um composto sólido – a hidroxiapatite. 

Num homem adulto, existem cerca de 2,14 kg de cálcio, sendo que o esqueleto contém 

aproximadamente metade desta quantidade. Para além da função estrutural, o cálcio intervém 
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em diversos processos metabólicos como o regulamento da atividade de várias enzimas no 

meio intracelular, contração muscular, a coagulação sanguínea, as segregações hormonais, a 

digestão e o metabolismo do glicogénio no fígado [18, 26]. O organismo humano requer 0,7 a 

2,0 g/dia de cálcio [32]. 

As principais fontes de obtenção do cálcio são o leite e o queijo. Todavia, o consumo de água 

rica em cálcio também é fundamental para a prevenção de complicações em indivíduos com 

deficiência neste elemento. A deficiência de cálcio leva a ocorrência de contrações 

involuntárias dos músculos e o seu excesso à formação de cálculos nos rins ou na bexiga [33]. 

2.4.3.4. Magnésio 

O magnésio é o sétimo elemento mais abundante no organismo humano. Ele participa em 

diversas reações enzimáticas, constituindo um componente indispensável para o equilíbrio 

nervoso, podendo atuar como agente antisstress. A síntese de proteínas, de ácidos nucleicos e 

de gorduras, a utilização da glicose, a transmissão neuromuscular, controlo da temperatura do 

corpo, a contração muscular e o transporte através das membranas celulares, são exemplos de 

processos mediados pelo magnésio. No sangue a quantidade deste elemento atinge 17 a 24 

mg/L, encontrando-se preferencialmente nos glóbulos brancos, que asseguram a destruição dos 

agentes microbianos nocivos ao organismo [20, 26]. 

A nível cardiovascular, o magnésio intervém por duas vias fundamentais: estabilizando o 

sistema elétrico cardíaco e regulando o tónus vascular. Ele desempenha um papel fundamental 

a nível cardiovascular, sendo determinante na manutenção da tensão arterial. 

A dose diária recomendada é de 6 mg/kg de peso corporal [26]. 

2.4.3.5. Potássio 

Do ponto de vista biológico, o potássio é ião de base que constitui o fluido das células do corpo 

humano. Ele é um elemento de elevada atividade bioquímica, muito embora a sua quantidade 

no sangue seja apenas da ordem de 2g/L. A sua principal função está relacionada com o 

transporte de cargas elétricas e a manutenção do potencial osmótico. Por isso, é utilizado para 

regular o potencial de membrana, funcionando como um dispositivo de balanço osmótico e, 

enquanto transportador móvel de carga, intervém no funcionamento dos tecidos humanos, com 

especial incidência a nível das contrações musculares e da transmissão de fluxos nervosos [18, 
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26]. A sua falta, pode ocorrer por perda excessiva de líquidos, dando origem a paralisias 

musculares. 

2.4.3.6. Ferro 

No corpo humano, o ferro é um componente essencial da hemoglobina, a molécula que 

constituiu os glóbulos vermelhos do sangue. Ele desempenha importantes funções no 

metabolismo humano, tais como transporte e armazenamento de oxigénio, reações de liberação 

de energia na cadeia de transporte de eletrões, conversão de ribose e desoxirribose, cofator de 

algumas reações enzimáticas e outras reações metabólicas essenciais [34]. 

Uma carência de ferro no sangue conduz a uma diminuição dos glóbulos vermelhos 

provocando o aparecimento da anemia [18]. A carência de ferro é a principal causa responsável 

pelas elevadas prevalências de anemia no Mundo, principalmente na população infantil e em 

mulheres grávidas de países em vias de desenvolvimento [34]. O organismo humano, 

dependendo da idade e do sexo, necessita de uma dose diária de 0,5 a 20 mg de ferro [32]. 

2.4.3.7. Fluoreto 

Do ponto de vista biológico, o flúor é um elemento essencial na dieta humana, já que a sua 

deficiência tem sido associada à incidência de cáries dentárias. Para além deste aspeto, ele 

desempenha um grande papel nos processos de consolidação óssea. 

Como acontece com a maior parte dos oligoelementos, a ação benéfica e preventiva do fluoreto 

só se manifesta quando este elemento está disponível em quantidades que se situam entre 0,5 e 

1,5 mg/L [18]. A mitigação de problemas de saúde dentária é normalmente conseguida pela 

introdução de fluoreto em pastas dentífricas e na própria água de consumo. As doses ótimas 

situam-se num intervalo muito limitado, sendo que na água de consumo a concentração ideal de 

flúor é de aproximadamente 1 mg/L. A ingestão de água com esta concentração promove níveis 

de flúor no sangue da ordem de 0,02 mg/L [26]. Contudo, acima deste valor, passa a ser 

prejudicial, causando fluorose dentária e esquelética [32]. 

2.4.3.8. Sódio 

O sódio é o sexto elemento químico metálico mais abundante na crosta terrestre. O seu 

composto mais comum é o cloreto de sódio, vulgarmente conhecido como sal de cozinha, que 

ocorre naturalmente nos oceanos e nos depósitos salinos de mares antigos. O cloreto de sódio é 
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o componente mineral principal do líquido extra celular, representando 15% do peso do corpo 

humano. A quantidade de sódio no sangue atinge, geralmente, 3,5 g/L. Ele participa ativamente 

no funcionamento de todos os tecidos humanos, desempenhando um papel de grande 

importância na transmissão dos fluxos nervosos, com particular incidência a nível da junção 

entre os nervos e os músculos [18]. 

A presença de certos aniões ou catiões, em quantidades manifestamente superiores à dos outros 

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

tipos. Neste contexto e segundo a Diretiva 2009/54/CE e o Decreto-Lei n.º 156/98 de 6 de 

Junho no anexo III-Menções e critérios previstos no artigo 11º, descrevem que podem ser:  

 Água Bicarbonatada: a quantidade de bicarbonato é superior a 600 mg/L; 

 Água Sulfatada: a quantidade de sulfato é superior a 200 mg/L; 

 Água Cloretada: a quantidade de cloreto é superior a 200 mg/L; 

 Água Cálcica: quando o teor de cálcio é superior a 150 mg/L; 

 Água Magnesiana: quando o teor de magnésio é superior a 50 mg/L; 

 Água Fluoretada: a quantidade de fluoreto é superior a 1 mg/L; 

 Água Ferruginosa ou contendo ferro: a quantidade em ferro bivalente é superior a 1 mg/L; 

 Água Acidulada ou Gasocarbónica: a quantidade de gás carbónico livre é superior a 250 

mg/L; 

 Água Sódica: a quantidade de sódio é superior a 200 mg/L; 

 Água conveniente para um regime pobre em sódio: a quantidade de sódio é inferior a 20 

mg/L [17, 19, 23]. 

A União Europeia (UE), assim como os países da Comunidade para o Desenvolvimento da 

África Austral (SADC) regulamentaram as menções a inserir nos rótulos das garrafas. No caso 

de Portugal é aplicado o estipulado no Decreto-Lei n.º156/98 de 6 de Junho para as águas 

minerais naturais. Para as águas de nascente não é necessário apresentação da composição 

química no rótulo. 
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As águas minerais naturais e as águas de nascente podem ter certos efeitos fisiológicos, que 

dependem da composição química que tenham, isto é: 

• As águas bicarbonatadas ou alcalinas (mais de 600 mg de bicarbonato por litro) facilitam 

a digestão, neutralizam a acidez no estômago e são benéficas em caso de cálculos renais. 

• As águas cálcicas (mais de 150 mg de cálcio por litro) contribuem para o fortalecimento 

dos ossos e dos dentes. São recomendáveis para mulheres grávidas, crianças e idosos. 

Ajudam também a prevenir a osteoporose. 

• As águas magnésicas (mais de 50 mg de magnésio por litro) contribuem para o 

fortalecimento dos ossos e dentes e têm propriedades laxantes. 

• As águas hiposódicas (menos de 20 mg de sódio por litro) ajudam a combater o stress, 

ajudam quem sofre de alterações renais, hipertensão e retenção de líquidos. São 

especialmente recomendáveis para crianças e idosos. 

• As águas fluoretadas (mais de 1 mg de flúor por litro) ajudam a prevenir cáries dentárias. 

Não devem ser ingeridas de forma permanente por crianças em fase de emergência da 

dentição. 

• As águas carbónicas e com gás (mais de 250 mg de gás natural ou adicionado por litro) 

facilitam a digestão [19]. 
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Capítulo 3 – Águas Minerais Naturais e Águas de Nascente 

de Portugal 

3.1. História da água engarrafa em Portugal 

Cedo o Homem verificou que necessitava controlar a água para que a civilização pudesse 

evoluir, e este processo iniciou-se há cerca de 10.000 anos atrás com o desenvolvimento da 

agricultura, que exigiu a captura, o armazenamento e a distribuição da água. 

O Império Romano concebeu um sistema extensivo de aquedutos, constituído por onze 

aquedutos que serviam a cidade de Roma, projeto só suplantado no século XX [11]. Nesta 

mesma Roma, arquitetos e pensadores aludiram as águas minerais como possuindo 

propriedades curativas. Os povos bárbaros do norte da Europa que provocaram a queda do 

Império Romano também consideravam as águas minerais como curativas. Os árabes também 

utilizavam bastante as águas minerais e termais [18]. 

Esta prática também se generalizou no território que é hoje Portugal desde a antiguidade, como 

são provas os inúmeros vestígios deixados pelos Romanos aquando da sua permanência nesta 

região, o que comprova que estas práticas, no nosso território remontam a um período anterior 

ao início da nacionalidade. 

O primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques restabeleceu-se duma fratura numa perna que 

contraiu no cerco de Badajoz, nas termas de S. Pedro do Sul, D. Leonor de Lencastre, esposa de 

D. João II, mandou edificar um hospital balnear de umas “caldas”, no termo de Óbidos, que 

passaram a chamar-se Caldas da Rainha, assim como o próprio rei D. João II que utilizou as 

Caldas de Monchique para tratar uma hidropisia que lhe foi diagnosticada [18]. D. João VI, 

aclamado no Rio de Janeiro como “D. João I do Reino Unido“ demonstrou uma dedicação 

especial às Caldas das Taipas, eternizada por uma lápide junto a um pequeno fontanário, tendo 

este rei determinado a construção do primeiro hospital termal no Brasil, no município de Santo 

Amaro da Imperatriz em 1818. 

Estes fatos, no entanto, não querem dizer que nessas épocas as termas e águas minerais e de 

nascente fossem muito utilizadas, pois as populações não dispunham de recursos para poderem 

recorrer a estes locais [18]. 
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É a partir do século XVI que se inicia o processo de intensificação em Portugal e em todo o 

Mundo do uso das águas para fins terapêuticos e curativos, muito fruto do conhecimento 

empírico que existia até então. Este tipo de conhecimento existente vai, aos poucos, dando 

lugar ao conhecimento científico, provocando cada vez mais o conhecimento das águas 

minerais e de nascente. O primeiro estudo científico com significado histórico foi realizado em 

meados de 1726 pelo médico Francisco Fonseca Rodrigues intitulado “Aquilégio Medicinal”, 

no qual é feita uma inventariação das nascentes em Portugal que se destacavam pelas suas 

virtudes medicinais. Passados alguns anos, em 1758, um médico português residente em 

Londres, Jacob de Castro Sarmento, referiu-se ao interesse da composição das águas e à sua 

comprovada ação terapêutica. 

Neste período a análise de águas marcam presença nos trabalhos e lições na Universidade de 

Coimbra. Uma obra famosa de Vicente Coelho Seabra por ter sido o primeiro livro escrito na 

nova linguagem da química, num período em que a lei de Lavoisier ainda não tinha uma 

aceitação generalizada, publicada em dois volumes (um em 1788 e outro em 1790), contém um 

capítulo dedicado às águas minerais, classificando-as com base nas substâncias dissolvidas e 

nos métodos analíticos recomendados. 

Um fato importante no desenvolvimento do estudo das águas foi a criação da Academia de 

Ciências de Lisboa, por parte de D. Maria I em 1779, tendo sido esta instituição a dar uma 

importância muito significativa a esta temática, nomeadamente no que concerne à parte 

química. Durante o século XIX, os estudos das águas vão se propagando por outras 

Universidades e Escolas Politécnicas, acompanhando o cada vez maior interesse demonstrado 

pela água. 

O mercado da água mineral emerge no contexto do termalismo, espelhando a consciência 

existente dos benefícios para a saúde e de afastar contaminações e doenças. No século XIX 

também se verificaram grandes progressos científicos, em que se identificam os micróbios 

nocivos ao organismo humano e as bactérias, influindo estes avanços na origem do sucesso da 

indústria do engarrafamento. A água engarrafada possuía inúmeras vantagens, pois era uma 

água analisada, filtrada, protegida e estudada e sofria um processo de engarrafamento junto à 

nascente que tinha em conta princípios higiénicos [18]. 

No nosso país, os bons resultados obtidos pelas águas termais no tratamento de vários tipos de 

doenças levou a que essas águas fossem comercializadas em garrafas e garrafões, entre o final 

do século XIX e o início XX. Verificou-se também desde essa altura uma preocupação 
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permanente com o estado de pureza da água, existindo o cuidado em assegurar a qualidade 

através da utilização de máquinas próprias para lavar, encher e rolhar as garrafas e até a 

obrigação de utilizar roupas adequadas por parte dos funcionários com intervenção no processo 

[18]. 

Na década de 60 já se verificava a existência de um número significativo de empresas que se 

dedicavam a atividade de engarrafamento, e as suas vendas já superavam os quinze milhões de 

litros. Na década de 70 o setor verifica um crescimento muito significativo, pois em 1975 as 

vendas de água mineral e de nascente engarrafada já ultrapassava os 60 milhões de litros, o que 

impulsiona os investimentos nesta atividade, fazendo com se multipliquem as novas sondagens, 

perfurações, construção de novas instalações e surgimento de novos laboratórios. Surge 

também a tara perdida que se destina à exportação. Com a chegada da década de 80 surge a 

embalagem plástica de PVC (policarbonato de vinil) como alternativa ao vidro. O crescimento 

nas vendas mantém-se em conformidade com o consumo nacional, pois passou 6,4 litros por 

habitante em 1972 para 21,6 litros em 1982, aproximando-se desta forma do consumo médio 

europeu no mesmo ano, que foi de 36,9 litros por habitante [18]. 

O setor passou a ter regulamentação rigorosa e específica, quer a nível europeu, quer a nível 

nacional. Com a adesão de Portugal à União Europeia, esta atividade não parou de crescer até 

aos dias de hoje, através de investimentos que visam a evolução e inovação do setor [18]. 

Nos dias de hoje estão disponíveis no mercado os mais variadíssimos tipos de água, 

respondendo a todos os tipos de consumidores, desde os menos exigentes aos mais exigentes 

que procuram águas de excecional prestígio e qualidade, tornando o consumo deste “líquido da 

vida” como um momento autêntico e único [18]. 

3.2. Províncias hidrominerais em Portugal  

Podem-se definir duas grandes províncias hidrominerais em Portugal continental. Uma 

primeira província cujos contornos envolvem a «Bacia Terciária dos rios Tejo e Sado», as 

«Orlas Meso-Cenozóicas» e a parte sul do Maciço Hespérico (Figura 2) predominam águas 

cuja composição química resulta da simples dissolução das rochas existentes. 

E uma segunda província, coincidente com a Zona Centro-Ibérica, ressalta um grande número 

de nascentes de água cuja mineralização estará controlada por fluidos gerados em 

profundidade, em processos metamórficos e/ou magmáticos [35]. 



Águas Minerais Naturais e Águas de Nascente de Portugal Continental 

 
 

24 
 

Nos afloramentos pós-paleozóicos da primeira província brotam águas com mineralizações 

elevadas, por vezes superiores a 10 000 mg/L, 

principalmente cloretadas sódicas e sulfatadas 

cálcicas, associadas a evaporitos, algumas 

delas com temperaturas entre os 20 °C e os 40 

°C [35]. 

Já nas zonas de Ossa-Morena e Sul 

Portuguesa, as águas cloretadas e sulfatadas 

distinguem-se das anteriores, designadamente 

pelos altos teores de iões metálicos. As 

ocorrências estão relacionadas com a 

presença de formações metalíferas 

importantes [35]. 

Na segunda grande província, coincidente 

com a zona Centro-Ibérica destacam-se as 

águas «sulfúreas sódicas» (ou «sulfúreas 

alcalinas») e as «gasocarbónicas» (com CO2 

livre geralmente superior a 1000 mg/l), estas 

circunscritas à Sub-Zona da Galiza 

Média/Trás-os-Montes. Ocorrem em maciços 

granitoides de idade hercínica ou, mais 

raramente, nas formações metas sedimentares encaixantes. A mineralização é anómala para tais 

ambientes geoquímicos, nomeadamente as concentrações em carbono inorgânico total, flúor, 

boro, bromo, tungsténio e amónio, e muitas delas têm temperaturas elevadas, com um máximo 

nas Caldas de Chaves (75°C).  

A grande diversidade geológica de Portugal traduz-se por uma enorme diversidade de 

composições físico-químicas das nossas águas minerais naturais e das águas de nascente [18]. 

Relativamente à composição química das águas minerais naturais e águas de nascente, 

podemos identificar diferentes regiões consoante o predomínio das rochas (Figura 3). 

Figura 2 - Distribuição das águas de nascente em 

atividade e em instalação para exploração futura em

Portugal continental [4] 
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O granito é a rocha predominante no norte e 

centro, até à Meseta Ibéria, que é a unidade de 

relevo mais antiga da Península Ibérica e ocupa 

a maior parte da superfície do continente 

português (incluindo, entre outras, a Serra da 

Estrela, Lousã, Serra da Gardunha e Alentejo). 

Aqui se situa uma grande quantidade e 

variedade de águas minerais naturais e de 

águas de nascente. 

 
 
 
 

 
 

3.3. Consumo de Águas Engarrafadas  

Ao nível mundial, as águas engarrafadas consumidas variam desde água mineral natural e de 

nascente, água purificada e outras águas preparadas destinadas ao consumo humano. A maioria 

das águas engarrafadas é de origem subterrânea. 

Inicialmente a água engarrafada, era uma categoria de bebida tradicional comercializada na 

Europa Ocidental, onde o seu consumo há muito faz parte da rotina diária de muitos 

consumidores. Atualmente é uma bebida verdadeiramente global, encontrada até mesmo em 

alguns dos cantos mais remotos do mundo [36]. 

A indústria de águas engarrafadas teve um crescimento reduzido até os anos de 50, contudo a 

partir desta década houve o desenvolvimento em larga escala de supermercados que aumentou 

a procura de novas categorias de alimentos. Este cenário permitiu que a água mineral natural 

passasse de produto da farmácia para a categoria de alimento do supermercado. Uma mudança 

importante na indústria veio com a introdução de águas purificadas pela PepsiCo, com a marca 

Aquafina em 1994, e a Coca-Cola com a marca Dasani em 1999. Em contraste com as 

empresas de águas minerais e de nascente, que extraem água de aquíferos subterrâneos e de 

Figura 3 - Distribuição e quimismo das águas 

minerais naturais Portugal continental [4] 
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nascentes, essas empresas utilizaram água da torneira filtrada através de sistema de osmose 

inversa para remover as impurezas da água. 

Apesar dos pretextos e campanhas contra a venda de águas engarrafadas em todo mundo, 

devido ao seu o impacte ambiental, o comércio deste produto tem prosperando bastante. A água 

engarrafada é a bebida cujo consumo mais cresce no mundo quando comparada com as outras 

bebidas não alcoólicas (refrigerantes com gás, refrigerantes sem gás e sumos). Dentro do 

mercado das Indústrias Alimentares e de Bebidas, ela é um dos produtos com maior 

crescimento [37]. 

O consumo global de água engarrafada tem conhecido um crescimento sustentado ao longo dos 

últimos anos 12 anos, conquistando um lugar de destaque no sector das bebidas não alcoólicas. 

Esta evolução deve-se às opções dos consumidores, marcadas por crescentes e pertinentes 

preocupações, relacionadas com uma alimentação mais saudável e equilibrada, a procura de 

água potável em detrimento das mudanças climáticas e outras causas naturais e, a má qualidade 

de água potável dos sistemas de abastecimentos públicos de alguns países, que agem como 

catalisadores do desenvolvimento das indústrias deste produto [24, 36, 37]. 

O consumo per-capita de água engarrafada por indivíduo, país ou região podem divergir 

drasticamente a partir da média global devido aos hábitos e costumes alimentares e o poder de 

compra. Nesse contexto os países desenvolvidos apresentam um consumo per-capita mais 

elevado que os países em vias de desenvolvimento, onde a maior parte da população do mundo 

reside. O consumo per-capita regional é liderado pela América do Norte e Europa. No entanto, 

o maior crescimento do consumo de água engarrafada no mundo vem da Ásia, nomeadamente a 

China, onde a procura por água limpa e potável é enorme. As outras nações do pacífico vêm 

seguindo o mesmo exemplo [38]. 

No ano 2010, o consumo mundial de água engarrafada foi de 213 biliões de litros, 5,1% 

superior ao valor de 2009 que, foi de 202 biliões de litros. A América do Norte contribuiu com 

29,8% do consumo, a Ásia com 28,5%, Europa com 28,1%, América do Sul com 10,1 % e 

outras regiões (África, Oriente Médio e Oceânia) com 3,5%. Analisando-se o período de 2005 a 

2010, a Ásia foi a região que mais cresceu em participação e a Europa a que mais decresceu, 

observando-se um pequeno aumento da América do Sul e estabilidade para as outras regiões 

[39]. 
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Grande parte do mercado global de água engarrafada continua muito fragmentada e controlada 

por marcas locais, mas a consolidação está ocorrendo rapidamente, uma parte significativa 

deste mercado já se encontra monopolizada por quatro grandes multinacionais (Nestlé, Danone, 

Coca-Cola e PepsiCo). O mercado de águas engarrafadas tem vindo a ganhar uma importância 

cada vez maior na atividade comercial; o volume de vendas tem gerado grandes divisas, o que 

tem cativado o interesse de outras multinacionais a apostarem neste mercado [36]. 

Embora os EUA disponibilizam um dos sistemas de abastecimento de água mais seguro do 

mundo, continuam sendo o maior mercado de água engarrafada porque acham conveniente, 

atraente e saudável consumir este produto, seguindo pela China e México, dois países em que a 

água da torneira é indisponível ou normalmente não é considerada segura para beber. 

Os restantes países são o Brasil, Itália, Indonésia, Alemanha, França, Tailândia, Espanha, 

Bélgica, Suíça, Arabia Saudita, Portugal e Emirados Árabes [37]. 

Os fatores de consumo de águas engarrafadas no mundo variam segundo os hábitos e costumes, 

preocupações relacionadas com uma alimentação mais saudável e equilibrada nos países 

desenvolvidos e, a procura de água potável em detrimento das mudanças climáticas e outras 

causas naturais e a má qualidade de água potável servida pelos sistemas de abastecimentos 

públicos nos países em vias de desenvolvimento [40]. 

O consumo de água engarrafada em Portugal tem conhecido um crescimento sustentado ao 

longo dos últimos anos, conquistando um lugar de destaque no sector das bebidas. Esta 

evolução resulta das opções dos consumidores, marcadas por crescentes e pertinentes 

preocupações, relacionadas com uma alimentação mais saudável e equilibrada. 

 As estatísticas da APIAM mostram, nos últimos dez anos uma evolução positiva das vendas de 

águas minerais naturais e de águas de nascente de cerca de 9,4%, com uma estagnação em 2011 

e uma evolução negativa acentuada em 2012 devido, na opinião desta Associação, à crise, a 

alteração expressiva do enquadramento fiscal, fortemente agravado, quer por via do aumento da 

taxa de IVA para as águas minerais naturais e de nascente, quer por via da taxa do IVA para a 

restauração e bebidas [24], conforme se pode verificar na Figura 4. No entanto no ano 2012 

foram engarrafados 1.209 milhões de litros por parte das empresas portuguesas, conforme 

Figura 5. 
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Figura 4 - Representação gráfica da produção de águas engarrafadas (evolução no decénio) [41] 

Os portugueses preferem água mineral natural e de nascente engarrafada pelos atributos 

relacionados com o sabor, pureza, confiança, qualidade, naturalidade e a água da torneira 

devido ao aspetos relacionados ao preço e questões ambientais. Quanto às causas de consumo, 

pode-se dizer que a água da torneira é consumida essencialmente pela sua disponibilidade e 

pelo preço, enquanto a água mineral natural e de nascente engarrafada pela qualidade e sabor 

[42]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Representação gráfica da produção de água engarrafada em Portugal no ano 2012 em litros [41] 
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3.4. Carta de Águas 

Uma carta de água apresenta as variedades de marcas de água disponíveis para degustação ou 

acompanhamento dos mais variados pratos ou bebidas. Esta carta deve, para além de enumerar 

as marcas de água, apresentar as suas características e a sua origem. 

Cada água mineral natural ou água de nascente tem uma composição química única, o que lhe 

confere uma identidade própria e um sabor especial. Alguns dos mais prestigiados restaurantes 

do mundo dispõem de carta de águas, o que assegura ao cliente o direito de escolher a água 

mais do seu gosto e a que considere mais adequada a sublinhar o prazer dos pratos culinários da 

sua eleição [18]. 

Longe de ser um produto vulgar, a água mineral natural e a água de nascente têm inúmeras 

variantes e podem portanto satisfazer exigentes paladares. A procedência geográfica e o tipo de 

aquífero são elementos determinantes da composição química de cada água. 

Existem em Portugal, mais de trinta águas minerais naturais e águas de nascente diferentes, 

com origem em diferentes partes e regiões do território. A grande variedade geológica do país 

confere-lhes, por outro lado, propriedade e sabores especiais e específicos, pelo que, no nosso 

país, o consumidor tem ao alcance uma grande variedade de sabores e de águas naturais de 

excecional qualidade [18]. 

As águas carbónicas além de, devido ao sabor ligeiramente ácido, estimularem as papilas 

gustativas, favorecem a digestão, sobretudo, se forem águas carbonatadas sódicas, que ajudam 

a neutralizar a acidez do estômago [18]. 

3.4.1. Águas minerais e de nascente - aprender a degustá-las 

A água mineral natural e a água de nascente não são produtos incolores, inodoros e insípidos, 

como tantas vezes se lê nos livros mais académicos sobre o líquido universal que é a água [18]. 

A água tem sabor, entendendo-se por sabor a impressão sensorial que um produto deixa na 

boca. O sabor resulta da combinação de três fatores: o gosto, o cheiro e as sensações 

provocadas na boca pela temperatura, textura e por determinadas proteínas existentes nas 

conexões nervosas (o picante, a frescura, etc.) [18]. 
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Cada água mineral natural e cada água de nascente têm um sabor especial, que representa 

singulares características organoléticas.  

O resíduo seco, isto é, o total de minerais dissolvidos, condiciona a textura de uma dada água; a 

predominância de certo tipo de sais determina o gosto [11, 18]. 

Por exemplo, o bicarbonato cálcico, composto dominante em muitas águas, é neutro ou 

ligeiramente doce; as águas cloretadas sódicas são mais salgadas; as sulfatadas magnésicas são 

amargas. 

Também o pH tem influência nas sensações provocadas pela água, pois condiciona a acidez 

que distingue as águas desde as carbonatadas ácidas às bicarbonatadas alcalinas. A 

possibilidade de combinações é vasta e rica. Neste âmbito, podemos falar de transparência, 

ligeireza, acidez, frescura, estabilidade da bolha, equilíbrio, tempo de persistência na boca, 

estrutura etc. Tal como acontece com os vinhos, este tipo de descrições podem ser encontradas 

nas boas cartas de água [11, 18]. 

Por isso são vários os fatores que se devem ter em conta para degustação de águas. 

Durante séculos, os seres humanos beberam água à temperatura natural na sua origem ou local 

de armazenagem. Apenas recentemente começamos a manipular a temperatura da água. 

A temperatura de muitas fontes e poços é de 13ºC, por isso se as águas forem servidas a esta 

temperatura servirá para mostrar as suas diferenças. Um ligeiro aumento da temperatura vai ter 

um efeito calmante sobre as águas com bolhas maiores. Em geral, quanto mais fria a água, mais 

evidenciada ela estará. A água pode ser servida a qualquer temperatura, mas saber como 

manipular a temperatura irá permitir melhor o emparelhamento entre as águas e alimentos.  

A grande maioria dos apreciadores de águas aconselha que as águas sem gás sejam servidas a 

13 °C e as águas com gás a uma temperatura ligeiramente superior, que deve ir subindo à 

medida do seu nível de gaseificação, ou seja águas mais gaseificadas a temperaturas perto de 17 

°C e as menos gaseificadas perto do 14 °C [11, 18]. 

3.4.2.  Copo para a Água 

O copo mais apropriado à degustação de uma água mineral natural e de uma água de nascente é 

de vidro, transparente e sem adornos. Deve ter forma arredondada, bordas delicadas e 

ligeiramente inclinadas para dentro. O copo deve permitir que o nariz se aperceba dos finos e 
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quase impercetíveis aromas. O copo deve ser curto, porque, ao contrário do que ocorre com o 

vinho, não é negativo que o calor da mão se transmita à água [11, 18]. 

A água com gás, pelo contrário, exige um copo ligeiramente diferente. Deve ter a boca mais 

estreita para reter a saída das bolhas. A capacidade dos copos deve ser duas a três vezes o 

volume de água servido [11, 18]. 

3.4.3.  Garrafa de Vidro ou de Plástico 

Apesar de não existir nenhuma evidência de diferença entre o gosto da água servida numa 

garrafa de vidro e de plástico, as águas engarrafadas de requinte (gourmet) são 

obrigatoriamente servidas em garrafas de vidro [11, 18]. 

No entanto, a grande maioria das marcas nacionais utilizam os dois tipos de garrafas, muitas 

das vezes estabelecendo uma identidade distinta no vidro e plástico. Ultimamente, alguns 

engarrafadores que anteriormente apenas engarrafavam em plástico estão iniciando ou voltando 

a engarrafar em vidro, a fim de penetrarem num segmento de mercado mais elevado através de 

vendas em restaurantes e hotéis [11, 18].  

3.4.4.  Água Mineral Natural e Água de Nascente e a Gastronomia 

No contexto de uma boa gastronomia, importa ter em conta as combinações entre os alimentos 

e as bebidas. Esta regra aplica-se às águas minerais naturais e às águas de nascente, tal como se 

aplica aos vinhos. Durante uma refeição, uma água mineral ou de nascente tem uma tripla 

missão: hidratar de maneira direta, refrescar a boca e as papilas gustativas, e preparar a boca 

para receber os sabores dos diferentes pratos servidos [18]. Apesar de não existir uma regra 

padrão, são aconselhados por vários apreciadores de águas as combinações constantes na 

Tabela 6. 
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Tabela 6 - Exemplos de combinações entre comida e águas [21] 

Tipo de águas Tipo de comida 

Águas pouco mineralizadas 
Águas muito pouco mineralizadas 

Sopas e Cremes 
Aves e Carnes brancas 

Mariscos 
Café 

Águas pouco mineralizadas Carnes Vermelhas 
Águas ligeiramente gaseificadas Saladas 

Águas mesossalinas Enchidos e Presuntos 
Peixe 

Águas pouco mineralizadas ou ricas em sais 
minerais Queijos, dependendo da cura do queijo 

No entanto criar uma matriz de correspondência entre todos os alimentos e a água engarrafada 

é impossível de realizar, e será certamente tirar o prazer de experimentar novas e variadas 

combinações [11]. 

Se a água é consumida junto com vinho, esta passa a desempenhar um papel secundário e deve 

ser combinada com o vinho, não com a comida [11]. 
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Capitulo 4 – Resultados e Discussão 

A caracterização de cada uma das águas realizada neste ponto teve em consideração as 

menções e critérios previstos no Decreto-Lei n.º 156/98 de 6 de Junho que define e carateriza as 

águas minerais naturais e as águas de nascente, assim como os dados apresentados nos rótulos 

das águas alvo deste estudo. No entanto a legislação não enquadra as águas que possuam uma 

mineralização total situada entre 500 mg/L e 1500 mg/L e existindo a necessidade de classificar 

todas as águas quanto à sua mineralização, adotou-se a denominação atribuída pela APIAM 

para as águas com estas características, que classificadas como mesossalinas [25]. 

4.1. Águas Minerais Naturais 

4.1.1. Alardo 

Localização: Castelo Novo, Fundão, distrito de Castelo Branco 

Historial: No princípio do séc. XX ainda era utilizada para 

fins terapêuticos, vários doentes de diabetes e hepáticos 

procuravam esta água instalando-se em Castelo Novo. A 

sua exploração foi concedida por alvará de 1922, no ano anterior efetuara-se 

o Relatório de Reconhecimento pelo engenheiro Mendonça. Nessa ocasião estava já construída 

a oficina de engarrafamento. Em 1945 a exploração é dada como abandonada.  

Em 1987, um grupo de investidores do Fundão reativou a empresa, vendendo-a dois anos 

depois ao grupo belga Spadel. Com os novos patrões a produção subiu até atingir o 2ºlugar no 

mercado em meados dos anos 90. Em 1997 é vendida ao Grupo Sousa Cintra, que a mantém 

em funcionamento até Outubro de 2010. Em Julho de 2011 é adquirida pela empresa Water 

Bunkers que realizou um investimento de cerca de dois milhões na modernização da empresa e 

iniciou a aposta na exportação em novos mercados como a China e os PALOP [43]. Na Tabela 

7 são apresentadas as características físico-químicas da água do Alardo. 

Características da Água: muito pouco mineralizada, 

conveniente para regime pobre em sódio 
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Tabela 7 - Características físico-químicas da água Alardo (Fonte: rótulo da garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 5,9 + 0,2 * 
Sílica 12,0 + 2,0 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 28 + 4 
Cloreto (Cl-) 2,1 + 0,2 
Bicarbonato (HCO3

-) 7,0 + 2,0 
Sulfato (SO4

2-) - 
Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 0,74 + 0,16 
Sódio (Na+) 3,4 + 0,4 
Magnésio (Mg2+) 0,34 + 0,04 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.1.2. Caldas de Penacova 

Localização: Penacova, distrito de Coimbra 

Historial: No vale do rio Mondego, 

aproximadamente a 1 Km a Nordeste da vila de 

Penacova e aproximadamente a 0,5 Km de Vila Nova, existem uma série de 

nascentes de água de excelente qualidade, designadas por “Caldas de 

Penacova”. Em 1972 um relatório médico-hidrológico do Dr. Amaro de Almeida, vem 

reafirmar as propriedades terapêuticas das Águas das Caldas de Penacova, indicando-as para o 

tratamento de doenças da pele, doenças do aparelho digestivo e doenças do aparelho urinário. O 

mesmo relatório, como resumo, refere: “Não é radioativa. A sua leveza, como hipossalina e a 

presença de anidrido carbónico, conferem-lhe o seu lugar como água de mesa, sem 

desvantagens, ao lado de muitas outras de grande valor comercial”. Já em 1971, o Boletim de 

Análise nº31999, elaborado pelo Instituto Superior Técnico, referia que estas águas 

apresentavam as seguintes características: “Água muito hipossalina com reação ácida que lhe é 

conferida pelo apreciável teor de anidrido carbónico livre. Como consequência da sua baixa 

mineralização, deve possuir propriedades terapêuticas inerentes a este tipo de água”. 

A empresa Águas das Caldas de Penacova, S.A. atualmente tem mais de 50 colaboradores e 

tem tido um aumento significativo no mercado nacional e na exportação, com crescimento em 
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África, Macau, EUA e sobretudo para a Europa, comportamento de vendas, que tem 

incentivado a empresa a investir cada vez mais, na modernização da fábrica e na qualidade. A 

empresa está certificada segundo as referências de segurança alimentar NP EN ISO 22000:2005 

e IFS (International Food Standard), com o objetivo de servir 

cada vez melhor os clientes [44]. Na Tabela 8 são apresentadas 

as características físico-químicas da água Caldas de Penacova. 

Características da Água: muito pouco mineralizada, 

conveniente para regimes pobres em sódio 

Tabela 8 - Características físico-químicas da água Caldas de Penacova (Fonte: rótulo 

da garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 5,3 + 0,4 * 
Sílica 8,9 + 0,4 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 32 + 2 
Cloreto (Cl-) 9,9 + 0,4 
Bicarbonato (HCO3

-) 2,3+ 0,5 

Sulfato (SO4
2-) 1,3 + 0,2 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) 1,9 + 0,2 
Cálcio (Ca2+) 0,5 + 0,1 
Sódio (Na+) 5,3 + 0,4 
Magnésio (Mg2+) 1,1 + 0,2 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.1.3. Carvalhelhos 

Localização: Boticas, distrito de Vila Real 

Historial: A água de Carvalhelhos brota nas 

serras do Barroso, na localidade de 

Carvalhelhos. Iniciou a exploração e 

comercialização desta água em 1915, durante décadas introduziu várias 

inovações tecnológicas nas mais variadas áreas de produção. Foi das primeiras indústrias de 

água engarrafada a instalar um laboratório de análises físico-químicas e bacteriológicas. No ano 

2000 certifica o seu sistema de qualidade no âmbito da captação e engarrafamento da água 
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minera natural e gaseificada. A nível internacional a empresa está presente um pouco por todo 

o mundo [45]. Na Tabela 9 são apresentadas as características físico-químicas da água 

Carvalhelhos. 

Características da água: pouco mineralizada 

Tabela 9 - Características físico-químicas da água Carvalhelhos (Fonte: rótulo da 

garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 7 + 0,4 * 
Sílica 36,4 + 4,6 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 251 + 10 
Cloreto (Cl-) 3,2 + 0,8 
Bicarbonato (HCO3

-) 145+ 11 

Sulfato (SO4
2-) 6,7 + 2,3 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 5,6 + 0,7 
Sódio (Na+) 52 + 3,5 
Magnésio (Mg2+) 0,64 + 0,09 
Potássio (K+) 1,38 + 0,14 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.1.4. Fastio Serra do Gerês 

Localização: Serra do Gerês, Terras de Bouro, distrito de Braga 

Historial: Em 1979 a empresa Água do Areeiro 

inicia a captação e engarrafamento em plena Serra do 

Gerês da água Mineral Natural Fastio marca esta que 

torna na âncora do Grupo.  

Atualmente o Grupo EAA conta com 330 Colaboradores e assume um papel 

relevante em termos de empregabilidade das populações locais em algumas 

áreas geográficas mais interiores (Serra do Gerês e Vidago) [46]. Na Tabela 

10 são apresentadas as características físico-químicas da água Fastio. 

Características da água: muito pouco mineralizada, conveniente para 
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regimes pobres em sódio 

Tabela 10 - Características físico-químicas da água Fastio (Fonte: rótulo da garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 6 * 
Sílica 9,6 + 2 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 34 + 4 
Cloreto (Cl-) 4,2 + 0,4 
Bicarbonato (HCO3

-) 8,0 + 0,8 

Sulfato (SO4
2-) 1,0 + 0,2 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 1,3 + 0,3 
Sódio (Na+) 4,1 + 0,4 
Magnésio (Mg2+) 0,6 + 0,1 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.1.5. Luso 

Localização: Vila do Luso, Serra do Buçaco, Mealhada, distrito de Aveiro 

Historial: Tem origem na água da chuva infiltrada na Serra 

do Buçaco, em rochas designadas quartzitos, que permite-

lhes beneficiar de elevada pluviosidade orográfica. 

Nestas rochas, muito compactas aquando da sua formação, desenvolveu-se uma densa rede de 

fraturas, intercomunicadas, que permitem o armazenamento e circulação da água.  

Após a infiltração, a água faz um circuito profundo, estimando-se que atinja mais de 500 

metros de profundidade provocando um aquecimento da água bem acima dos 30ºC. A este 

circuito chamamos aquífero e corresponde à circulação profunda da Água Mineral Natural de 

Luso. 

Numa primeira fase, toda a produção de água mineral destinava-se ao termalismo e, mais tarde 

ao engarrafamento, foi garantida por uma nascente tradicional – a Fonte Termal de Luso. 
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A partir de 1974, a realização de uma captação tubular, vertical, do tipo “furo de captação”, 

permitiu reservar a Fonte Termal para termalismo e ganhar origens independentes de água 

mineral para engarrafamento. 

Em qualquer das situações, a água mineral exsurge à superfície, por mecanismos naturais 

(artesianismo repuxante), garantia de exploração comedida, equilibrada e 

sustentável do recurso hidromineral [47]. Na Tabela 11 são apresentadas as 

características físico-químicas da água do Luso. 

Características da água: muito pouco mineralizada, conveniente para 

regimes pobres em sódio 

Tabela 11 - Características físico-químicas da água do Luso (Fonte: rótulo da garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 5,7 + 0,1 * 
Sílica 13,3 + 0,4 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 47,7 + 2 
Cloreto (Cl-) 9,1 + 0,3 
Bicarbonato (HCO3

-) 11,7 + 1,3 

Sulfato (SO4
2-) 1,51 + 0,09 

Fluoreto (F-) <0,08 
Nitratos (NO3

-) 1,63 + 0,08 
Cálcio (Ca2+) 0,75 + 0,09 
Sódio (Na+) 7,1 + 0,04 
Magnésio (Mg2+) 1,66 + 0,05 
Potássio (K+) 0,87 + 0,05 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.1.6. Monchique 

Localização: Monchique, distrito de Faro 

Historial: A água de Monchique é conhecida desde 

o tempo da presença romana na Península Ibérica. A 

geologia de origem vulcânica, é composta por duas formações distintas de 

xisto e de maciço sienítico que se eleva até aos 902 metros. As nascentes de 

água mineral estão relacionadas com a circulação de água em profundidade no 

interior do maciço eruptivo sub vulcânico. A água emerge naturalmente em 4 nascentes 
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licenciadas pela DGEG, para a exploração. A Sociedade da Água de Monchique, SA, é, desde 

1992 a concessionária da água de Monchique. Atualmente a empresa dispõe de duas gamas de 

água, a água de Monchique e a água de 

Monchique Chic. A Monchique Chic foi 

especialmente concebida para momentos de 

degustação, possuindo uma garrafa com um 

design original e exclusivo [48]. Na Tabela 12 

são apresentadas as características físico-

químicas da água do Monchique. 

Características da água: pouco mineralizada, fluoretada 

Tabela 12 - Características físico-químicas da água de Monchique e Monchique Chic 

(Fonte: rótulo da garrafa) 

Parâmetros Monchique Monchique Chic 
Concentração (mg/L) 

pH 9,4 * 9,47 * 
Sílica 13,8 14,8 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 297 294 
Cloreto (Cl-) 38 38 
Bicarbonato (HCO3

-) 111 113 

Sulfato (SO4
2-) 51 51 

Fluoreto (F-) 1,2 1,2 
Nitratos (NO3

-) <0,3 <0,3 
Cálcio (Ca2+) 1,1 1,1 
Sódio (Na+) 105 108 
Magnésio (Mg2+) <0,10 <0,10 
Potássio (K+) 1,9 2,2 
Ferro (Fe2+) - - 
Amónio (NH4

+) - - 
* Escala Sørensen 

 

4.1.7. Salutis 

Localização: Grichões, Paredes de Coura, distrito de Viana do Castelo 

Historial: O relatório de reconhecimento desta 

água data de 1920, a cargo de António Maria de 

Mendonça que informa que a emergência da água 

se dá numa rocha granítica, no fundo de um poço de 5m de profundidade, 
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sendo este coberto por uma caixa de cantaria. No entanto o seu estudo foi 

feito em 1917 pelo Prof. Charles de Lepierre, quer sobre o ponto de vista 

químico quer sob o ponto de vista da sua radioatividade. Aquando do 

início da comercialização desta água (1933) Charles de Lepierre 

procedeu a uma nova análise, considerando não ter havido nenhuma 

alteração nesta água passado esses 15 anos. A oficina de engarrafamento 

foi construída em 1933 [49]. Na Tabela 13 são apresentadas as características físico-químicas 

da água do Salutis. 

Características da Água: muito pouco mineralizada, conveniente para regimes pobres em 

sódio 

 

Tabela 13 - Características físico-químicas da água Salutis (Fonte: rótulo da garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 5,49 * 
Sílica 7,3 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 32 
Cloreto (Cl-) 8,8 
Bicarbonato (HCO3

-) 3,1 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 0,9 
Sódio (Na+) 6,2 
Magnésio (Mg2+) - 
Potássio (K+) 0,82 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.1.8. São Silvestre  

Localização: Pernes, distrito de Santarém 

Historial: A água São Silvestre é uma água 

mineral, que é captada num furo a grande 

profundidade, na serra de Pernes, e sujeita a 

rigorosos controlos de qualidade. É uma água 

pouco mineralizada (leve), de ótimo sabor, rica em Sódio e em Cálcio, e por isso mais pura que 
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a água de beber comum. A pureza bacteriológica da água São 

Silvestre é verificada por análises periódicas, feitas em laboratórios 

oficiais [50]. Na Tabela 14 são apresentadas as características físico-

químicas da água do Salutis. 

Características da água: pouco mineralizada 

Tabela 14 - Características físico-químicas da água São Silvestre (Fonte: rótulo da 

garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 7,68 * 
Sílica - 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 186 
Cloreto (Cl-) 30 
Bicarbonato (HCO3

-) 137 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 100 
Sódio (Na+) 29 
Magnésio (Mg2+) - 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.1.9. Vimeiro 

Localização: Vimeiro, Lourinhã, distrito de Lisboa 

Historial: A Água Mineral Natural do Vimeiro tem 

a sua origem no Planalto Cársico de Cezaredas, 

onde se infiltra em calcários carsificados. Circula a 

uma profundidade de cerca de 2000 metros e emerge, num ambiente de 

rara beleza natural, no Vimeiro, onde a impermeabilidade dos evaporitos 

impede a continuação da sua migração e provoca a sua ascensão. 

Desde 1893 que as qualidades únicas da água mineral natural do Vimeiro são oficialmente 

reconhecidas, Desde a sua captação, passando pelo processo de engarrafamento, até ao produto 

acabado, que as águas Vimeiro - Vimeiro Original, Vimeiro Lisa, Vimeiro Gás e Vimeiro 
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Sparkle - são sujeitas a um rigoroso controlo de qualidade, com análises bacteriológicas 

realizadas pelo laboratório de controlo de linha e de produto 

acabado e análises periódicas adicionais realizadas por 

laboratórios oficiais creditados [51, 52]. Na Tabela 15 são 

apresentadas as características físico-químicas da água 

Vimeiro Lisa e Vimeiro Original. 

Características da água:  

Vimeiro Lisa: muito pouco mineralizada, conveniente para regimes pobres em sódio 

Vimeiro Original: mesossalina e cloretada 

Tabela 15 - Características físico-químicas da água Vimeiro Lisa e Vimeiro Original 

(Fonte: rótulo da garrafa) 

Parâmetros Vimeiro Lisa Vimeiro Original 
Concentração (mg/L) 

pH 5,8 + 0,4 * 7,34 * 
Sílica 0,6 + 0,1 12,8 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 48 + 5 1112 
Cloreto (Cl-) 10 + 1 234 
Bicarbonato (HCO3

-) 16,8 + 0,5 445 
Sulfato (SO4

2-) - - 
Fluoreto (F-) <0,01 0,24 
Nitratos (NO3

-) - - 
Cálcio (Ca2+) 5 + 1 114 
Sódio (Na+) 9,5 + 2 174 
Magnésio (Mg2+) 1,4 + 0,5 30,4 
Potássio (K+) 0,39 + 0,3 - 
Ferro (Fe2+) - - 
Amónio (NH4

+) - - 
* Escala Sørensen 

 

4.1.10. Vitalis 

Localização: Serra de São Mamede, Castelo de Vide, distrito de Portalegre 

Historial Em Junho de 1985 foi lançado pelo 

grupo Unicer a marca Vitalis, uma água mineral 

natural que veio rapidamente conquistar uma boa 

posição no mercado nacional por resultado direto das suas características e 
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reconhecida qualidade, tendo conquistado a primeira Medalha de Ouro Monde Sélection. 

Passados apenas 2 anos desde o seu lançamento, Vitalis ganha a sua primeira medalha no 

Monde Sélection de la Qualité, uma prova oficial da sua altíssima qualidade. Esta seria apenas 

a primeira do total de 15 medalhas conquistadas pela marca. A conquista de Liderança no canal 

Horeca Vitalis tornou a marca líder no canal Horeca, o que lhe 

confere uma grande proximidade aos consumidores e lhe traz 

um forte reconhecimento por parte do mercado. Ganhou 

Monde Sélection Quality Trophy Em 1991 a água Vitalis 

ganhou um dos mais prestigiados trofeus, o Monde Sélection 

Quality Trophy, num evento realizado em Barcelona. Vitalis 

foi a água oficial da Expo 98 realizada em Lisboa, evento que 

muito ajudou à projeção da marca no mercado [53]. Na Tabela 16 são apresentadas as 

características físico-químicas da água Vitalis. 

Características da água: muito pouco mineralizada, conveniente para regimes pobres em 

sódio 

Tabela 16 - Características físico-químicas da água Vitalis (Fonte: rótulo da garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 5,7 * 
Sílica 18 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 45 
Cloreto (Cl-) 7,4 
Bicarbonato (HCO3

-) 5,1 
Sulfato (SO4

2-) - 
Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) 2,1 
Cálcio (Ca2+) 0,8 
Sódio (Na+) 5,8 
Magnésio (Mg2+) 0,5 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 
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4.2.  Águas Minerais Gasocarbónicas 

4.2.1. Frize 

Localização: Vila Flôr, distrito de Bragança 

Historial: A Frize é originária de Vila Flôr - Trás-os-

Montes, onde está localizada a sua unidade industrial. 

Iniciou a sua comercialização em Setembro de 1994 através 

da empresa Águas de Bem Saúde. Em 1999 é adquirida pela 

Compal e apresenta até aí um crescimento de 40% ao ano. Em 2004 aumenta a 

capacidade de produção [54, 55, 56]. Na Tabela 17 são apresentadas as 

características físico-químicas da água Frize. 

Características da água: rica em sais minerais, bicarbonatada, sódica, fluoretada 

Tabela 17 - Características físico-químicas da água Frize (Fonte: rótulo da garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 6,15 * 
Sílica 33 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 3048,2 
Cloreto (Cl-) 121 
Bicarbonato (HCO3

-) 2062 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) 2 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 107 
Sódio (Na+) 631 
Magnésio (Mg2+) 31 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.2.2. Melgaço 

Localização: Melgaço, distrito de Viana do Castelo 

Historial: O primeiro registo das Águas de Melgaço foi em 

1884, mas no ano de 1885 é que se efetuou o primeiro 

engarrafamento. No entanto, alguns historiadores e 
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arqueólogos defendem que estas águas eram já conhecidas dos romanos, era conhecida pelas 

suas propriedades especiais e indicada para o tratamento de diabetes. 

As duas captações de Melgaço localizam-se num parque protegido e 

frondoso, atravessado por duas bucólicas ribeiras, numa região que guarda 

no seu seio uma água única nas suas propriedades especiais. 

Extraordinariamente rica em sais minerais, a água de Melgaço é uma Água 

Mineral Gasocarbónica Natural de reconhecida qualidade [57]. Na Tabela 18 

são apresentadas as características físico-químicas da água Frize. 

Natureza da água: mesossalina, bicarbonatada 

Tabela 18 - Características físico-químicas da água Melgaço (Fonte: rótulo da 

garrafa) 
Parâmetros Concentração 

pH 5,7 * 
Sílica 54 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 1125 
Cloreto (Cl-) 14 
Bicarbonato (HCO3

-) 789 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) <0,1 
Cálcio (Ca2+) 138 
Sódio (Na+) 86 
Magnésio (Mg2+) 30 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.2.3. Pedras Salgadas 

Localização: Pedras Salgadas, Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real 

Historial: A descoberta do local das Pedras Salgadas 

remonta ao Império Romano. As ruínas de habitações 

romanas e pré-romanas e a tradição de curas 

milagrosas feitas no século XI fazem crer que as águas 

tenham sido utilizadas em épocas muito remotas. No entanto, é na Idade Média que surgem os 
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primeiros indícios de consumo da água por parte da população local, que, durante a jornada no 

campo, bebia diretamente das fontes naturais. Em 1871, o reconhecido médico transmontano 

Júlio Rodrigues proclama a excelência das qualidades das águas termais de Pedras Salgadas e 

dois anos mais tarde, já em 1873, chega a consagração mundial. A Companhia Águas de Pedras 

Salgadas é criada em 1874. Quando se começam a criar infraestruturas para o seu 

engarrafamento e distribuição em 1893, já Água das Pedras era largamente reconhecida e 

premiada em diversas exposições internacionais. A entrada no século seguinte traz novos 

reconhecimentos à Água das Pedras, desta feita por parte do Inspetor das Águas Minerais do 

Reino de Portugal que assegura que "Por todo o seu conjunto de belezas naturais, importância 

terapêutica e magnificência de artífices, deve ser considerado, entre todas, a mais bela Estância 

Termal Portuguesa". Por esta altura, as nascentes mais 

emblemáticas da Água das Pedras são representadas em pequenos 

templos do parque natural: Fonte D. Fernando, Gruta D. Maria Pia, 

Fonte Penedo, Fonte Preciosa e Nascente Pedras Salgadas. No 

início do século XX a Água das Pedras conquista diversas 

Medalhas de Ouro internacionais, nomeadamente nas exposições 

de Londres, Paris e Barcelona. O ano de 1988 assinala um marco 

histórico no percurso da marca. É conquistada a 1ª Medalha de Ouro no Monde Selection, Em 

1994 é inaugurada a atual unidade industrial de Pedras Salgadas, equipada com a mais alta 

tecnologia ao nível do engarrafamento e controlo de produção. O final do século corresponde à 

maior presença da marca Água das Pedras em mercados estrangeiros, como é o caso da 

Espanha e do Reino Unido. A Água das Pedras entra no século XXI como uma das marcas de 

água com maior notoriedade. No ano de 2005 é lançada no mercado uma nova gama de água 

denominada Pedras Salgadas Levíssima, que é idêntica à Água das Pedras Salgadas, mas com 

menos gás natural. Em 2008 a marca evolui para a imagem atual, mais fresca e elegante, e 

apresenta uma nova garrafa desenhada para transmitir a sensação que se está a beber 

diretamente da fonte. Hoje a marca aproxima-se dos consumidores que procuram produtos 

naturais e saudáveis oferecendo uma gama de águas versátil e de qualidade superior, 

continuando a ser galardoada em diversos certames internacionais [2]. Na Tabela 19 são 

apresentadas as características físico-químicas das águas das Pedras Salgadas e Pedras Salgadas 

Levíssima.  

Características da Águas: ricas em sais minerais, bicarbonatadas e sódicas 
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Tabela 19 - Características físico-químicas das águas Pedras Salgadas e Pedras 

Salgadas Levíssima (Fonte: rótulo das garrafas) 

Parâmetros 
Pedras Salgadas e Pedras 

Salgadas Levíssima 
Concentração (mg/L) 

pH 6,1 * 
Sílica 64 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 2831 
Cloreto (Cl-) 30 
Bicarbonato (HCO3

-) 1983 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) 0,2 
Cálcio (Ca2+) 100 
Sódio (Na+) 591 
Magnésio (Mg2+) 24 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.2.4. Vidago  

Localização: Freguesia de Arcassó, Vidago, Chaves, distrito de Vila Real 

Historial: A água do Vidago é engarrafada desde 

1886, pode ser provada diretamente da nascente, na 

sua forma altamente concentrada e naturalmente 

carbonada, numa das três fontes que afloram à 

superfície no parque do Vidago Palace. A composição química da água é ligeiramente diferente 

de uma fonte para outra, isto é, cada uma das fontes no seu pavilhão Belle Epoque tendo no 

entanto todas em comum um conteúdo mineral elevado, em particular ferro, que tem 

propriedades terapêuticas. 

Hoje, mais de um século após esta valiosa água ter sido pela primeira 

vez comercializada, a Água Mineral Vidago naturalmente gaseificada é 

considerada a melhor água engarrafada da Península Ibérica [58]. Na 

Tabela 20 são apresentadas as características físico-químicas da água 

Vidago. 
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Características da água: rica em sais minerais, bicarbonatada e sódica 

Tabela 20 - Características físico-químicas da água Vidago (Fonte: rótulo da garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 6,1 * 
Sílica 30 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 2754 
Cloreto (Cl-) 31 
Bicarbonato (HCO3

-) 1931 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) <0,1 
Cálcio (Ca2+) 80 
Sódio (Na+) 610 
Magnésio (Mg2+) 15 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.3.  Águas Minerais Gaseificadas 

4.3.1. Campilho 

Localização: Arcossó, Chaves, distrito de Vila Real 

Historial: Joaquim dos Santos e Silva procedeu à análise 

desta nascente em 1884.  

A descrição das nascentes e da sua exploração em “Águas e Termas 

Portuguesas” (1918) era a seguinte: “São diversas as nascentes, diversas as denominações 

especiais e diversas as empresas que exploram as águas de Vidago. Uma destas nascentes é a 

de Campilho, na quinta de Revolar, da freguesia de Arcossó, pertencente ao 

concelho de Chaves. Esta nascente foi descoberta por acaso em 1882, pelo Sr. 

Augusto Morais Campilho, ao tempo dono da quinta aludida, de cujo apelido saiu a 

denominação da água, a qual todavia só começou a ser explorada em 

1897 pelo Sr. Cândido Sotto-Mayor, que a seu tempo adquiriu a quinta e 

a nascente, mandando ali construir uma esmerada e luxuosa edificação 

que assenta sobre a própria fonte.  

A família Sotto-Mayor é oriunda desta região, a água de Campilho foi o 
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seu primeiro interesse por águas minerais, mais tarde tentaram a exploração das Caldas de 

Chaves. No entanto a Campilho foi a única nascente que se conservou ligada ao grupo 

representado pelo Banco Pinto e Sotto Mayor, na altura. No final da década de 90, já no século 

XX, as Águas de Campilho passaram para Sociedade das Águas de Pisões Moura, S.A., e 

depois para a Nestlé Waters Portugal. Posteriormente este grupo foi adquirido pela Água 

Fastio, S.A., atual exploradora desta nascente [59]. Na Tabela 21 são apresentadas as 

características físico-químicas da água Campilho. 

Características da Água: mesossalina, bicarbonatada, sódica e fluoretada 

Tabela 21 - Características físico-químicas da água Campilho (Fonte: rótulo da 

garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 5,92 + 0,2 * 
Sílica - 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 1200 
Cloreto (Cl-) 20,6 + 5,1 
Bicarbonato (HCO3

-) 1305+ 160 

Sulfato (SO4
2-) 9,5 + 2,6 

Fluoreto (F-) 4,7 + 0,2 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 36 + 9 
Sódio (Na+) 415 + 27 
Magnésio (Mg2+) 9,5 + 2,6 
Potássio (K+) 23,6 + 3,5 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.3.2. Carvalhelhos com Gás 

Localização: Boticas, distrito de Vila Real 

Historial: Esta água é proveniente do 

mesmo local e explorada pela mesma 

empresa constante no ponto 4.1.3., logo o 

historial está referido nesse mesmo ponto. Na Tabela 22 são 

apresentadas as características físico-químicas da água Carvalhelhos com Gás. 

Características da água: pouco mineralizada 
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Tabela 22 - Características físico-químicas da água Carvalhelhos com Gás (Fonte: rótulo 
da garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH - * 
Sílica 36,2 + 4,2 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 250 + 12 
Cloreto (Cl-) 3,3 + 0,9 
Bicarbonato (HCO3

-) 143+ 11 

Sulfato (SO4
2-) 6,8 + 2,2 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 5,6 + 0,6 
Sódio (Na+) 51,9 + 3,8 
Magnésio (Mg2+) 0,63 + 0,09 
Potássio (K+) 1,40 + 0,13 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.3.3. Castello 

Localização: Pisões, Moura, distrito de Beja 

Historial: A Água Castello é uma das marcas portuguesas 

mais antigas de engarrafamento e distribuição de água 

mineral, fundada em 1899. Criada pela empresa Águas de 

Moura pertencente à Assis e Companhia, lançou a marca de água mineral 

natural gaseificada. Esta marca desde o início da sua atividade demonstrou ser inovadora, 

sendo em 1910 a 1ª marca do sector de águas engarrafadas a adotar cápsula de “coroa”.  

Em 1937 inaugurou a sua fábrica em Pisões, com a instalação de uma linha de engarrafamento 

semiautomática e um laboratório especializado em análises de água. Em 1949, instalou a 

primeira linha automática existente em Portugal para engarrafamento de água mineral na sua 

Fábrica. No ano de 1975 instala a sua terceira linha de engarrafamento e inicia o seu processo 

de internacionalização para o Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil e outros países. No 

início dos anos 80 o capital da empresa Águas de Pisões Moura é adquirido pela Nestlé. Em 

2007 a Água de Castello é adquirida por um grupo de investidores criado pelas sociedades 

Libarache SL e Moka Investments SARL. É criada a empresa MINERAQUA PORTUGAL. 

Em 2009 é lançada uma água especialmente direcionada para exportação e para o turismo, 

incluída na categoria de águas gourmet, denominada Finna. No ano seguinte, em 2011, é 
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inaugurado na unidade de engarrafamento em Pisões-Moura, o 

Museu Castello. [60]. Na Tabela 23 são apresentadas as 

características físico-químicas das águas Castello e Castello Finna. 

Características da Água: Pouco Mineralizada 

Tabela 23 - Características físico-químicas das águas Castello e Castello Finna (Fonte: 

rótulo da garrafa) 

Parâmetros Castello Castello 
Finna 

Concentração (mg/L) 
pH 5,38* 5,36 * 
Sílica - - 
Mineralização Total ou Resíduo 
Seco 455 527 

Cloreto (Cl-) 60 88 
Bicarbonato (HCO3

-) 371 83 

Sulfato (SO4
2-) 20 20 

Fluoreto (F-) - - 
Nitratos (NO3

-) - - 
Cálcio (Ca2+) 98 106 
Sódio (Na+) 31 40 
Magnésio (Mg2+) 27 30 
Potássio (K+) - - 
Ferro (Fe2+) - - 
Amónio (NH4

+) - - 
* Escala Sørensen 

 

4.3.4. Luso Fresh 

Localização: Vila do Luso, Serra do Buçaco, Mealhada, distrito de Aveiro 

Historial: Esta água é proveniente do mesmo local e 

explorada pela mesma empresa constante no ponto 4.1.5., 

logo o historial está referido nesse mesmo ponto. Na Tabela 

24 são apresentadas as características físico-químicas da água Luso Fresh. 

Características da água: muito pouco mineralizada, conveniente para regimes 

pobres em sódio 
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Tabela 24 - Características físico-químicas da água Luso Fresh (Fonte: rótulo da 

garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 5,7 + 0,1 * 
Sílica 13,2 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 47 
Cloreto (Cl-) 9,1 
Bicarbonato (HCO3

-) 11,5 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) <0,08 
Nitratos (NO3

-) 1,64 
Cálcio (Ca2+) 0,74 
Sódio (Na+) 7,1 
Magnésio (Mg2+) 1,64 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.3.5. Vimeiro 

Localização: Vimeiro, Lourinhã, distrito de Lisboa 

Historial: Esta água é proveniente do mesmo local 

e explorada pela mesma empresa constante no ponto 

4.1.9., logo o historial está referido nesse mesmo 

ponto. Na Tabela 25 são apresentadas as características físico-químicas das águas Vimeiro Gás 

e Vimeiro Sparkle. 

Características da água:  

Vimeiro Gás e Sparkle: mesossalina e cloretada 

 

 

 

 

 



Águas Minerais Naturais e Águas de Nascente de Portugal Continental 

 
 

53 
 

Tabela 25 - Características físico-químicas das águas Vimeiro com Gás e Vimeiro 

Sparkle (Fonte: rótulo da garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH - * 
Sílica 13,1 + 0,6 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 1070 + 30 
Cloreto (Cl-) 198 + 16 
Bicarbonato (HCO3

-) 447 + 2 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) 0,29 + 0,01 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 119 + 3 
Sódio (Na+) 146 + 16 
Magnésio (Mg2+) 30 + 1 
Potássio (K+) 4,4 + 0,3 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.4. Águas de Nascente 

4.4.1.  Água de Nascente S. Martinho 

Localização: Ulme, Chamusca, distrito de Santarém 

Historial: No Vale do Ulme, no concelho da 

Chamusca, sub-região da Lezíria do Tejo, possui 

uma área de 8.660 m2 onde são engarrafados, desde 

2009, 25 milhões de litros de água por mês. A água é diretamente captada de 

uma nascente no Ulme cuja área de 13 quilómetros quadrados foi analisada pela 

Associação de Laboratórios Auditados de Portugal que concluiu tratar-se de 

uma água equilibrada e, essencialmente, silicatada (a sílica representa 40% da 

mineralização desta água), fator que poderá trazer benefícios para a saúde dos 

consumidores. A qualidade da água foi um dos fatores determinantes que levou 

a Aguarela do Mundo, que é a recente aposta das Águas de S. Martinho, a 

apostar nesta nova unidade. O grupo que atualmente capta água no Ulme já o fazia na zona de 

Fafe, através da fábrica do Outeirinho, produzindo as Águas de S. Martinho, tendo-se deparado 

com um problema, os elevados custos operacionais na logística que esta unidade no Sul do País 

vem colmatar. Esta nova Unidade fabril iniciou a sua produção para servir exclusivamente o 

Centro e Sul do País, no entanto, e segundo a Administração, a exportação não está fora de 
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questão [2]. Na Tabela 26 são apresentadas as características físico-químicas da água de 

Nascente S. Martinho. 

Caraterísticas da água: pouco mineralizada 

Tabela 26 - Características físico-químicas da água de Nascente S. Martinho [2] 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 6,42 * 
Sílica 60 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 148 
Cloreto (Cl-) 26 
Bicarbonato (HCO3

-) 43,6 
Sulfato (SO4

2-) - 
Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 1,8 
Sódio (Na+) 28 
Magnésio (Mg2+) - 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.4.2. Água de São Martinho  

Localização: Silvares – S. Martinho, Fafe, distrito de Braga 

Historial: Na Serra de Fafe, em pleno coração da linda 

província do Minho, nasce a Água de S. Martinho no seu 

estado mais puro e selvagem que é uma água de 

Nascente lisa e caracteriza-se por ser uma água pura, uma fonte de saúde e 

estabilizadora do organismo. 

O Minho possui uma vasta vegetação e o seu subsolo é rico em águas puras que brotam de um 

sem número de nascentes. É nestas nascentes que são captadas as Águas S. 

Martinho. 

Em pleno coração da Serra de Fafe encontram-se situadas as instalações do 

Outeirinho, aproveitando os recursos da mãe natureza, esta fábrica faz a 

captação das Águas de S. Martinho [61]. Na Tabela 27 são apresentadas as 
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características físico-químicas da água de São Martinho. 

Carateristicas da água: pouco mineralizada, conveniente para um regime pobre em sódio 

Tabela 27 - Características físico-químicas da água de São Martinho (Fonte: rótulo da 

garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 6,51 * 
Sílica 16,7 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 75 
Cloreto (Cl-) 8,7 
Bicarbonato (HCO3

-) 26,8 
Sulfato (SO4

2-) - 
Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 7,3 
Sódio (Na+) 11,1 
Magnésio (Mg2+) - 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.4.3.  Água do Marão 

Localização: Ansiães, Amarante, distrito do Porto 

Historial: Sedeada em Ansiães (Amarante), a Água do 

Marão começou a engarrafar, em 1992, a água da Serra 

do Marão que nasce a cerca de a 900m de altitude, com 

caudais na ordem dos 3.000.000 de litros/dia. Em 1993, a qualidade da 

marca Água do Marão foi premiada em Madrid. Atualmente a empresa 

exporta para África, Ásia, Europa e tem uma filial em Moçambique. Com pouco 

mais de 50 trabalhadores, as suas exportações valem 15% do negócio e as vendas 

indiretas 30%. A Água do Marão revelou-se, desde logo, uma empresa inovadora. 

Tornou-se a primeira empresa de engarrafamento de águas a ter a produção de 

embalagens no local e a primeira com garrafas em PET, de tara retornável [62]. Na 

Tabela 28 são apresentadas as características físico-químicas da água do Marão. 

Características da Água: muito pouco mineralizada 
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Tabela 28 - Características físico-químicas da água do Marão (Fonte: rótulo da 

garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 6,0 * 
Sílica 6,8 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 30,5 
Cloreto (Cl-) 3,9 
Bicarbonato (HCO3

-) 10,7 
Sulfato (SO4

2-) - 
Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 2,5 
Sódio (Na+) 3,0 
Magnésio (Mg2+) - 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) <0,05 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.4.4. Caramulo 

Localização: Lugar de Varzielas, freguesia de Varzielas, concelho de 

Oliveira de Frades, distrito de Viseu 

Historial: Nas vertentes de uma das serras mais 

bonitas de Portugal, a Serra do Caramulo, nasce a 

água Caramulo. Em Maio de 1979 foi criada a 

Sociedade de Captação e Exploração de Águas Minerais, Lda.- águas de Caramulo. Deu-se 

início em 1982 a construção da nave fabril e em 1984 arranca a produção e dá-se a aquisição da 

empresa pela VMPS- Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas. Em 1997 a empresa é adquirida pelo 

grupo Jerónimo Martins, SGPS. Fizeram-se pesquisas de forma a aumentar o caudal e em 2002 

a empresa é adquirida pela UNICER. Passa por processos de certificação, sofreu alterações de 

renovação de imagem abrangendo os respetivos rótulos e 

embalagens e em 2009 atinge um recorde de volume 

produzido de 70, 1 milhões de litros [2]. Na Tabela 29 são 

apresentadas as características físico-químicas da água do 

Caramulo. 

Características da água: pouco mineralizada, conveniente 

para regimes pobres em sódio 
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Tabela 29 - Características físico-químicas da água do Caramulo [2] 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 6,3 * 
Sílica 28,1 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 84,6 
Cloreto (Cl-) 5,2 
Bicarbonato (HCO3

-) 26,1 
Sulfato (SO4

2-) - 
Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) 1,1 
Cálcio (Ca2+) 2,6 
Sódio (Na+) 11 
Magnésio (Mg2+) 1,8 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.4.5. Cruzeiro  

Localização: Quinta do Cruzeiro, Vacariça, Mealhada, distrito de Aveiro 

Historial: Conhecida desde o século XIX pela 

sua rica mineralização em cálcio e magnésio, 

apresenta-se nas variedades lisa e com gás.  

A Água do Cruzeiro é uma Água de Nascente, pouco mineralizada, com as 

suas nascentes com origem profunda, situadas a cerca de 5 km da Vila de Luso. É uma água de 

ótimas características para o mercado alimentar, dado a sua composição química muito 

equilibrada. Esta tem um interessante e exclusivo teor em magnésio e potássio, além de outros 

sais, que a levaram a ser escolhida pelas Seleções Nacionais de Futebol. 

Na Quinta do Cruzeiro é engarrafada a Água de Nascente Cruzeiro e a 

Água Mineral Natural de Luso. Desde 2004, e após a  obra de instalação 

de condutas de ligação do Luso para o Cruzeiro, numa  extensão de 

cerca de 5 Km, para transferência da Água Mineral Natural Luso para o 

Cruzeiro [63, 64, 65]. Na Tabela 30 são apresentadas as características 

físico-químicas da água do Cruzeiro. 

 Características da água: pouco mineralizada, conveniente para regimes pobres em sódio 
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Tabela 30 - Características físico-químicas da água Cruzeiro (Fonte: rótulo da 

garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 6,9 + 0,2 * 
Sílica 15 + 0,6 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 198 + 5 
Cloreto (Cl-) 17,2 + 1,3 
Bicarbonato (HCO3

-) 113 + 4 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) 0,10 + 0,01 
Nitratos (NO3

-) 2,7 + 1,3 
Cálcio (Ca2+) 16,4 + 1,1 
Sódio (Na+) 11,1 + 0,3 
Magnésio (Mg2+) 12 + 0,4 
Potássio (K+) 7,0 + 1,1 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.4.6. Fonte da Fraga 

Localização: Casal da Fraga, freguesia de São Vicente da Beira, concelho 

de Castelo Branco, distrito de Castelo Branco 

Historial: Iniciou a sua atividade em Março de 

2001, ano que teve um volume de negócios na 

ordem dos 2,5 milhões de euros. Mas em 2002 é 

que a empresa se afirmou no mercado, neste ano atingiu os 4 milhões 

de euros. Entretanto a Beira Vicente colocou no mercado nacional e externo a água Fonte da 

Fraga. A A empresa também apostou na publicidade e no marketing em parceria com a 

empresa castro Brothers, tendo ganho visibilidade através da vertente desportiva. A água de 

nascente Fonte da Fraga é captada a 800 metros de altitude na serra da Gardunha [2]. Na Tabela 

31 são apresentadas as características físico-químicas da água 

Fonte Fraga. 

Características da água: muito pouco mineralizada, 

conveniente para regimes pobres em sódio 
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Tabela 31- Características físico-químicas da água Fonte Fraga [2] 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 6,03 + 0,14 * 
Sílica 14,8 + 2,8 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 36,0 + 5,0 
Cloreto (Cl-) 2,8 + 0,3 
Bicarbonato (HCO3

-) 10,1 + 1,6 

Sulfato (SO4
2-) 0,65 + 0,15 

Fluoreto (F-) <0,1 
Nitratos (NO3

-) 0,01 
Cálcio (Ca2+) 1,2 + 0,2 
Sódio (Na+) 4,5 + 0,05 
Magnésio (Mg2+) 0,38 + 0,07 
Potássio (K+) 0,26 + 0,05 
Ferro (Fe2+) <0,03 
Amónio (NH4

+) <0,05 
* Escala Sørensen 

 

4.4.7. Glaciar  

Localização: Lugar de S. Pedro, freguesia de S. Pedro, concelho de 

Manteigas, distrito da Guarda 

Historial: A água Glaciar brota de uma nascente antiga 

fonte a uma temperatura de 7ºC, situada numa das 

encostas do vale glaciar do Zêzere, o maior vale de 

origem glaciar da Europa. Em 1992 foi concedida a licença de exploração 

à empresa de águas de mesa de manteigas, SA.O primeiro prémio da água Glaciar foi o ITQI 

2008 (International Taste anda Quality Institute of Brussels). 

Certificou-se em 2009 no FDA nos Estados Unidos da América. A 

certificação permite que a água glaciar seja aceite em todo o mundo 

por alfândegas, instituições e empresas. De 2010 a 2012 esta água 

ganhou a Gols Medal no Monde Selection [2]. Na Tabela 32 são 

apresentadas as características físico-químicas da água Glaciar. 

Características da água: muito pouco mineralizada, conveniente para regimes pobres em 

sódio 
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Tabela 32 - Características físico-químicas da água Glaciar [2] 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 5,4 * 
Sílica 10,1 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 24 
Cloreto (Cl-) 4,0 
Bicarbonato (HCO3

-) 4,2 
Sulfato (SO4

2-) - 
Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 1,4 
Sódio (Na+) 3,0 
Magnésio (Mg2+) - 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.4.8. São Cristóvão 

Localização: Serra de Montemuro, no Vale do Douro, Castro D’Aire, 

distrito de Viseu 

Historial: A água natural São Cristóvão é captada 

na Serra de Montemuro, no Vale do Douro, está 

inserida numa área de paisagem protegida, emerge 

das rochas graníticas. É uma água excecional, muito leve e com ligeiro toque de acidez o que 

lhe confere um especial paladar e propriedades digestivas, sem quaisquer contra-indicações. 

Esta água é embalada pela mais moderna tecnologia, através de métodos que garantem rigorosa 

segurança alimentar. Ideal para lactentes e hipertensos [66]. Na Tabela 33 são apresentadas as 

características físico-químicas da água S. Cristóvão. 

Características da água: muito pouco 

mineralizada, conveniente para regimes pobres em 

sódio 
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Tabela 33 - Características físico-químicas da água S. Cristovão (Fonte: rótulo da 

garrafa) 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 6,35 * 
Sílica 19,6 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 62 
Cloreto (Cl-) 5 
Bicarbonato (HCO3

-) 19 
Sulfato (SO4

2-) 1,2 
Fluoreto (F-) 0,2 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 3,5 
Sódio (Na+) 6,3 
Magnésio (Mg2+) 0,85 
Potássio (K+) 0,61 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

 

4.4.9. Serra da Estrela 

Localização: Lugar de Castro Verde, freguesia de Paços da Serra, concelho 

de Gouveia, distrito da Guarda 

Historial: Na Serra da Estrela, a 1200 metros de 

altitude, junto a uma formação granítica, que a ação da 

erosão a moldou e a população lhe deu o nome de Cabeça do Velho., brota 

a fonte da Vidoeira, pertencente à localidade de Castro Verde, freguesia de Paços da Serra. A 

fonte da Vidoeira era conhecida em toda a zona pelos pastores que conduziam 

os seus rebanhos pela serra. Desde essa altura muitas curas do aparelho 

digestivo e urinário foram atribuídas pelos pastores. Em 1900 a rainha D. 

Amélia visitou a Serra da Estrela para assistir a um eclipse total do sol e terá 

bebido água da fonte da Vidoeira. Em 1980 realizaram-se as primeiras 

análises a esta água no Instituto Ricardo Jorge. Volvidos 4 anos atribuíram-

lhe qualidades minero-medicinais. Em 1985 iniciou-se a construção da unidade fabril e 1 ano 

mais tarde foi constituída a Sasel – Sociedade de Águas da Serra da Estrela, SA. Em 1988 o 

Grupo Sumol entrou no capital social da empresa, e iniciou-se o projeto de ampliação da 

unidade fabril, melhorando-se as infraestruturas e implementando-se modernas linhas de 
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engarrafamento. Em 2011 com a intenção de otimizar os processos internos a empresa foi 

integrada na Sumol + Compal Marcas, SA [2]. Na Tabela 34 são apresentadas as características 

físico-químicas da água Serra da Estrela. 

Natureza da Água: muito pouco mineralizada, conveniente para regimes pobres em sódio 

Tabela 34 - Características físico-químicas da água Serra da Estrela [2] 

Parâmetros Concentração 
(mg/L) 

pH 5,8 a 7,0 * 
Sílica 17 + 5,5 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 39 + 140 
Cloreto (Cl-) 32 + 0,9 
Bicarbonato (HCO3

-) 16,5 + 8 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) - 
Cálcio (Ca2+) 2,7 + 1,6 
Sódio (Na+) 4,4 + 1,1 
Magnésio (Mg2+) - 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.4.10. Serra da Penha 

Localização: Serra da Penha, Guimarães, distrito de Braga 

Historial: Na encosta onde se localiza a unidade de 

engarrafamento da Água Serra da Penha existe todo 

um sistema de captagem de águas, cuja primeira 

origem é no monte de Santa Catarina, ao lado do santuário. Será talvez o 

primeiro aproveitamento público destas águas, construído e mantido pela 

Irmandade da Penha na década de 1940, e a ele recorrem alguns utilizadores 

das redondezas. A Etanor – Empresa de Turismo e Águas do Norte, S.A. 

iniciou a sua atividade em Junho de 1994 através de embalamento de água 

de nascente da marca Serra da Penha. Nessa altura, e de forma a utilizar 

toda a capacidade instalada, iniciou-se também o embalamento de marcas 

de distribuição. Essa vertente comercial foi posteriormente abandonada 
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devido às reduzidas margens que gerava [67]. Na Tabela 35 são apresentadas as características 

físico-químicas da água Serra da Penha. 

Características da água: pouco mineralizada, conveniente para regimes pobres em sódio 

Tabela 35 - Características físico-químicas da água Serra da Penha (Fonte: rótulo da 

garrafa) 
Parâmetros Concentração 

pH 6,53 + 0,14 * 
Sílica 29 + 5 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 99 + 8 
Cloreto (Cl-) 8,9 + 0,5 
Bicarbonato (HCO3

-) 35,7 + 4,2 

Sulfato (SO4
2-) - 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) 1,0 + 0,2 
Cálcio (Ca2+) 5,4 + 0,7 
Sódio (Na+) 13 + 0,9 
Magnésio (Mg2+) - 
Potássio (K+) - 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.4.11. Serrana  

Localização: Lugar de Cabril, freguesia de Agadão, concelho de Águeda, 

distrito de Aveiro 

Historial: A água Serrana brota da rocha em plena 

vertente ocidental da serra do Caramulo, esta água 

possui um longo historial de prestígio e qualidade, 

desde a atribuição de qualidades únicas. Um dos moradores da aldeia de 

Alcataz registou a concessão da água serrana em 1949 denominada como 

água de Alcataz. E em 1971 surge a empresa central serrana de águas, S.A, 

que construiu as instalações de engarrafamento e adquiriu vários hectares 

de terreno envolvente às nascentes. O Sistema de gestão da segurança 

alimentar encontra-se certificado pela APCER desde 2007 [2]. Na Tabela 

36 são apresentadas as características físico-químicas da água Serrana. 
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Características da Água: muito pouco mineralizada, conveniente para regimes pobres em 

sódio 

Tabela 36 - Características físico-químicas da água Serrana [2] 
Parâmetros Concentração 

pH 5,8 + 0,3 * 
Sílica 14,6 + 2,1 
Mineralização Total ou Resíduo Seco 46,0 + 13,9 
Cloreto (Cl-) 8,1 + 1,3 
Bicarbonato (HCO3

-) 15,1 + 3,4 

Sulfato (SO4
2-) 1,5 + 0,4 

Fluoreto (F-) - 
Nitratos (NO3

-) 1,2 + 0,8 
Cálcio (Ca2+) 1,0 + 0,3 
Sódio (Na+) 7,1 + 0,6 
Magnésio (Mg2+) 2,0 + 0,5 
Potássio (K+) 0,3 + 0,2 
Ferro (Fe2+) - 
Amónio (NH4

+) - 
* Escala Sørensen 

 

4.5. Água de Nascente Gaseificada 

4.5.1. Areeiro 

Localização: Caldas da Rainha, distrito de Leiria  

Historial: A Empresa Águas do Areeiro, pertença da 

família Pérez, constituiu-se em 1963, dedicando-se ao 

engarrafamento da água de Nascente Areeiro nas Caldas 

da Rainha. 

Esta empresa tem vindo aos poucos a aumentar o seu portefólio de produtos, 

nomeadamente iniciando a exploração de outras marcas de água, como são os 

casos da Fastio, em 1979 e a Campilho, em 2007. O grupo Empresa Águas do 

Areeiro possuí também uma empresa de distribuição de forma a fazer chegar os 

seus produtos aos milhares de pontos de venda da restauração, hotelaria e 

retalho alimentar espalhados pelo País apostando, em simultâneo, na 

comercialização das marcas junto do comércio retalhista, cobrindo 

transversalmente as diferentes opções de compra ou consumo [62]. 



Águas Minerais Naturais e Águas de Nascente de Portugal Continental 

 
 

65 
 

Características da água: Dados não facultados pela empresa Águas do Areeiro 

Composição Química: Dados não facultados pela empresa Águas do Areeiro 

 

4.6. Análise comparativa das propriedades físico-químicas das Águas 

Minerais Naturais e Águas de Nascente de Portugal Continental 

De seguida resume-se a composição química das águas, agrupando-as em categorias e 

realçando os aspetos mais relevantes. 

4.6.1. Águas Minerais Naturais 

Na Tabela 37 apresenta-se o valor do pH, SiO2 e resíduo seco para as águas minerais naturais. 

No que se refere ao pH, sete das doze águas minerais naturais alvo deste estudo apresentam um 

valor igual ou inferior a 6. De referir que a água de Monchique e Monchique Chic apresentam 

os valores de pH mais elevados (9,44 e 9,47 respetivamente), sendo consideradas as mais 

alcalinas. 

Quanto aos valores de sílica apresentados por estas águas, na sua maioria apresentam menos de 

20 mg/L. Apenas a água de Carvalhelhos apresenta valores superiores a 30 mg/L. 

No que se refere à mineralização total, sete das águas minerais naturais estudadas são muito 

pouco mineralizadas, três são pouco mineralizadas, apresentando valores entre 50 e 500 mg/L. 

De destacar a água Vimeiro Original que apresenta o valor superior de sais minerais, 

apresentando uma mineralização total de 1112 mg/L. 
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Tabela 37- Valores de pH, sílica e mineralização ou resíduo seco para as Águas Minerais 

Naturais  

Nome da água Origem 
(Concelho) pH 

Sílica 
SiO2 
mg/L 

Mineralização ou 
Resíduo Seco 

mg/L 
Alardo Fundão 5,9 ±0,2 12,0 ± 2,0 28 ± 4 

Caldas de 
Penacova 

Penacova 5,3 ± 0,4 8,9 ± 0,4 32 ± 2 

Carvalhelhos Boticas 7,0 ±0,4 36,4 ± 4,6 251 ± 10 
Fastio Terras de Bouro 6 9,6 ± 2 34 ±4 
Luso Mealhada 5,7 ±0,1 13,3 ± 0,4 47,7 ± 2 

Monchique Monchique 9,44 13,8 297 
Monchique Chic Monchique 9,47 14,8 294 

Salutis Paredes de Coura 5,49 7,3 32 
São Silvestre Santarém 7,68 - 186 
Vimeiro Lisa Lourinhã 5,88 ± 0,4 0,6 ± 0,1 48 ± 5 

Vimeiro Original Lourinhã 7,34 12,8 1112 
Vitalis Castelo de Vide 5,7 18 45 

Na Tabela 38 apresenta-se o valor da concentração dos aniões para as águas minerais naturais. 

Ao analisar-se a concentração dos aniões, constata-se que as águas estudadas, de uma forma 

geral apresentam valores muito semelhantes. A exceção verifica-se na água Vimeiro Original 

que apresenta um valor de cloreto de 234 mg/L e por esse motivo é considerada cloretada e um 

valor de bicarbonato de 445 mg/L. As águas de Carvalhelhos, de Monchique e Monchique Chic 

apresentam um valor de bicarbonato superior a 100 mg/L, sendo o suficiente para se 

destacarem nesta componente, uma vez que sete destas águas apresentam valores inferiores a 

20 mg/L. 

Tabela 38 – Concentração dos aniões para as Águas Minerais Naturais 

Nome da água 
Cloreto 

Cl- 
mg/L 

Bicarbonato 
HCO3- 
mg/L 

Nitrato 
NO3

- 
mg/L 

Sulfato 
SO4

2- 
mg/L 

Fluoreto 
F- 

mg/L 
Alardo 2,1 ± 0,2 7,0 ± 2,0 -  - 

Caldas de Penacova 9,9 ± 0,4 2,3 ± 0,5 1,9 ± 0,2 1,3 ± 0,2 - 
Carvalhelhos 3,2 ±- 0,8 145 ± 11 - 6,7 ± 2,3 - 

Fastio 4,2 ±- 0,4 8,0 ± 0,8 - 1,0 ± 0,2 - 
Luso 9,1± 0,3 11,7 ± 1,3 1,63 ± 0,08 1,51 ± 0,09 <0,08 

Monchique 38 111 <0,3 51 1,2 
Monchique Chic 38 113 <0,3 51 1,2 

Salutis 8,8 3,1 - - - 
São Silvestre 30 137 - - - 
Vimeiro Lisa 10 ± 1 16,8 ± 0,5 - - <0,1 

Vimeiro Original 234 445 - - 0,24 
Vitalis 7,4 5,1 2,1 - - 
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Na Tabela 39 apresenta-se o valor da concentração dos catiões para as águas minerais naturais. 

No que se refere à concentração dos catiões, volta-se a destacar a água Vimeiro Original que 

apresenta valores de cálcio e sódio muito superiores aos apresentados pelas restantes águas 

minerais naturais, 114 mg/L e 174 mg/L respetivamente. 

De todas as águas minerais naturais estudadas, a Vimeiro Original, a Monchique, a Monchique 

Chic, a Carvalhelhos e a São Silvestre não são adequadas a regimes pobres em sódio. 

Tabela 39 – Concentração dos catiões para as Águas Minerais Naturais 
Nome da água Cálcio 

Ca2+ 
mg/L 

Sódio Na+ 
mg/L 

Magnésio 
Mg2+ 
mg/L 

Potássio 
K+ 

mg/L 
Alardo 0,74 ± 0,16 3,4 ± 0,4 0,34 ±0,04 - 

Caldas de Penacova 0,5 ± 0,1 5,3 ± 0,4 1,1 ± 0,2 - 
Carvalhelhos 5,6 ± 0,7 52 ± 3,5 0,64 ± 0,09 1,38 ± 0,14 

Fastio 1,3 ± 0,3 4,1 ±- 0,4 - 0,6 ± 0,1 
Luso 0,75 ± 0,09 7,1 ± 0,4 1,66 ± 0,05 0,87 ± 0,05 

Monchique 1,1 105 <0,10 1,9 
Monchique Chic 1,1 108 <0,10 2,2 

Salutis 0,9 6,2 - 0,82 
São Silvestre 29 29 - - 
Vimeiro Lisa 5 ± 1 9,5 ± 2 1,4 ± 0,5 0,39 ± 0,3 

Vimeiro Original 114 174 30,4 - 
Vitalis 0,8 5,8 0,5 - 

4.6.2.  Águas Minerais Gasocarbónicas 

Na Tabela 40 apresenta-se o valor do pH, SiO2 e resíduo seco para as águas minerais 

gasocarbónicas. 

Pode-se classificar todas as águas minerais gasocarbónicas analisadas como muito ricas em sais 

minerais, à exceção da Melgaço, sendo esta a única que apresenta menos de 1500 mg/L de sais 

minerais. Todas as águas desta categoria são ácidas e apresentam valores de sílica entre 30 e 64 

mg/L. 
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Tabela 40 - Valores de pH, Sílica e mineralização ou resíduo seco para as Águas Minerais 

Gasocarbónicas 

Nome da água Origem (Concelho) pH 
Sílica 
SiO2 
mg/L 

Mineralização ou 
Resíduo Seco 

mg/L 
Frize Vila Flor 6,15 33 3048,2 

Melgaço Melgaço 5,7 54 1128 
Pedras Vila Pouca de Aguiar 6,1 64 2831 

Pedras Salgadas Levissima Vila Pouca de Aguiar 6,1 64 2831 
Vidago Chaves 6,1 30 2754 

Na Tabela 41 apresenta-se o valor da concentração dos aniões para as águas minerais 

gasocarbónicas. 

Todas as águas minerais gasocarbónicas estudadas são bicarbonatadas, pois apresentam um 

valor de bicarbonato superior a 600 mg/L. A água Frize é considerada fluoretada. 

Tabela 41 - Concentração dos aniões para as Águas Minerais Gasocarbónicas 

Nome da água 
Cloreto 

Cl- 
mg/L 

Bicarbonato 
HCO3- 
mg/L 

Nitrato 
NO3

- 
mg/L 

Fluoreto 
F- 

mg/L 
Frize 121 2062 - 2 

Melgaço 14 789 <0,1 - 
Pedras 30 1983 0,2 - 

Pedras Salgadas Levíssima 30 1983 0,2 - 
Vidago 31 1931 <0,1 - 

Na Tabela 42 apresenta-se o valor da concentração dos catiões para as águas minerais 

gasocarbónicas. 

Pode-se classificar todas as águas minerais gasocarbónicas analisadas como sódicas, à exceção 

da Melgaço, que apresenta um valor de sódio de 86 mg/L. 

Nesta categoria a única água que se adequa a regimes pobres em sódio é a Vidago. 

Tabela 42 – Concentração dos catiões para as Águas minerais gasocarbónicas 

Nome da água 
Cálcio 
Ca2+ 
mg/L 

Sódio 
Na+ 

mg/L 

Magnésio 
Mg2+ 
mg/L 

Frize 107 631 31 
Melgaço 138 86 30 
Pedras 100 591 24 

Pedras Salgadas Levissima 100 591 24 
Vidago 80 610 15 
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4.6.3  Águas Minerais Gaseificadas 

Na Tabela 43 apresenta-se o valor do pH, SiO2 e resíduo seco para as águas minerais 

gaseificadas. 

Nesta categoria de águas, a Luso Fresh é considerada uma água muito pouco mineralizada, 

apresentando 47 mg/L de resíduo seco. A Carvalhelhos com gás e a Castello são pouco 

mineralizadas, pois apresentam um resíduo seco inferior a 500 mg/L e superior a 50 mg/L. 

Todas as outras apresentam valores de mineralização total entre 500 e 1500 mg/L. 

Tabela 43 - Valores de pH, sílica e mineralização ou resíduo seco para as Águas Minerais 

Gaseificadas 

Nome da água Origem (Concelho) pH 
Sílica 
SiO2 
mg/L 

Mineralização 
ou Resíduo 

Seco 
mg/L 

Campilho Chaves 5,92 ± 0,2 - 1200 
Carvalhelhos com gás Boticas - 36,2 ±4,2 250 ± 12 

Castello Moura 5,38 - 455 
Castello Finna Moura 5,36 - 527 

Luso fresh Mealhada - 13,2 47 
Vimeiro Gás Lourinhã - 13,1 ±0,6 1070 ± 30 

Vimeiro Sparkle Lourinhã - 13,1 ±-0,6 1070 ± 30 

Na Tabela 44 apresenta-se o valor da concentração dos aniões para as águas minerais 

gaseificadas. Destaca-se a Campilho que é uma água bicarbonatada e fluoretada. As duas águas 

minerais gaseificadas da marca Vimeiro são cloretadas. 

Tabela 44 - Concentração dos aniões para as Águas Minerais Gaseificadas 

Nome da água 
Cloreto 

Cl- 
mg/L 

Bicarbonato 
HCO3- 
mg/L 

Nitrato 
NO3

- 
mg/L 

Fluoreto 
F- 

mg/L 

Sulfato 
SO4

2- 
mg/L 

Campilho 20,6 ±5,1 1305±160 - 4,7 ± 0,2 9,5 ± 2,6 
Carvalhelhos com gás 3,3 ± 0,9 143 ±11 - - 6,8 ± 2,2 

Castello 60 371 - - 20 
Castello Finna 88 383 - - 20 

Luso fresh 9,1 11,5 1,64 <0.08 - 
Vimeiro Gás 198 ± 16 447 ± 2 - 0,29 ± 0,01 - 

Vimeiro Sparkle 198 ± 16 447 ± 2 - 0,29 ± 0,01 - 

Na Tabela 45 apresenta-se o valor da concentração dos catiões para as águas minerais 

gaseificadas. 
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A água Campilho apresenta uma concentração em sódio superior a qualquer água desta 

categoria, sendo considerada como sódica. 

Nesta categoria a única água que se adequa a regimes pobres em sódio é a Luso Fresh. 

Tabela 45 - Concentração dos catiões para as Águas Minerais Gaseificadas 

Nome da água 
Cálcio 
Ca2+ 
mg/L 

Sódio 
Na+ 

mg/L 

Magnésio 
Mg2+ 
mg/L 

Potássio 
K+ 

mg/L 
Campilho 36 ± 9 415 ±  27 9,5 ± 2,6 23,6 ± 3,5 

Carvalhelhos com gás 5,6 ± 0,6 51,9 ± 3,8 0,63 ± 0,9 1,40 ± 0,13 
Castello 98 31 27 - 

Castello Finna - 40 - - 
Luso fresh 0,74 7,1 1,64 - 

Vimeiro Gás 119 ± 3 146 ± 16 30 ± 1 4,4 ± 0,3 
Vimeiro Sparkle 119 ± 3 146 ± 16 30 ± 1 4,4 ± 0,3 

4.6.4.  Águas de Nascente 

Na Tabela 46 apresenta-se o valor do pH, SiO2 e resíduo seco para as águas de nascente. 

Todas as águas de nascente estudadas são ácidas e pouco ou muito pouco mineralizadas. No 

que se refere à sílica, a água de Nascente S. Martinho, a Caramulo e a Serra da Penha são as 

que apresentam valores maiores, superiores a 25 mg/L. 

Tabela 46 - Valores de pH, sílica e mineralização ou resíduo seco para as Águas de 

Nascente 

Nome da água 
Origem 

(Concelho) 
pH 

Sílica 

SiO2 

mg/L 

Mineralização 

ou Resíduo 

Seco 

mg/L 

Água de Nascente (S. 
Martinho) Chamusca 6,42 60 148 

Água de São Martinho Fafe 6,51 16,7 75 
Água do Marão Amarante 6,0 6,8 30,5 

Caramulo Oliveira de Frades 6,3 28,1 84,6 
Cruzeiro Mealhada 6,9 ± 0,2 15 ±  0,6 198 ± 5 

Fonte Fraga Castelo Branco 6,3 ±0,14 14,8 ±2,8 36 ± 5 
Glaciar Manteigas 5,4 10,1 24 

S. Cristóvão Castro D'Aire 6,35 19,6 62 
Serra da Estrela Gouveia 5,8 a 7 17 ± 5,5 39 ± 14 
Serra da Penha Guimarães 6,53 ±0,13 29 ± 5 99 ± 8 

Serrana Águeda 5,8 ± 0,3 14,6 ± 2,1 46 ± 13,9 
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Na Tabela 47 apresenta-se o valor da concentração dos aniões para as águas de nascente. 

Destacam-se as águas do Caramulo e a água de Nascente S. Martinho, que apresentam 

concentrações de cloreto e bicarbonato superiores aos das restantes águas de nascente alvo 

deste estudo. 

Tabela 47 - Concentração dos aniões para as Águas de Nascente 

Nome da água Cloreto Cl- 
(mg/L) 

Bicarbonato 
HCO3

- 
(mg/L) 

Nitratos 
NO3

- 
(mg/L) 

Fluoreto 
F- 

(mg/L) 

Sulfato 
(SO4

2-) 
(mg/L) 

Água de Nascente (S. Martinho) 26 43,6 - - - 
Água de São Martinho 8,7 26,8 - - - 

Água do Marão 3,9 10,7 - - - 
Caramulo 5,2 26,1 1,1 - - 
Cruzeiro 17,2 ± 1,3 113 ± 4 2,7 ± 1,3 0,1 ± 0,01 - 

Fonte Fraga 2,8 ± 0,3 10,1 ±1,6 0,01 <0,1 0,65 ± 0,15 
Glaciar 4 4,2 - - - 

S. Cristóvão 5 19 - 0,2 1,2 
Serra da Estrela 3,2 ± 0,9 16,5 ± 8 - - - 
Serra da Penha 8,9 +/- 0,5 35,7 ±4,2 1,0 ±0,2 - - 

Serrana 8,1 ±1,3 15,1± 3,4 1,2 ± 0,8 - 1,5 ± 0,4 

Na Tabela 48 apresenta-se o valor da concentração dos catiões para as águas de nascente. 

Relativamente ao cálcio, salienta-se o valor apresentado pela Cruzeiro, 16,4 mg/L, superior ao 

apresentado pelas restantes águas de nascente. No que se refere ao sódio destaca-se a Água de 

Nascente S. Martinho com 28 mg/L. 

A Fonte Fraga é a única água de nascente alvo do estudo que apresenta valores de amónio, com 

um valore inferior a 0,05 mg/L. Esta mesma água e a Água do Marão são as únicas que 

apresentam valores de ferro. 

Todas as águas de nascente estudadas são adequadas a regimes pobres em sódio. 
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Tabela 48 - Concentração dos catiões para as Águas de Nascente 

Nome da água 
Cálcio 
Ca2+ 

(mg/L) 

Sódio 
Na+ 

(mg/L) 

Magnésio 
Mg2+ 

(mg/L) 

Potássio 
K+ 

(mg/L) 

Amónio 
NH4+ 

(mg/L) 

Ferro 
Fe 

(mg/L) 
Água de Nascente (S. 

Martinho) 1,8 28 - - - - 

Água de São Martinho 7,3 11,1 - - - - 
Água do Marão 2,5 3,0 - - - <0,05 

Caramulo 2,6 11 1,8 - - - 
Cruzeiro 16,4 ± 1,1 11,1 ± 0,3 12 ± 0,4 7 ±1,1 - - 

Fonte Fraga 1,2 ± 0,2 4,5 ± 0,5 0,38 ± 0,07 0,26 ± 0,05 <0,05 <0,03 
Glaciar 1,4 3 - - - - 

S. Cristóvão 3,5 6,3 0,85 0,61 - - 
Serra da Estrela 2,7 ± 1,6 4,4 ±1,1 - - - - 
Serra da Penha 5,4 ±0,7 13 ±0,9 - - - - 

Serrana 1 ± 0,3 7,1 ± 0,6 2 ±0,5 0,3 ±0,2 - - 

4.6.5. Resumo da Caracterização das Águas Estudadas 

Como se pode constatar na Tabela 49, a grande maioria das águas portuguesas, que atualmente 

estão no mercado, caraterizam-se como sendo pouco ou muito pouco mineralizadas e são 

convenientes para regimes pobres em sódio. 

No entanto pode-se encontrar águas nacionais com características especiais, sendo ricas numa 

serie de componentes químicos, como é o caso da Frize, sendo uma água rica em sais minerais, 

bicarbonatada, fluoretada e sódica. 
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Tabela 49- Resumo da Caracterização das Águas Estudadas 
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 Águas Minerais Naturais 
Alardo  X           X 

Caldas de Penacova  X           X 
Carvalhelhos X             

Fastio  X           X 
Luso  X           X 

Monchique X         X    
Monchique Chic X         X    

Salutis  X           X 
São Silvestre X             
Vimeiro Lisa  X           X 

Vimeiro Original   X    X       
Vitalis  X           X 

 Águas Minerais Gasocarbónicas 
Frize    X X     X  X  

Melgaço   X  X         
Pedras    X X       X  

Pedras Salgadas 
Levíssima    X X       X  

Vidago    X X       X  
 Águas Minerais Gaseificadas 

Campilho   X  X     X  X  
Carvalhelhos com gás X             

Castello X             
Castello Finna X             

Luso fresh  X           X 
Vimeiro Gás   X    X       

Vimeiro Sparkle   X    X       
 Águas de Nascente 
Água de Nascente (S. 

Martinho) X             

Água de São Martinho X            X 
Água do Marão  X            

Caramulo X            X 
Cruzeiro X            X 

Fonte Fraga X            X 
Glaciar  X           X 

S. Cristóvão  X           X 
Serra da Estrela  X           X 
Serra da Penha X            X 

Serrana  X           X 
 Água de Nascente Gaseificada 

Areeiro  Dados não facultados pela empresa Águas do Areeiro 
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Conforme referenciado no ponto 3.4.4. na tabela 6 não existe uma regra padrão de combinação 

das diversas águas com comida, no entanto tendo em consideração as águas estudadas e 

seguindo os exemplos de combinações propostas por vários apreciadores de água na Tabela 50 

apresentam-se algumas combinações para as águas estudadas. 

Tabela 50 - Exemplos de combinações entre comida e as águas estudadas 

Águas Estudadas Tipo de comida 
Alardo, Caldas de Penacova, Fastio, Luso, 
Salutis, Vimeiro Lisa, Vitalis, Luso Fresh, 
Água do Marão, Glaciar, S. Cristovão, Serra da 
Estrela, Serrana, Carvalhelhos, Monchique, 
Monchique Chic, São Silvestre, Carvalhelhos 
com gás, Castello, Castello Finna, Água de 
Nascente S. Martinho, Água de S. Martinho, 
Caramulo, Cruzeiro, Fonte Fraga, Serra da 
Penha 

 
 

Sopas e Cremes 
Aves e Carnes brancas 

Mariscos 
Café 

 

Carvalhelhos, Monchique, Monchique Chic, 
São Silvestre, Carvalhelhos com gás, Castello, 
Castello Finna, Água de Nascente S. Martinho, 
Água de S. Martinho, Caramulo, Cruzeiro, 
Fonte Fraga, Serra da Penha 

Carnes Vermelhas 

Pedras Salgadas Levissima, Castello Finna, 
Luso Fresh Saladas 

Vimeiro Original, Melgaço, Campilho, 
Vimeiro Gás, Vimeiro Sparkle 

Enchidos e Presuntos 
Peixe 

Carvalhelhos, Monchique, Monchique Chic, 
São Silvestre, Carvalhelhos com gás, Castello, 
Castello Finna, Água de Nascente S. Martinho, 
Água de S. Martinho, Caramulo, Cruzeiro, 
Fonte Fraga, Serra da Penha, Frize, Pedras, 
Pedras Salgadas Levissima, Vidago 

Queijos, dependendo da cura do queijo 

4.7. Distribuição Territorial da Água Estudadas 

Ao analisar-se a distribuição dos locais de origem das águas minerais e de nascente de Portugal 

(Figura 6) pode-se referir que a grande maioria localiza-se a Norte do rio Tejo. Constata-se que 

apenas existem 3 explorações que se localizam a sul, duas no Alentejo e uma no Algarve. 
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Figura 6 - Distribuição territorial das águas estudadas 

Água Mineral Natural 
 
Água Natural de Nascente 
 
Água Gasocarbónica 
 
Água Mineral Gaseificada 
 
Água de Nascente Gaseificada 
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Capitulo 5- Considerações Finais 

As águas minerais naturais e as águas de nascente possuem características que as tornam únicas 

e inconfundíveis. As águas minerais naturais possuem níveis de estabilidade dos parâmetros 

físico-químicos que as caracterizam e as distinguem das restantes águas subterrâneas. 

Portugal é um país que apresenta uma grande variedade e quantidade de águas minerais e de 

nascente. 

Durante este trabalho estudaram-se trinta e seis águas minerais e de nascente. Destas, doze são 

águas minerais naturais, onze são águas de nascente, cinco são águas minerais gasocarbónicas, 

sete são águas minerais gaseificadas e uma é água de nascente gaseificada. 

Estas águas distribuem-se por todo o país, verificando-se uma maior preponderância na zona 

norte e centro de Portugal Continental. Nas regiões localizadas a sul, concretamente Alentejo e 

Algarve apenas se encontram atualmente três marcas de água comercializadas. 

A grande maioria das águas de origem nacional carateriza-se como sendo pouco ou muito 

pouco mineralizadas, apresentando valores de mineralização total não superior a 500 mg/L, 

assim como adequadas a regimes pobres em sódio, com teores de sódio inferiores a 20 mg/L. 

Cada água apresenta uma composição química própria, o que lhe confere uma identidade 

própria e um sabor especial, fazendo com que cada vez sejam mais apreciadas, tendo-se 

tornado, à semelhança do vinho, num autêntico ritual a degustação deste líquido precioso para a 

vida. 

Neste âmbito faz cada vez mais sentido a criação de uma carta de águas nacional, onde estejam 

presentes e caracterizadas as águas nacionais que estão disponíveis para os consumidores 

degustarem. 

A criação de uma carta de águas irá contribuir para o aumento do prestígio desta substância 

nacional que apresenta uma qualidade reconhecida por aqueles que a conhecem. 

Espera-se que este trabalho tenha contribuído para a constituição de uma carta de águas 

nacional que se torna num elemento fundamental para dar a conhecer a todo o mundo a 

qualidade e variedade das águas originárias de Portugal. 
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