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Resumo 

Esta dissertação corresponde a uma aborgadem multidisciplinar dos vários ramos das Geociências, tais como: a 

Geologia, a Geomorfologia, a Climatologia, a Hidrologia/Hidrogeologia Isotópica e a Hidrogeoquímica cujo 

principal objetivo foi a re-interpretação de dados já existentes para uma melhor compreensão da hidrogeologia 

de um setor importante da região montanhosa da Serra da Estrela, o Setor Seia-Torre-Covilhã. 

A reta das água meteóricas locais apresenta a equação         (     )      (     ). Verificou-se que 

as nascentes localizadas a maior altitude são empobrecidas relativamente às localizadas a menor altitude. O 

estudo hidroquímico revelou que as águas subterrâneas são águas hipossalinas, com pH ligeiramente ácido e 

de circulação muito pouco profunda com tempo de circulação muito curto, nalguns casos de 6 a 9 meses a 

cotas mais altas. A fácies hidroquímica predominante é cloretada-sódica, ainda que tenham sido detetadas 

outras fácies como sulfatada sódica, bicarbonatada cloretada-sódica e bicarbonatada sódica. A Mina da Torre, 

a Fonte do Espinhaço do Cão, a Nascente da Lagoa Comprida e a Fonte da Nave de Santo António Sul bem 

como as lagoas L3 e L6 encontram-se contaminadas por ação antrópica como resultado da dispersão de sais de 

degelo nas estradas nos pontos de maior altitude. 

A recarga das lagoas é feita, principalmente, pela precipitação, apresentando fácies cloretada-sódica. A 

contribuição do degelo é visível na composição isotópica das lagoas, como resultado do escoamento superficial 

e/ou através da contribuição do fluxo subterrâneo. 

A contribuição do degelo para a recarga quer dos sistemas aquíferos quer das lagoas é evidenciada pelo 

empobrecimento isotópico e aumento da mineralização. 

 

 

Palavras-Chave: Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), Hidrogeologia Isotópica, Nascentes, Lagoas, 

Contaminação, Degelo. 
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Abstract 

This dissertation corresponds to a multidisciplinary approach of the various branches of Geosciences, such as: 

Geology, Geomorphology, Climatology, Hydrology/Isotopic Hydrogeology and Hydrogeochemistry whose main 

objective was the re-interpretation of existing data for a better understanding of hydrogeology of an important 

sector of the Serra da Estrela mountain region, the Seia Torre-Covilhã Sector. 

The local meteoric water line presents the equation δ<H = 6.58 (± 0.29) +1.31 (± 1.23). Higher altitude springs 

have been found to be depleted relative to lower elevation springs. The hydrochemical study revealed that the 

undergroundwater is hyposaline waters, with slightly acidic pH and very shallow circulation with very short 

circulation time, in some cases from 6 to 9 months at higher levels. The predominant hydrochemical facies are 

sodium chlorinated, although other facies such as sodium sulfate, sodium chloride and sodium bicarbonate 

have been detected. Torre Mine, Espinhaço do Cão Spring, Lagoa Comprida Spring and Nave de Santo António 

Sul Spring as well as L3 and L6 lagoons are contaminated by anthropogenic action as a result of the dispersal of 

de-icing salts on the roads at the highest altitude points. 

Lagoons are recharged mainly by direct, with a Na-Cl facies. The contribution of de-icing is visible in the isotopic 

composition of lagoons as a result of runoff and/or through the contribution of groundwater. 

The contribution of de-icing to the recharge of both aquifers and lagoon systems is evidenced by isotopic 

depletion and increased mineralization levels. 

Key-Words: Serra da Estrela Natural Park (SENP), Isotopic Hydrogeology, Springs, Lagoons, Contamination, 

De-icing. 
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1. Introdução 

A origem da água na Terra remonta à formação do sistema solar, no decorrer dos processos de fusão 

termonucleares que dão origem aos elementos químicos que constituem a tabela periódica e dos seus 

compostos (Mook, 2000). A água cobre cerca de 70% da superfície do planeta Terra, que por isso é muitas 

vezes designado por Planeta Azul. Acredita-se que a maioria da água existente na hidrosfera tenha tido origem 

nos processos de desgaseificação quando da intensa atividade vulcânica presente no início da história de vida 

da Terra. Os impactos frequentes de diferentes corpos celestes na superfície da Terra, que se faziam sentir no 

início da sua história, e a colisão de corpos cósmicos que continham gelo ajudaram a aumentar a reserva de 

água existente na Terra (Mook, 2000). 

1.1. Ciclo Hidrológico 

O ciclo hidrológico (Figura 1) tem início na evaporação da água existente na superfície terrestre e cuja força 

motriz principal é a radiação solar direta e em menor proporção a ação da temperatura do ar. O vapor de água 

é posteriormente transportado através de correntes de advecção em direção ao continente. Do ponto de vista 

global as maiores taxas de evaporação de água encontram-se nas zonas quentes equatoriais e o movimento 

das massas de vapor atmosférico fazem-se em direção para as regiões frias a latitudes elevadas. É importante 

referir que o fenómeno de evapotranspiração também faz parte do processo e muito contribui para o ciclo 

hidrológico. 

 

Figura 1: Ciclo hidrológico (Hipólito & Vaz, 2011). 
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1.2. Objetivo 

Este estudo teve como principal objetivo apresentar nova contribuição para o conhecimento da 

hidrologia/hidrogeologia do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE). Nesse sentido o objetivo passou pela 

reinterpretação de dados já existentes, tendo por base os trabalhos desenvolvidos por Espinha Marques 

(2007), por Carvalho (2013) e por Paiva (2016), e dados isotópicos inéditos, para uma melhor compreensão da 

hidrogeologia de um setor importante da região montanhosa da Serra da Estrela, o Setor Seia-Torre-Covilhã. 

Para a realização deste estudo recorreu-se aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), nomeadamente 

ArcMap 10.4 e ao ArcScene 10.4 para a realização de cartas/mapas e para obtenção de informações sobre 

elementos do PNSE (deteção remota) e ao software QualiGraf para o estudo hidrogeoquímico efetuado. 
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2. Descrição da Área de Estudo 

2.1. Enquadramento Geográfico 

A região de estudo está inserida no Parque Natural da Serra da Estrela, classificado como tal, segundo o 

Decreto-Lei 557/76, de 16 de Julho, pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas – ICNF (Figura 2). A 

Serra da Estrela está inserida em dois distritos: no distrito da Guarda e no distrito de Castelo Branco (Carta 

Admnistrativa Oficial de Portugal, (Direção-Geral do Território – DGT, CAOP - versão 2018)). Pertencentes ao 

distrito da Guarda encontram-se os concelhos da Guarda, Manteigas, Gouveia, Seia e Celorico da Beira e, 

pertencente ao distrito de Castelo Branco está inserida no concelho da Covilhã. 

 

Figura 2: Localização geográfica do PNSE. 

A Serra da Estrela pertence à Cordilheira Central Ibérica de orientação ENE-WSW que se estende por 500 km 

em direção a Espanha e possui 40 km de largura (Ribeiro, 1954). A Cordilheira Central Ibérica engloba de oeste 

para este a Serra da Estrela, Serra da Malcata, Serra da Gata, Serra de Francia, Serra de Béjar, Serra de Gredos 

e Serra de Guadarrama. Desta, apenas duas primeiras serras se localizam em território português. 

A Serra da Estrela situa-se entre a Serra do Açor e a cidade da Guarda com uma direção aproximada NE-SW, 

com uma latitude compreendida N40:15’ e N40:38’ e uma longitude compreendida entre W7:18ʼ e W7:47ʼ. O 

ponto mais alto da Serra da Estrela localiza-se na Torre a 1993 m de altitude e corresponde ao ponto mais alto 
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de Portugal Continental. O PNSE abrange uma área aproximada de 89132 ha, tendo um comprimento máximo 

de 58 km e uma largura máxima aproximada de 21 km (APA, 2019) 

2.2. Enquadramento Geológico 

Do ponto de vista geológico o PNSE encontra-se caracterizado nas folhas 17B - Fornos de Algodres; 17D - 

Gouveia; 18A - Vila Franca das Naves; 18C – Guarda; 20A - Tábua (não publicada) e 20B - Covilhã da Carta 

Geológica de Portugal (Figura 3). 

 

Figura 3: Cartografia geológica (na escala 1/50 000) do Parque Natural da Serra da Estrela (Adaptado de Carvalho, 2013). 

A Serra da Estrela localiza-se na Zona Centro Ibérica do Maciço Ibérico sendo constituída essencialmente por 

xistos, granitos e rochas afins (granitóides), além de aluviões, depósitos de vertente, terraços fluviais, depósitos 

fluvio-glaciários e glaciários (Teixeira et al., 1974). As rochas graníticas foram formadas durante o Ciclo Varisco 

e as rochas metassedimentares, as quais se incluem no Grupo das Beiras do Complexo Xisto Grauváquico 

Ante-Ordovícico (CXG), formaram-se durante o Pré-Câmbrico - Câmbrico (Teixeira et al., 1967, 1974; Ferreira & 

Vieira, 1999). 

De acordo com a informação do Sistema Nacional de Informação do Ambiente (SNIAmb) da Agência 

Portuguesa do Ambiente - (APA, pesquisa realizada a 12 de fevereiro de 2019), no Parque Nacional da Serra da 

Estrela (Figura 4), a maior parte das litologias aflorantes são granitos e/ou granitóides, seguidas de xistos e 

grauvaques constituintes do Complexo Xisto-Grauváquico (Teixeira et al, 1967, 1974; Ferreira & Vieira, 1999). 

Evidências geomorfológicas de um período glaciar são visíveis na região pela presença de depósitos glaciários 

da importante estrutura que evidencia uma glaciação, o Vale Glaciar do Zêzere de direção NNE-SSW em forma 

de “U”, datado de há cerca de 20000 anos (Último Máximo Glaciar). Segundo Ferreira & Vieira (1999) as 
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evidências de uma glaciação são comprovadas pela existência do referido vale glaciar, pelos blocos erráticos e 

moreias que identificam outros glaciares e que evidenciam a abrasão provocada pelo movimento dos glaciares 

nas rochas subjacentes. Esta glaciação foi estudada pela primeira vez nos finais do século XIX e muito tem 

suscitado o interesse da comunidade científica, tendo sido Suzanne Daveau, nos anos 70, responsável por um 

estudo rigoroso da glaciação, sugerindo a espessura da cobertura de gelo em determinados locais da língua 

glaciária do Vale do Zêzere e proposto uma classificação das respetivas estruturas (Daveau, 1971). Importa 

referir a existência de aluviões no extremo nordeste do Parque Natural da Serra da Estrela. Ferreira & Vieira 

(1999) sugerem ainda a existência de depósitos de vertente, ao longo das encostas íngremes do PNSE (Figura 

4). 

 

Figura 4: Mapa litológico do PNSE. 

Segundo Espinha Marques et al. (2013) do ponto de vista tectónico o PNSE encontra-se intercalado entre dois 

acidentes tectónicos de expressão regional, nomeadamente: a falha Bragança-Vilariça-Manteigas (FBVM) de 

orientação NNE-SSW a sudeste e a noroeste pela falha Seia-Lousã (FSL) (Figura 5). Estas falhas evidenciam uma 

importante atividade neotectónica da Serra da Estrela. Associada à Serra da Estrela e à Cordilheira Central 

Ibérica esta zona corresponde a um horst compressivo (Figura 6) orientado subparalelamente à Cordilheira 

Bética.  
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Figura 5: Esboço neotectónico da região norte de Portugal. Adaptado de Espinha Marques et al. ( 2013). 

 

Figura 6: Horst compressivo do PNSE (Ferreira & Vieira, 1999). 

2.3. Enquadramento Geomorfológico 

A Serra da Estrela constitui o segmento português da Cordilheira Central, alongada segundo a direção NE-SW e 

destaca-se em relevo das áreas aplanadas circundantes, tais como: a plataforma do Mondego (ou Plataforma 

da Beira Alta), a noroeste, a Superfície da Meseta, a nordeste e a este, e a Cova da Beira, a sudeste (Figura 7) 

(Teixeira et al., 1967; Migón &Vieira, 2014). 

O mapa hipsométrico (Figura 8) do PNSE representa a elevação do terreno, em relação ao nível médio das 

águas do mar. Do ponto de vista geomorfológico o PNSE é constituído por inúmeros planaltos alongados 

segundo a direção NE-SW. A Torre localiza-se no extremo sudoeste do PNSE, onde predominam vertentes de 

várias centenas de metros de altura (Migón & Vieira, 2014). A altitude vai diminuindo gradualmente para 

nordeste, onde, neste extremo o relevo se confunde com os planaltos da Beira Transmontana (Ferreira & 

Vieira, 1999). 
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Figura 7: Relevo da região da Serra da Estrela. 

 

 

Figura 8: Mapa hipsométrico do PNSE. 

Ainda segundo os mesmos autores, a topografia marcada com declives acentuados é fruto de fenómenos 

tectónicos, nomeadamente falhas, que são responsáveis pelo levantamento da Serra da Estrela e pela génese 

de vales fluviais permitindo o encaixe dos rios. Outra estrutura de relevo extremamente importante é o Vale 

Glaciar do Zêzere (VGZ), a montante de Manteigas, orientado segundo uma direção NNE-SSW e instalado ao 

longo num importante acidente tectónico, a Falha Bragança-Vilariça-Manteigas com uma extensão aproximada 

de 250 km, de desligamento esquerdo e também, com componente vertical de movimentação (Cabral, 1995). A 
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Figura 9 apresenta a carta de declives do PNSE. A distribuição de declives no PNSE aponta para que, na 

formação das linhas gerais do relevo da Serra da Estrela, houve uma interação permanente entre a tectónica e 

a erosão fluvial. 

 

Figura 9: Carta de declives do PNSE. 

A geomorfologia do PNSE é reflexo do clima rigososo da região, onde fenómenos de crioclastia contribuem 

para a formação de caos de blocos, onde uma extensa e vasta famílias de diaclases se intersetam 

individualizando pequenos blocos arredondados. Não obstante, a morfologia da região é também explicada 

pela natureza das rochas, nomeadamente das rochas graníticas (Figura 10). 

 

Figura 10: Modelo tridimensional do segmento central do Setor Seia-Torre-Covilhã. 
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2.4. Enquadramento Climatológico 

O maciço eruptivo da Serra da Estrela funciona como fronteira orográfica entre o clima temperado oceânico 

característico de regiões amenas e húmidas a norte, e o clima mediterrânico característico de regiões quentes 

e secas a sul. A geomorfologia da região é caracterizada por declives extremamente acentuados e, pela 

presença de planaltos a altitudes elevadas, tais características fazem com que o clima do PNSE não seja 

homogéneo em toda a sua extensão (Daveau, 1985; Miranda et al., 2006; AEMET-IM, 2011).  

2.4.1. Precipitação e Vento 

A precipitação e o vento que tanto caracterizam o clima da região da Serra da Estrela estão intrinsecamente 

relacionados. Segundo Mora (2006); Daveau et al. (1977) a quantidade de precipitação elevada é muitas vezes 

associada a zonas de convergência de massas de ar. É possível fazer uma caracterização genérica individual do 

vento e da precipitação, mas quando se pretende caracterizar a climatologia da Serra da Estrela estas duas 

variáveis (precipitação e vento) são indissociáveis. 

Precipitação 

O maciço montanhoso da Serra da Estrela funciona como barreira orográfica às massas de vapor de água com 

origem no Atlântico. Assim, verifica-se uma menor ocorrência de precipitação na vertente este do que na 

vertente oeste, ainda que na vertente este a pluviosidade seja mais intensa e concentrada no tempo, ao passo 

que na vertente oeste a precipitação ocorre num maior número de dias mas com menor intensidade (Mora, 

2006). 

Os valores mínimos de precipitação ocorrem geralmente em julho e agosto. Por sua vez, os valores máximos 

reportam-se aos meses de inverno, nomeadamente, de novembro a março (ICNF, 2019). Na Serra da Estrela a 

precipitação apresenta irregularidade anual e intermensal. Importa referir que durante o inverno, nas zonas 

mais altas, a precipitação faz-se sobre a forma de neve. A relativa proximidade ao oceano Atlântico, cerca de 

100 km, coadjuvada pela latitude e pela altitude condicionam fortemente o clima local. Verifica-se também, 

que à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui e a pluviosidade aumenta. Assim, o clima 

característico do PNSE caracteriza-se por ser um clima temperado oceânico e simultaneamente com 

características de um clima mediterrânico, sugerindo a existência de um clima de transição entre estes dois 

climas. Daveau (1985) propôs uma classificação climática distinta para esta região de Portugal, destacando a 

individualidade climática dos maciços montanhosos. Neste sentido, o PNSE é incluído na classe dos “maciços de 

clima diferenciado” possuindo um clima de características análogas ao das regiões circundantes (Daveau, 

1985). 

Para caracterizar o clima de uma determinada região é importante dispor de séries longas de dados para se 

estudar as variações e as tendências do clima. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) fixou que o clima 

é caracterizado pelos valores médios de vários elementos climáticos num período mínimo de 30 anos. Aos 

apuramentos estatísticos num período de 30 anos designam-se por normais climatológicas. Considera-se um 

valor normal de um elemento climático ao valor médio correspondente a um número de anos suficientemente 
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longo para se admitir que ele representa o valor predominante daquele elemento no local considerado 

(Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA, 2019). 

O Sistema Nacional de Informação de Ambiente (SNIAmb) da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, 2019), 

disponibiliza informações do clima, relativamente à precipitação e à temperatura, de todo o território nacional. 

Foram utilizadas as normais climatológicas de um período compreendido entre 1931-1960. A Figura 11 

representa um mapa da precipitação regional (quantidade total) dos valores médios anuais em mm do PNSE. A 

precipitação média anual atinge 2800 mm nas zonas mais elevadas, enquanto que os teores mínimos de 

precipitação registam-se no setor nordeste, compreendidos entre 700 e 800 mm. Segundo Mora (2006) a 

dissemetria na distribuição da precipitação, entre a vertente ocidental e a vertente oriental, deve-se 

essencialmente a fatores locais, como o relevo, que controla a divergência e a convergência de vapor 

atmosférico. 

 

Figura 11: Mapa de precipitação do PNSE. 

Ainda segundo Mora (2006), o regime de precipitação é marcado por episódios de chuva intensa que se 

prolongam por vários dias, no entanto, a ocorrência é irregular. A distribuição da precipitação nas áreas mais 

altas não é uniforme e existe uma dissemetria este-oeste, com valores médios anuais mais elevados no setor 

oriental da serra. 

Vento 

O estudo do regime de ventos na Serra da Estrela é complexo, uma vez que a topografia local exerce um 

controlo importante no rumo dominante do vento, bem como na respetiva velocidade. A intensidade do vento 

é máxima no outono e no inverno, com médias mensais de novembro a março de 15 a 30 km/h. No verão, a 

intensidade do vento é menor, especialmente de julho a agosto, com velocidades que variam entre 10 e 25 

km/h (Mora, 2006). Relativamente à direção predominante e no que diz respeito ao ritmo e regime sazonal, 
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verificam-se ventos de sudeste, de fraca intensidade, sobretudo no período do verão (quando a precipitação é 

mínima). Já no inverno o vento sopra preferencialmente de oeste e de noroeste com maior intensidade 

(valores máximos de precipitação). 

Em 1977 Suzanne Daveau, em colaboração com outros autores, estabelece uma correlação entre os ventos 

dominantes do PNSE e a precipitação (Daveau et al., 1977). A equipa científica liderada por Suzanne Daveau, 

recolheu e interpretou dados geomorfológicos e climatológicos de várias estações metereológicas localizadas 

na região da Serra da Estrela, nomeadamente: Seia, Ponte de Jugais, Gouveia, Sabugueiro, Vale de Rossim, 

Penhas Douradas, Manteigas, Manteigas Mondego, Lagoa Comprida, Penhas da Saúde, Covilhã, Caria e 

Valhelhas. Os resultados obtidos apontam para: na vertente este, embora com menos dias de precipitação, o 

volume de precipitação registado é maior que na vertente oeste. Outro aspeto extremamente importante está 

relacionado com o comportamento das massas de ar quando convergem para um determinado local; no 

“ponto de interseção” a precipitação é maior; por outro lado Daveau et al. (1977) descrevem ainda que as 

massas de ar tendem a contornar o maciço da Serra da Estrela. No entanto, o trabalho desenvolvido apenas 

contempla a relação das massas de ar com a precipitação no inverno (dezembro de 1959 e fevereiro de 1960) e 

compara os diferentes microclimas da região da Serra da Estrela em lugares definidos sem fazer uma 

associação ao clima da região. 

Segundo Daveau et al. (1977) em Dezembro de 1959 as massas de ar foram predominantemente de noroeste 

(Figura 12), criando um forte grandiente pluviométrico na vertente ocidental, 107 mm entre Seia e Sabugueiro. 

No percurso ascendente de massas de ar, o fluxo diverge no setor mais elevado da Serra e na Lagoa Comprida, 

situada a maior altitude a precipitação é menor (409 mm em 26 dias), do que no Sabugueiro (811 mm em 24 

dias), Vale de Rossim (524 mm em 26 dias) e nas Penhas Douradas (622 mm em 25 dias), que estão situados a 

menor altitude, mas numa área de convergência do fluxo. A sotavento do maciço há convergência das massas 

de ar, o que vai contribuir para aumentar a velocidade do vento, e aumentar também os valores de 

precipitação, concentrados em menores episódios como os registados nas estações de Penhas da Saúde e da 

Covilhã, 555 mm e 530 mm em 23 dias respetivamente. 

Daveau et al. (1977) refere ainda que em fevereiro de 1960 com o vento a soprar preferencialmente de 

sudoeste (Figura 12), a estação do Sabugueiro registou mais precipitação (642 mm em 20 dias) devido aos 

ventos de sudoeste e a situar-se num ponto de convergência das massas de ar. Situação oposta é observada na 

estação de Lagoa Comprida; esta estação está abrigada e por isso regista menores valores de precipitação (381 

mm em 22 dias). A estação de Penhas Douradas encontra-se em condições climáticas semelhantes, porque 

também está abrigada e num ponto de divergência das massas de vapor de água, tendo-se registado 369 mm 

em 22 dias. Por outro lado, Manteigas, apesar de situada a menor altitude, encontra-se num ponto em que 

convergem as massas de ar canalizadas pelo Zêzere e pelo planalto das Penhas Douradas, e por isso recebe 

mais precipitação, 422 mm em 17 dias. Outro exemplo de convergência de massas de ar provenientes dos vales 

do Zêzere e de Beijames verifica-se em Valhelhas que apesar de situar-se a menor altitude, regista precipitação 

elevada, 488 mm em 18 dias. 
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Figura 12: Precipitação e trajetória de massas de ar na Serra da Estrela em dezembro de 1959 e fevereiro de 1960. Se: Seia, 
PJ: Ponte de Jugais, G: Gouveia, Sa: Sabugueiro, VR: Vale de Rossim, PD: Penhas Douradas, M: Manteigas, MM: Manteigas 

Mondego, LC: Lagoa Comprida, PS: Penhas da Saúde, Co: Covilhã, Ca: Caria e V: Valhelhas (Daveau et al., 1977). 

2.4.2. Temperatura 

Segundo o Sistema Nacional de Informação de Ambiente da APA (2019) e Vieira & Mora (1998), janeiro é o mês 

mais frio enquanto que, as temperaturas mais elevadas são registadas em julho. O aumento da temperatura 

faz-se de forma gradual, quando atinge o mês mais quente a temperatura ambiente passa a diminuir 

gradualmente, não se verificando, normalmente, grandes oscilações térmicas repentinas. Ainda segundo 

SNIAmb (APA, 2019) a temperatura média anual diária do ar no extremo noroeste do PNSE varia entre 12,5: e 

15:C. Aparentemente estes valores térmicos não são expectáveis, uma vez que é a sul da Serra da Estrela que 

se registam as influências mediterrânicas e a norte a influência de um clima temperado oceânico. Assim, seria 

de esperar uma temperatura média do ar inferior no setor norte. Contudo, é importante salientar que este 

setor da Serra da Estrela confunde-se com o planalto da Beira Transmontana, de menores altitudes que o PNSE 

e por isso apresenta temperaturas mais elevadas (Figura 13). 

De acordo com o Centro de Interpretação da Serra da Estrela (2019) as temperaturas médias mensais são 

17,4:C e 2,5:C, respectivamente nos meses mais quentes e mais frios. Dezembro, janeiro e fevereiro 

apresentam temperaturas mínimas negativas. As temperaturas médias mínima e máxima no verão são na 

ordem de 11-12:C e 20-22:C, respetivamente. As temperaturas médias máximas no inverno variam entre 4 a 

6:C. Segundo Mora (2006), a temperatura média do ar diminui em média 0,6:C/100m. 
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Figura 13: Mapa da temperatura média anual do PNSE. 

Já o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dispõe as normais climatológicas recolhidas pelas várias 

estações meteorológicas disseminadas pelo país. Como termo comparativo, e numa tentativa de identificar 

sinais de mudanças climátivas analisou-se as normais climatológicas da temperatura e da precipitação, de um 

período compreendido entre 1981-2010, do distrito da Guarda (Figura 14 e Figura 15). 

 

 

Figura 14: Normais Climatológicas da precipitação num período compreendido entre 1981-2010 da estação meteorológica 
da Guarda (IPMA: http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1981-2010/010/). 

http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1981-2010/010/
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Figura 15: Normais Climatológicas num período compreendido entre 1981-2010 da estação meteorológica da Guarda 
(IPMA: http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1981-2010/010/). 

 

As normais climatológicas disponibilizadas pelo IPMA (1981-2010), quanto à precipitação verifica-se que o mês 

mais chuvoso é dezembro e o mês mais seco é agosto. Relativamente à comparação das normais climatológicas 

do SNIAmb (1931-1960) e do IPMA (1981-2010) quanto à temperatura verifica-se que o mês mais quente 

continua a ser julho e o mês mais frio janeiro. 

Em Portugal Continental é possível identificar diferentes tipos de clima de acordo com a classificação climática 

de Kӧppen-Geiger (Figura 16). Assim, de acordo com esta classificação, na maior parte do território continental 

o clima é temperado do tipo C. Verificando-se o Subtipo Cs (Clima temperado com verão seco) e as seguintes 

variedades: 

 Csa, clima temperado com verão quente e seco nas regiões interiores do vale do Douro (parte do 

distrito de Bragança), assim como nas regiões a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela 

(exceto no litoral oeste do Alentejo e Algarve). 

 Csb, clima temperado com verão seco e suave, em quase todas as regiões a norte do sistema 

montanhoso Montejunto-Estrela e nas regiões do litoral oeste do Alentejo e Algarve. 

 Numa pequena região do Baixo Alentejo, no distrito de Beja, encontra-se Clima Árido – Tipo B, Subtipo 

BS (clima de estepe), variedade BSk (clima de estepe fria da latitude média). 

 

http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/1981-2010/010/
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Figura 16: Classificação de Kӧppen-Geiger. Retirado de IPMA (2019).  

 

2.5. Enquadramento Hidrogeológico 

Portugal continental está dividido em 3 grandes unidades hidrogeológicas (Figura 17), são elas: Maciço 

Antigo/Maciço Hespérico ou Maciço Ibérico, as Orlas Mesocenozóica Ocidental e Meridional, e a Bacia Terciária 

do Baixo Tejo-Sado (Almeida et al., 2000). O PNSE localiza-se no Maciço Antigo formado essencialmente por 

rochas ígneas e metamórficas. A circulação de água subterrânea faz-se essencialmente por fissuras, falhas e 

descontinuidades e onde os meios porosos e cársicos são pouco frequentes (Espinha Marques, 2007). 

 

Figura 17: Unidades hidrogeológicas de Portugal continental. Retirado de SNIRH (2019). 
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Existem numerosas nascentes naturais ao longo das vertentes da Serra da Estrela, onde a água apresenta uma 

fácies tipicamente bicarbonatada sódica. A geormorfologia da região influencia o funcionamento dos sistemas 

hidrogeológicos do PNSE, na medida em que é nas regiões mais aplanadas que a infiltração ocorre 

preferencialmente. A recarga dos sistemas aquíferos é direta e resulta da infiltração da precipitação. Um terço 

da precipitação média anual sofre evapotranspiração ou interceção e a escorrência superficial ultrapassa 10% 

(Espinha Marques, 2007). A taxa de recarga dos aquíferos corrresponde aproximadamente, a 15% da 

precipitação média anual (Espinha Marques, 2007; Espinha Marques et al., 2011). 

Na região é importante referir a existência de dois sistemas hidrotermais, cujas águas minerais naturais são 

usadas no tratamento de certas patologias, nomeadamente, as Termas de Unhais da Serra e as de Caldas de 

Manteigas (Teixeira et al., 1974). 

Os sistemas aquíferos mais superficiais e portanto menos mineralizados representam a composição isotópica 

média da precipitação moderna na região do PNSE. A água subterrânea destes sistemas mais superficiais 

acompanham a temperatura ambiente da região corroborando os seus precursos subterrâneos superficiais 

(Espinha Marques, 2007; Carvalho, 2013). 

2.5.1. Evapotranspiração 

De acordo com o Sistema Nacional de Informação de Ambiente os valores médios anuais da quantidade de 

água devolvida à atmosfera (Figura 18), relacionam-se diretamente com os valores de precipitação, ou seja, 

verifica-se que os maiores volumes de água devolvida à atmosfera reportam-se às regiões onde a precipitação 

é mais elevada, lado sul e sudeste do PNSE, onde a altitude é mais elevada (Figura 18). Nas regiões de 

altimetria mais baixa, extremo nordeste, a evapotranspiração real é a mais baixa registada na região, na ordem 

dos 500 a 600 mm/ano. Em grande parte do território do PNSE, a evapotranspiração real assume valores que 

variam entre 600 a 700 mm/ano. A nordeste, numa área mais pequena, a evapotranspiração real ronda os 500 

a 600 mm/ano e numa pequena área do PNSE, a sudeste, a evapotranspiração real chega a atingir valores entre 

os 700 e 800/ano (APA, 2019). 

 

Figura 18: Mapa de evapotranspiração real do PNSE.  
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3. Hidrologia Isotópica 

A hidrologia isotópica surgiu nos anos 30 e após a segunda grande guerra mundial, a partir dos anos 50, o 

número de trabalhos publicados recorrendo a esta abordagem sofre um incremento exponencial. Desde então, 

esta metodologia tem vindo a ser sucessivamente aperfeiçoada. O uso de técnicas nucleares tem-se revelado 

extremamente importante na compreensão do ciclo hidrológico e no estudo das mudanças climáticas 

(Aggarwal et al., 2005).  

A hidrologia isotópica em estudos hidrogeológicos tem sido uma ferramenta extremamente útil na definição da 

altitude preferencial das áreas de recarga e da direção do fluxo subterrâneo, assim como na identificação de 

mecanismos de mistura entre águas subterrâneas e os sistemas superficiais. Por outro lado, a composição 

isotópica poderá ser também utilizada na identificação/caracterização de águas subterrâneas de infiltração 

mais recente e mais antiga com infiltração sob condições climáticas distintas das atuais. Por sua vez, a 

utilização do decaimento radioativo característico de cada espécie é possível em determinados casos realizar 

uma datação das águas subterrâneas, possibilitando assim inferir o tempo médio de residência bem como 

estimar a velocidade média ao longo do percurso subterrâneo (Hoefs, 1987; Faure & Messing, 2005). As 

espécies isotópicas aplicadas à hidrologia utilizam espécies isotópicas ambientais e a espécies isotópicas 

artificiais (Drever, 1997; Fitts, 2002). 

3.1. O que são Isótopos? 

Isótopos são variantes de um elemento químico com o mesmo número atómico mas diferente número de 

massa. Assim, as diferentes espécies isotópicas de um elemento químico possuem o mesmo número de 

protões e de electrões, mas diferente número de neutrões. Considerando um determinado elemento químico 

 , a massa atómica do elemento é representado por   e o número atómico é dado por   que é igual ao 

número de protões e de electrões. 

  
  

Onde   representa a massa atómica,   o número atómico e   um dado elemento químico. Por sua vez, o 
número de neutrões de um elemento químico é dado pela seguinte equação: 

 
                                                                      (Equação 1) 

Onde   representa o número de neutrões,   a massa atómica e   o número atómico. 

3.2. Isótopos Estáveis e Isótopos Radioativos 

3.2.1. Isótopos Estáveis 

As espécies isotópicas dividem-se em isótopos estáveis e isótopos radioativos, e podem ser naturais ou de 

origem artificial, isto é, fabricados pelo Homem. Em estudos de hidrologia isotópica, os isótopos ambientais 

estáveis mais utilizados são o deutério (
2
H), o carbono-13 (

13
C), o oxigénio-18 (

18
O), o enxofre-34 (

34
S) e o 

nitrogénio-15 (
15

N). Os isótopos estáveis podem, por exemplo, dar indicações sobre a possível/preferencial 
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altitude de recarga de sistemas aquíferos; na identificação da origem de salinização em sistemas aquíferos 

costeiros (intrusão marinha versus dissolução de minerais evaporíticos). O diferente teor isotópico 

determinado nas unidades hídricas podem mostrar a existência ou ausência de relações entre águas 

superficiais e águas subterrâneas, e por exemplo provenientes de difererentes sistemas aquíferos. A evolução 

isotópica pode realçar a ocorrência de fenómenos responsáveis pelo fracionamento isotópico. Os isótopos 
13

C e 

34
S podem ser utilizados como geotermómetros, o 

13
C permite estimar a origem principal do carbono dissolvido 

num sistema aquoso e a relação 
34

S/
32

S permite identificar a origem do sulfato das águas; a relação 
15

N/
14

N 

permite identificar a origem da contaminação difusa das águas subterrâneas por nitratos.  

3.2.2. Isótopos Radioativos 

Os isótopos ambientais radioativos mais utilizados em estudos hidrogeológicos são o trítio (
3
H), o carbono-14 

(
14

C), o cloro-36 (
36

C) e o silício-32 (
32

Si). Estas espécies isotópicas são utilizadas maioritariamente na datação 

de águas subterrâneas. Por exemplo, a datação de sistemas hídricos subterrâneos é importante não apenas na 

estimação do tempo que uma dada contaminação demora a atingir e poluir um sistema aquífero, ou colocar os 

aquíferos como arquivos paleoclimáticos, ou mesmo na identificação de processos de mistura entre diferentes 

unidades hídricas. Os isótopos 
36

Cl e 
32

Si também são usados na datação de petróleo. 

A radioatividade é definida como a transformação espontânea de certos isótopos dos elementos químicos 

noutras espécies, em consequência da desintegração dos seus núcleos. A desintegração ou decaimento 

radioativo é um processo espontâneo de natureza aleatória, não alterado por influências externas. O 

decaimento radioativo obedece à seguinte lei (Aeschbach-Hertig, 2012): 

      
                                                                     (Equação 2) 

Onde: 
 : Número de átomos da espécie radioativa na amostra no instante t; 
  : Número de átomos da mesma espécie radioativa na amostra no instante inicial t=0; 
 : Constante de desintegração, característica de cada espécie radioativa. 
 

A constante de desintegração, taxa de decaimento radioativo ou período de desintegração (    ) é definida 

como o tempo necessário para o número de átomos de um isótopo se reduza a metade e é expressa em tempo 

de semi-vida, tempo de meia-vida ou período de semitransformação. Segundo, Aeschbach-Hertig (2012) A 

constante de desintegração ( ) e o período (    ) relacionam-se através da seguinte expressão: 

       
 

 
                                                                       (Equação 3) 

3.3. Notação Delta (δ) 

A notação delta (δ) é usada para expressar a variação da relação entre isótopos estáveis nas substâncias (por 

exemplo em amostras de água, carbonatos, etc.) e expressa relativamente aos padrões internacionais. A 

notação delta, representa a razão entre a espécie isotópica mais pesada e a espécie isotópica mais leve e mais 

abundante, comparada relativamente a um padrão específico e expressa-se da seguinte forma: 
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 ( )  
                

       
      ou  ( )  [

        

       
  ]                       (Equação 4) 

         representa a razão isotópica de (
18

O/
16

O) ou (
2
H/H) determinada na amostra e         refere-se à 

mesma razão isotópica determinada no padrão internacional. Valores delta positivos correspondem a amostras 

enriquecidas em isótopos pesados relativamente ao padrão enquanto que valores delta negativos 

correspondem a amostras empobrecidas em isótopos pesados relativamente ao padrão. Como os valores 

analíticos, obtidos através da espectrometria de massa são muito pequenos, recorre-se à notação delta de 

modo a ser mais prático a comparação de teores entre amostras e o uso de um padrão internacional torna 

possível a comparação a nível global. A notação delta é adimensional e expressa-se em permilagem (‰), 

(Gonfiantini, 1981).  

Segundo Gonfiantini (1981), a necessidade de estabelecer um padrão de referência internacional é essencial 

para se poder comparar os resultados obtidos nos diversos laboratórios, de amostras provenientes de 

diferentes áreas de estudo. No caso da hidrologia isotópica o padrão internacional escolhido foi o SMOW 

(Standard Mean Ocean Water). O padrão internacional SMOW, fixa por convenção o zero da escala de δ
18

O e 

da escala de δ
2
H. O SMOW pretende representar uma mistura de águas que refletem a composição isotópica 

média da água dos vários oceanos, ou seja, o início e o fim do ciclo hidrológico. Assim, a escolha das águas dos 

oceanos como referência, deve-se ao facto destas apresentarem uma composição isotópica aproximadamente 

uniforme e que expressa em notação delta se aproxima do zero da escala δ
18

O e δ
2
H. 

O padrão de referência SMOW foi definido por Craig em 1961 com base nos dados obtidos por Epstein & 

Mayeda (1953) e por Horibe & Kabayakawa (1960). No entanto, o padrão de referência criado por Craig não 

pode atualmente ser utilizado em laboratório uma vez que se esgotou. Assim, em 1966, o Laboratório de 

Hidrologia Isotópica da AIEA (Agência Internacional de Energia Atómica) criou um novo padrão de referência, o 

V-SMOW (Vienna-Standard Mean Ocean Water). O V-SMOW representa uma água colhida no Oceano Pacífico, 

com coordenadas bem definidas, que é posteriormente destilada e misturada com outras águas para ajustar as 

relações isotópicas para valores pretendidos (δ
2
H = 0% e δ

18
O = 0%), composição do SMOW inicial (Gonfiantini, 

1981). 

3.3.1. Reta das Águas Meteóricas  

Em 1961 Craig, após um estudo isotópico sistemático, num conjunto de 400 amostras de água meteórica, 

provenientes de várias localizações no planeta, define uma correlação linear entre a concentração em 
18

O e em 

2
H definindo assim, a reta das águas meteóricas a nível do globo (Craig, 1961; Gourcy et al., 2005), definida por: 

                                                                            (Equação 5)                                                     

Em que: 

    ( )  [
(    )        (

    )      

(    )      
]                                       (Equação 6) 

e      ( )  [
(       )        (

       )      

(       )      
]                                    (Equação 7) 
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A equação (5), designada por reta das águas meteóricas globais (Global Meteoric Water Line-GMWL), também 

se designa por Craig line, ou simplesmente reta das águas meteóricas (Meteoric Water Line - MWL). A equação 

da reta das águas meteóricas descreve a relação dos isótopos de hidrogénio (δ
2
H) e de oxigénio (δ

18
O) nas 

águas meteóricas. A maioria das amostras de precipitação quando representadas graficamente, ficam 

projetadas sobre, ou muito próximo, da reta das águas meteóricas globais (Figura 19) e segundo Dansgaard 

(1964) a melhor aproximação linear é           . 

 

Figura 19: Relação global das médias anuais de δ
18

O e δ
2
H na precipitação calculada com base nos valores isotópicos 

obtidos nas várias estações do GNIP (Global Network of Isotopes In Precipitation.) Adaptado de Darling et al. (2005).  

A equação da reta das águas meteóricas definida por Craig varia localmente, podendo o declive e o valor da 

ordenada diferir ligeiramente dos valores da equação global. Estas variações relacionam-se, 

fundamentalmente, com a origem geográfica e condições de formação do vapor de água atmosférico, da 

percentagem de humidade relativa, temperatura ambiente, etc. responsáveis pela composição isotópica 

regional (Gourcy et al., 2005).  

3.3.2. Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP) 

Após o estudo de Craig (1961), a Secção de Hidrologia Isotópica da AIEA em cooperação com a World 

Meteorological Organizations (WMO) instalou a nível mundial uma rede de estações meteorológicas com o 

objetivo de recolher e analisar de forma sistemática a composição isotópica da precipitação em diversos locais 

do globo (Figura 20). Os resultados obtidos corroboram equação estabelecida por Craig entre os valores de δ
2
H 

e δ
18

O das águas meteóricas (Carreira, 1991). Gourcy et al. (2005) referem que, dado o papel importante que 

os isótopos estáveis assumem na compreensão do ciclo hidrológico e no estudo das variações climáticas, os 

dados adquiridos pela rede de estações metereológicas são cruciais, o que levou a uma expansão da rede de 

estações metereológicas onde as amostras de água da precipitação são mensalmente ou diariamente colhidas 

e posteriormente analisadas. Os resultados isotópicos obtidos nos diferentes laboratórios pertencentes a esta 

rede são enviados a AIEA – Secção de Hidrologia Isotópica onde anualmente a base de dados do GNIP é 

atualizada. Ainda segundo os mesmos autores, a distribuição de dados não é homogénea, uma vez que a 

maioria das estações meteorológicas se situam numa latitude compreendida entre 30 e 60: N e numa altitude 
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compreendida entre 0 e 500 metros. Para além de darem informações isotópicas a estações pertencentes ao 

GNIP também fornecem informações da quantidade de precipitação, temperatura do ar, humidade relativa e 

da pressão atmosférica.  

 

Figura 20: Global network of isotopes in precipitation em 2003. Adaptado de Gourcy et al. (2005). 

Com vista à obtenção do maior número de dados disponíveis sobre a região da Serra da Estrela, foi consultada 

a base de dados da AIEA, nomeadamente os dados disponíveis da estação meteorológica de Penhas Douradas 

(1383 m) (Figura 21). Esta estação meteorológica, localizada no PNSE, esteve operacional entre 1988 a 2004, 

perfazendo um total de 204 amostras. Projetando os valores isotópicos das amostras de precipitação mensais 

no gráfico δ
2
H versus δ

18
O, calculou-se a reta das águas meteóricas locais. 

 

Figura 21: Variação dos teores δ
2
H versus δ

18
O. Reta das águas meteóricas locais (LMWL) em Penhas Douradas. (Adaptado 

de https://nucleus.iaea.org/wiser/index.aspx). 

Esta reta é importante para estudos de hidrogeologia na região da Serra da Estrela uma vez que foi possível 

estabelecer a reta das águas meteóricas da região, tendo por base um registo de 6 anos. No entanto, é de 

salientar que, esta reta foi obtida com base na estação meteorológica de Penhas Douradas que se confina 

apenas a um local, da área de estudo discutida neste trabalho. 

https://nucleus.iaea.org/wiser/index.aspx
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3.4. Fracionamento Isotópico 

Segundo Mook (2000), a distribuição e a concentração das espécies isotópicas estáveis da molécula de água, à 

semelhança de outras espécies químicas, dependem exclusivamente de processos naturais, isto é, não 

controláveis pelo Homem, e das características físicas e químicas próprias de cada espécie. A diferença de 

comportamentos observada entre os diferentes isótopos da mesma espécie química, induz uma evolução 

diferencial no tempo e/ou no espaço, habitualmente designada por fracionamento isotópico. O fracionamento 

isotópico é função das características termodinâmicas das moléculas, por sua vez consequência da massa dos 

átomos que as constituem. Este fenómeno pode ocorrer mediante a mudança de um estado físico para outro 

(e.g., a passagem de água do estado líquido para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o estado líquido 

quando da precipitação ou por exemplo mediante a transformação pelas plantas do dióxido de carbono 

inorgânico em carbono orgânico durante a fotossíntese). 

Ainda segundo o mesmo autor, o fracionamento isotópico descreve-se matematicamente como a comparação 

das relações isotópicas de dois componentes em equilíbrio, antes e depois do processo químico ou físico de 

transição. O fracionamento isotópico é expresso através do fator de fracionamento  , e definido através da 

seguinte equação (Gat, 1981):  

  
  

  
                                                                   (Equação 8)                                                 

Onde    expressa a relação isotópica (razão entre o isótopo pesado e o isótopo leve) na molécula ou na fase A 

e    representa a mesma razão isotópica na molécula ou na fase B. 

Na natureza o fracionamento isotópico é interpretado considerando as variações de temperatura ambiente, 

tais como as relacionadas com as estações do ano, altitude, humidade relativa etc. Embora o fracionamento 

isotópico seja influenciado por diversos factores, a temperatura e a diferença de massa das espécies isotópicas 

constituem os parâmetros principais responsáveis pelas variações de comportamento físico e químico nas 

diferentes espécies isotópicas. Segundo Dansgaard (1964) no ciclo hidrológico o fracionamento isotópico da 

água observa-se, essencialmente, no decorrer de três processos distintos: evaporação, condensação e 

precipitação. 

3.4.1. Efeito de Latitude 

De acordo com Rozanski et al. (1992), a maior fonte de vapor de água presente na atmosfera tem a sua origem 

nos oceanos tropicais, característicos de latitudes intermédias. Segundo estes autores 65% do fluxo de 

evaporação sobre os oceanos tem origem em latitudes compreendidas entra 30:N e 30:S. O transporte de 

massas de vapor de água atmosférico e, por conseguinte, a precipitação originam fenómenos de 

fracionamento isotópicos que levam a um empobrecimento das massas de vapor de água, e 

consequentemente os fenómenos de precipitação progressivamente mais empobrecidos (Figura 22). 
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Figura 22: Variação dos teores de δ 
18

O em amostras de precipitação função da latitude. Teores médios de δ 
18

O na 
precipitação foram obtidos na base de dados IAEA/WMO. Adaptado de Rozanski et al. (1993). 

Por análise da Figura 22, verifica-se que a precipitação registada a latitudes intermédias é enriquecida 

relativamente à precipitação ocorrida a latitudes mais elevadas. Deste modo, à medida que os valores de 

latitude aumentam verificar-se-á um empobrecimento isotópico. É importante referir que em latitudes 

elevadas, as águas são mais empobrecidas no hemisfério norte relativamente ao hemisfério sul. Tal acontece 

devido à razão continente/oceano ser maior no hemisfério norte que no hemisfério sul. Segundo Hoefs (1987) 

em zonas continentais, o efeito de latitude conduz a um empobrecimento de 0,5‰ por grau para o 
18

O. 

3.4.2. Efeito de Continentalidade e de Altitude 

Segundo Rozanski et al. (1992) os efeitos de continentalidade e de altitude ocorrem algumas vezes em 

simultâneo. Verifica-se uma tendência de valores mais empobrecidos na precipitação com o aumento da 

distância ao litoral; a este efeito dá-se o nome de efeito de continentalidade (Figura 23). O fracionamento 

observado nas águas de precipitação e nas massas de vapor de água atmosférico é devido à remoção gradual e 

preferencial dos isótopos mais pesados (
2
H e 

18
O) da mistura das massas de vapor de água atmosférico que se 

deslocam para o interior dos continentes ou que ascendem as cadeias montanhosas. 

Relativamente ao efeito de altitude, o fracionamento isotópico é visível na forma como a distribuição espacial 

isotópica dos teores de δ
18

O e de δ
2
H, é condicionada pela topografia. As cadeias montanhosas são geralmente 

caracterizadas por uma distribuição de teores isotópicos (
18

O e 
2
H) progressivamente mais empobrecidas com a 

altitude do local de amostragem. O efeito de altitude também está patente na Figura 22, onde Izobamba 

(Equador), que se localiza a 3058 metros acima do nível médio do mar, apresenta um empobrecimento 

relativamente a δ
18

O comparada com outros locais de amostragem localizada às mesmas latitudes. À medida 

que a altitude e/ou a distância ao litoral aumentam verifica-se um empobrecimento isotópico na composição 

da precipitação. De acordo com Yurtsever & Gat (1981) o efeito de altitude varia entre -4 a -1‰ por 100 

metros de altitude para 
2
H e entre -0,6 a -0,1‰ por 100 metros de altitude para 

18
O. 
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Figura 23: Esquema do efeito de continentalidade traduzido no empobrecimento isotópico na precipitação e no vapor de 
água atmosférico Adaptado de Hoefs (1987). 

3.4.3. Efeito de Sazonalidade 

O efeito sazonal descreve uma variação nos teores de 
2
H e 

18
O na precipitação regional, com teores mais 

empobrecidos no inverno e mais enriqueridos no verão (Figura 24). De acordo com Rozanski et al. (1992, 1993) 

este efeito pode ser explicado pela diferença sazonal do balanço de água, dado que no verão a quantidade de 

água que é devolvida à atmosfera por processos de transpiração das plantas é maior. A água libertada por este 

fenómeno é isotopicamente mais pesada que a água do oceano (padrão). Este fluxo inverso de vapor reduz o 

gradiente total de água potencialmente precipitável e simultaneamente as massas de vapor de água 

atmosférico deslocam-se para outras regiões, o que reduz a empobrecimento isotópico da precipitação nos 

meses de verão. Este efeito de enriquecimento na precipitação é mais visível nas zonas de média a alta latitude 

(Figura 24) uma vez que as amplitudes térmicas entre o verão e o inverno são maiores. Já nas zonas tropicais, 

zonas de baixa latitude, a amplitude térmica anual é pequena. No entanto, não se pode descorar que existem 

variações sazonais nos valores de δ
18

O e de δ
2
H em zonas tropicais, principalmente relacionadas com a 

quantidade de precipitação características destas zonas e não com as variações de temperatura ambientais 

(Yurtsever & Gat, 1981). 

 

Figura 24: Variação dos teores de δ 
18

O em função da sazonalidade e da latitude. Teores médios de δ 
18

O na precipitação 
derivados da IAEA/WMO. Adaptado de Rozanski et al. (1992). 
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3.4.4. Efeito de Quantidade de Precipitação 

A correlação entre a quantidade de precipitação e a composição isotópica designa-se por efeito de quantidade 

definido por Dansgaard (1964). Verifica-se uma relação inversa entre a composição isotópica (média mensal ou 

anual) de δ
18

O da precipitação e a quantidade de precipitação, isto é, quanto maiores forem os índices de 

precipitação (em mm), mais empobrecida será a precipitação (Figura 25). Por outro lado, verifica-se que no 

ínicio de um episódio de precipitação a composição isotópica da precipitação é mais enriquecida; e com o 

continuar do processo de precipitação regista-se um empobrecimento em δ
18

O e em δ
2
H, relativamente à 

composição inicial. Então, à medida que a quantidade de precipitação aumenta registar-se-á um 

empobrecimento isotópico na composição da precipitação (Dublyansky et al., 2018). 

 

Figura 25: Valores médios de δ 
18

O em função da precipitação. Adaptado de Rozanski et al. (1992).  

Segundo Rozanski et al. (1993) este efeito pode ser explicado, em parte, como consequência de longos e 

contínuos processos de condensação das massas de vapor de água, de nuvens convectivas. Hipótese formulada 

devido a uma forte correlação observada entre a intensidade da precipitação média mensal e a quantidade de 

precipitação. Outro processo que contribui para a variação isotópica da precipitação e que se encontra 

parcialmente associado ao efeito de intensidade dos processos de precipitação está relacionado com a troca 

isotópica (equilíbrio isotópico) através de mecanismos de evaporação na base das massas de vapor de água 

observando-se uma evaporação parcial das gotas de chuva na base das nuvens em particular em regiões 

continentais e de clima seco (Araguás-Araguás, 1991). Ainda segundo Roazanki et al. (1993), para estações 

meteorológicas localizadas em regiões continentais e junto aos trópicos, a correlação entre a composição em 

isótopos pesados e a quantidade de precipitação parece ser controlada não só pela precipitação local mas 

também pelas mudanças da composição isotópica das massas de vapor de água na origem. 

3.4.5. Efeito da Temperatura Regional 

Relativamente ao efeito da temperatura regional, este está intrinsecamente relacionado com alguns dos 

efeitos descritos anteriormente, nomedamente com o incremento da altitude, onde os valores médios da 

temperatura diminuem e por isso a composição isotópica da precipitação torna-se progressivamente 

empobrecida (Dublyanski et al., 2018). O efeito da temperatura, encontra-se igualmente relacionado com o 
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efeito de sazonalidade dado verificar-se valores de temperatura ambiente consoante a estação do ano. 

Verifica-se portanto que, à medida que a temperatura aumenta a composição isotópica da precipitação irá 

sendo cada vez mais enriquecida, devido à maior volatilidade das espécies isotópicas mais leves relativamente 

às mais pesadas (Hoefs, 1987). Na Figura 22, estão representadas quatro localidades a latitude elevada 

(Reykjavik, Lista, Isfjord, Valentia) em zonas costeiras e de temperaturas ambiente baixa. No entanto, as águas 

pluviais recolhidas nestas cidades revelam um enriquecimento dos valores δ
18

O (e consequentemente em δ
2
H) 

comparativamente com outras estações situadas a latitude semelhante. Provavelmente estes teores serão 

devidos à anomalia térmica positiva causada pela presença da Corrente do Golfo. A Corrente do Golfo é uma 

corrente marítima, rápida e quente, do oceano Atlântico que tem origem no México e parece ter influência 

regional no fracionamento isotópico (Rozanski et al., 1993). 
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4. Comportamento dos Isótopos Ambientais no Ciclo Hidrológico 

O comportamento isotópico do hidrogénio e do oxigénio no ciclo hidrológico é complexo, dada a variabilidade 

de parâmetros ambientais (geográficos, climáticos, etc.) que podem estar envolvidos na evolução das massas 

de vapor de água após a sua origem nos oceanos. É importante estudar o comportamento destes elementos, 

através da sua evolução nas diferentes espécies isotópicas e nos diferentes estádios do ciclo hidrológico e 

envolvendo parâmetros climáticos, geográficos e sazonais. O ciclo hidrológico tem início e fim nos oceanos 

onde se assume que a composição isotópica em δ
2
H e em δ

18
O é  próxima de zero. 

4.1. Deutério (2H) e Oxigénio - 18 (18O) 

4.1.1. No Vapor de Água Atmosférico 

Segundo Darling et al. (2005) a quantidade de vapor de água estimado na atmosfera é de aproximadamente 

1,3 x 10
16

kg, dos quais 85% localizam-se na região inferior da troposfera, abaixo dos 5 km de altitude. De 

acordo com os mesmos autores, esta quantidade de água é negligenciável quando comparada com o volume 

de água na hidrosfera. A distribuição do vapor de água na troposfera é heterogénea, pois está relacionada com 

a mudança dos estados físicos, assim como, pela distribuição das massas de água superficiais da Terra.  

A distribuição dos valores de δ
2
H e δ

18
O com a altitude atmosférica é explicada segundo os seguintes 

processos: 

1. Fracionamento isotópico associado à condensação gradual de massas de vapor atmosférico por 

arrefecimento e consequente precipitação, levando à remoção preferencial de isótopos pesados da 

massa de vapor atmosférico; 

2. Mistura turbulenta de massas de vapor de água com composição isotópica diferente; 

3. Ascenção e consequente evaporação de cristais de gelo; 

4. Oxidação fotoquímica do metano a meio e na parte superior da estratosfera, sugerindo uma 

influência no conteúdo de 
2
H e de 

18
O na camada inferior da estratosfera (Johnson et al., 2001). 

Admite-se contudo que, os primeiros dois processos são os mecanismos principais que controlam a distribuição 

de δ
2
H e de δ

18
O na troposfera. 

A variação espacial da composição isotópica da precipitação a nível do globo terrestre encontra-se 

representada na Figura 26. A Figura 26 representa um planisfério da variação da composição isotópica de δ
18

O 

e δ
2
H nas águas de precipitação, e foi elaborada com base nos dados existentes da Global Network Isotopes in 

Precipitation (GNIP da AIEA), bem como outros dados disponíveis (Darling et al., 2005). O empobrecimento 

gradual no teor de 
2
H e 

18
O da precipitação ocorrente nos trópicos (baixas latitutes) para a que se verifica a 

latitudes médias a elevadas pode ser explicado pela remoção progressiva dos isótopos mais pesados das 

massas de vapor de água atmosférico (mecanismos de condensação-precipitação), que se dirigem das zonas 

tropicais para os polos. Os valores típicos de δ
18

O no polo norte oscilam entre -16‰ nas zonas costeiras e 
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os -26‰ nas regiões mais próximas do polo. Os teores mais empobrecidos de δ
18

O no hemisfério norte foram 

registados no norte do Canadá, no extremo noroeste da Gronelândia e no nordeste da Rússia. Relativamente 

ao polo sul os valores de δ
18

O situam-se entre os -20‰ nas zonas costeiras e os -36‰ nas regiões interiores, 

junto ao polo.  

Relativamente à variação de teor em 
2
H, os valores de δ

2
H variam entre -100‰, nas zonas costeiras e os -

225‰ nas regiões mais próximas dos polos, à semelhança do registado nos teores de δ
18

O os valores mais 

empobrecidos reportam-se ao norte do Canadá, extremo noroeste da Gronelândia e nordeste da Rússia. 

Relativamente ao polo sul os valores empobrecidos de δ
2
H localizam-se entre -270‰ junto ao polo e os -135‰ 

nas zonas costeiras. Os valores mais enriquecidos determinados em amostras de precipitação (δ
18

O e δ
2
H) 

localizam-se na região oriental Africana na região tropical e na Península Arábica. 

 

Figura 26: Teores de δ
18

O e δ
2
H na precipitação ao nível mundial. Adaptado de Darling et al. (2005). 

O efeito de altitude, já abordado anteriormente em 3.4.2., está igualmente patente na Figura 26, onde se 

verifica um empobrecimento isotópico na precipitação com a altitude. O efeito de altitude está representado a 

oeste da América do Sul na cordilheira Andina e a norte da Índia no Planalto do Tibete. Segundo Darling et al. 

(2005) e Araguás-Araguás et al.(2000) o gradiente vertical isotópico na precipitação varia entre -0,15 a -0,50‰ 

por 100 metros para o 
18

O e -1 a -4‰ por 100 metros para o 
2
H. 
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O efeito de quantidade, já referido em 3.4.4., traduzido num empobrecimento isotópico, é igualmente visível 

na Figura 26 onde, no sudeste asiático e ilhas intertropicais do Pacífico, a quantidade de precipitação é elevada. 

O efeito de continentalidade é também visível na Figura 26, na medida em que se observam teores mais 

enriquecidos junto ao litoral que, após os diversos processos de condensação e precipitação das massas de 

vapor de água que se vão deslocando para o interior das zonas continentais, vão ficando sucessivamente mais 

empobrecidos. O grandiente continental do teor de 
18

O na precipitação é aproximadamente de -2‰ δ
18

O por 

1000 km (Rozanski et al., 1993).  

4.1.2. Na Precipitação 

A atmosfera é o elo de ligação entre as massas de vapor de água e os grandes reservatórios de água no Globo. 

O vapor de água atmosférico é o “veículo” através da qual esse elo de ligação é possível, assumindo que os 

oceanos representam o início e o fim do ciclo hidrológico. O vapor de água proveniente dos oceanos é 

isotopicamente empobrecido relativamente à composição inicial dos oceanos (δ
2
H≅0 ‰ e δ

18
O≅0 ‰) e aos 

diversos episódios de precipitação que irão originar (ver Figura 23). A brisa marítima é transportada tanto 

vertical como horizontalmente e atingidas as condições de saturação a formação da nuvem começa. Por 

arrefecimento, verifica-se a condensação parcial da massa de vapor de água (mudança de fase) associada ao 

seu transporte e formação da nuvem induzindo, uma vez mais, um fracionamento isotópico que origina um 

empobrecimento do vapor, mesmo que não haja perda de humidade por precipitação. As moléculas de água 

mais pesadas 
1
H

2
H

16
O e 

1
H

1
H

18
O são preferencialmente convertidas em gotas de água ou cristais de gelo. 

4.2. Trítio (3H) 

O trítio (
3
H) é o isótopo natural radioativo do hidrogénio e o mais pesado. Os seus átomos são instáveis, que ao 

desintegrar-se formam átomos de 
3
He. No processo de desintegração emite radiações β de baixa energia. Em 

hidrologia isotópica as concentrações de 
3
H nas águas naturais são expressas

 
em Unidades de Trítio (TU – 

Tritium Units) onde 1 TU = 
3
H/

1
H = 10

-18
, o que equivale a 7,2 dpm (desintegrações por minuto) por litro de 

água, ou seja, 0,12 Bq/L (Payne, 1983). O trítio é um isótopo radioativo com um tempo de semi-vida de 12,32 

anos (Lucas & Unterweger, 2000). Embora grande parte do 
3
H existente na atmosfera tenha origem natural, 

também existe uma quantidade de trítio injetada artificialmente para a atmosfera como resultado de 

atividades antrópicas (Figura 27) (Michel, 2005). 

4.2.1. Produção Natural de Trítio na Atmosfera 

O trítio forma-se nas altas camadas da atmosfera através da interação dos neutrões (n), produzidos pelos raios 

cósmicos, com os núcleos dos átomos de azoto, através da seguinte reação:  

14
N+n → 

12
C+

3
H                                                                    (Equação 9) 

Segundo Payne (1983), a produção média de trítio na atmosfera é de cerca de 0,25/cm2/s, o equivalente a 

200 g de trítio por ano. Dois terços têm origem, na estratosfera e o restante na troposfera. A quantidade de 

trítio existente na atmosfera de origem natural está compreendida entre 3,5 e 4,5 kg (Michel, 2005). 
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Figura 27: Representação esquemática da produção natural e artificial do trítio e participação do ciclo hidrológico. 
Adaptado de Mook (2002). 

Segundo estes autores, o trítio produzido na atmosfera é rapidamente oxidado passando a 
1
H

3
HO e, através da 

precipitação e da troca isotópica com a água dos oceanos, entra no ciclo hidrológico. Durante o ciclo 

hidrológico observam-se variações no teor deste isótopo, quer no espaço, quer no tempo, devido a 

fracionamentos isotópicos associados a processos de evaporação e de condensação, consequência das 

características termodinâmicas das moléculas de água. Estas mudanças de fase nas águas de precipitação são 

diretamente influenciadas por vários fatores entre os quais se destacam: a distância ao litoral, a época do ano 

(sazonalidade), a latitude e outros fatores locais e regionais, etc. 

4.2.2. Produção Artificial de Trítio 

De acordo com Payne (1983), a produção artificial de trítio deve-se essencialmente a três diferentes atividades 

antrópicas: explosões nucleares/testes termonucleares realizados na atmosfera; indústria nuclear e produtos 

de consumo. 

O teor em 
3
H na atmosfera varia entre 3 a 4 TU, teor associado à sua origem natural deste isótopo. No entanto, 

no início de 1953 houve um incremento exponencial da quantidade de 
3
H resultantes da realização de testes 

termonucleares na atmosfera. Em 1962 registou-se a maior injeção de 
3
H, como resultado desses testes 

nucleares, que atingiram concentrações próximas de 10 000 TU (Michel, 2005). Desde então, a quantidade de 

3
H existente na atmosfera tem diminuído, encontrando-se atualmente próxima dos valores normais na 

atmosfera. Essa diminuição nos teores atmosféricos em 
3
H deve-se à proibição dos testes termonucleares a 

nível global (Figura 28). A principal fonte artificial de 
3
H foram os ensaios termonucleares que injetaram para a 
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atmosfera mais de 620 kg de 
3
H. Depois de 1980, esta fonte articifial deixou de existir, uma vez que a partir de 

então não se verificam mais registos de testes termonucleares na atmosfera.  

 

Figura 28: Variação de teor em trítio na precipitação desde o início dos testes termonucleares na atmosfera em 1952. 
Dados de trítio para estações selecionadas na América do Norte e Europa, a partir da base de dados GNIP da AIEA 

(Gonfiantini, 1986). 

As outras duas fontes de produção artificial de 
3
H de origem antrópica na atmosfera são imensuráveis, 

relativamente à indústria nuclear o trítio injetado para a atmosfera é proveniente de centrais nucleares e de 

fábricas de reprocessamento de combustível. Esta indústria lança para a atmosfera 
3
H sob a forma de efluentes 

gasosos (
1
H

3
H, 

1
H

3
HO, C

1
H3

3
H, C2

1
H5

3
H) e de efluentes líquidos, como por exemplo a água utilizada no 

arrefecimento dos reatores. Estas fontes artificiais de 
3
H representam cerca de 10% de produção natural. Estas 

fontes de 
3
H estão localizadas em determinadas áreas do planeta, e os seus efeitos são mais visíveis na 

precipitação local. No referente aos produtos de consumo as quantidades elevadas de trítio são utilizadas 

como fontes luminosas, em tintas de anúncios, em lâmpadas ou mesmo em diversas peças de relógio. Parte 

deste 
3
H é libertado para a atmosfera, entrando depois no ciclo hidrológico (Payne, 1983). 

4.2.3. Distribuição dos Teores de Trítio no Globo 

À semelhança do comportamento descrito para os isótopos estáveis (
2
H e 

18
O) no ciclo hidrológico, também se 

verifica variações de teor em trítio na precipitação, relacionadas com efeitos sazonais e de latitude. Contudo, 

estas variações manifestam-se de maneira diferente. A estratosfera é o principal reservatório de 
3
H, e a 

transferência para a troposfera é efetuada através de vários mecanismos, entre os quais se salientam:  

1. Eddy diffusion: a entrada de 
3
H na troposfera deve-se através de massas de ar em turbilhão que 

atravessam a tropopausa; 

2. Spring Leak: a subida sazonal da tropopausa, a altas latitudes, durante a primavera. Daqui resulta a 

incorporação temporária de regiões relativamente vastas da estratosfera na troposfera (Payne, 1983; 

Gat et al., 2001). 

Observam-se variações no teor de 
3
H na precipitação consoante a época do ano, ou seja, concentrações mais 

elevadas durante a primavera (Spring Leak) e teores mínimos na precipitação ocorrida durante os meses de 

inverno. Como referido anteriormente, o aumento de concentração registada na precipitação ocorrida durante 
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a primavera é devido à transferência de 
3
H da estratosfera para a troposfera, através do mecanismo de spring 

leak, o qual ocorre durante esta época do ano. 

Relativamente à variação da concentração em 
3
H com a localização geográfica, verifica-se uma maior 

concentração em trítio nas latitudes mais elevadas e menores teores de 
3
H a latitudes mais baixas (Figura 29). 

O efeito de latitude deve-se a grande parte do trítio ter sido injetado para a troposfera nas regiões polares, 

locais onde a tropopausa está mais próxima da superfície terrestre (Rozanski et al. (1991) in: Carreira (1991)). 

 

Figura 29: Variação do teor de trítio com a latitude. Adaptado de Rozanski et al. (1991 in: Carreira (1991). 

Existe também uma heterogeneidade dos teores em trítio entre hemisférios. Assim, o hemisfério norte 

apresenta valores de concentração de trítio bastante superiores aos do hemisfério sul (Figura 30) devido ao 

facto de: 

1. A maioria das explosões termonucleares terem sido efetuadas no hemisfério norte e a latitudes 

elevadas; 

2. Os hemisférios possuirem circulações diferentes de massas de ar, e a zona de convergência 

intertropical tende a retardar as trocas entre hemisférios; 

3. A razão oceano/continente ser maior no hemisfério sul. O teor em 
3
H nos oceanos é baixo 

relativamente à atmosfera e a mistura na troposfera é controlada pelo vapor de água atmosférico. 

O efeito de continentalidade também se observa na variação dos teores em 
3
H nas águas de precipitação 

pertencentes à rede GNIP. Nas regiões costeiras os teores em trítio são menores do que os determinados na 

precipitação ocorrida em regiões continentais. Segundo Carreira (1991) esta diferença resulta do efeito de 

diluição da concentração de 
3
H no vapor de água atmosférico sobre os oceanos. Como consequência regista-se 

um aumento dos valores de concentração em trítio nas águas de precipitação para o interior do continente. 

Na Figura 31 estão representados os efeitos descritos anteriormente, localização geográfica e efeitos de 

continentalidade. Por exemplo, Vienna localiza-se no interior do continente Europeu e apresenta uma 

concentração em 
3
H superior à estação de Valentia localizada à mesma latitude mas numa região costeira da 

Irlanda. Na Figura 31 é ainda possível identificar as diferenças de concentração em 
3
H entre o hemisfério norte 
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e hemisfério sul na precipitação; Pretória, na África do Sul, e Kaitoke, na Nova Zelândia, que se localizam no 

hemisfério sul apresentam menores concentrações em 
3
H do que Viena, na Aústria, e Ottawa, no Canadá, que 

se localizam no hemisfério norte. 

 

Figura 30: Variação do teor em 
3
H nas águas de precipitação com a localização geográfica. Adaptado de Bradley et al. (1972) 

in: Carreira (1991)).  

 

Figura 31: Variação das concentrações de trítio nas águas de precipitação com a localização geográfica e efeito de 
continentalidade. Adaptado de Rozanski et al. (1991) in: Carreira, (1991). 

4.2.4. Utilidade (Aplicações da Variabilidade de Teores em 3H) 

Segundo Jeelani et al. (2017) o trítio é usado como traçador natural do fluxo subterrâneo permitindo inferir a 

velocidade média da dinâmica do fluxo subterrâneo, mistura entre águas de infiltração recente e águas 

subterrâneas mais antigas, tempo de residência e datação aparente da água. Desde 1963 que a concentração 

de trítio na atmosfera tem diminuído para valores muito próximos aos existentes antes das explosões 

termonucleares, apresentando assim, concentrações muito próximos dos teores naturais. De acordo com a 

base de dados da AIEA (GNIP – Global Network Isotopes in Precipitation) a concentração de 
3
H no hemisfério 

norte encontra-se atualmente entre 2-3 TU em zonas costeiras a teores superiores a 15 TU em regiões 

continentais a latitudes elevadas (Figura 30). O hemisfério sul regista menores teores em 
3
H. Deste modo a 

datação de águas subterrâneas recorrendo aos teores em 
3
H apresenta uma dificuldade acrescida. Sabendo 
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que o tempo de semi-vida do 
3
H é 12,32 anos (Lucas & Unterweger, 2000) será muito difícil (senão mesmo 

impossível) estimar a idade/tempo médio de residência de uma água que contenha na sua composição 

unidades de trítio similares aos teores atuais na atmosfera, pois poderá tratar-se de uma água subterrânea 

infiltrada quando dos testes termonucleares na atmosfera, e devido ao decaimento do 
3
H, apresentar hoje em 

dia unidades de trítio cujos valores são muito próximos dos teores registados nas águas de precipitação 

recente. 
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5. Águas Subterrâneas - Resultados e Discussão 

O presente estudo compreendeu a reinterpretação dos resultados da composição isotópica e geoquímica 

obtidos em amostras de água de sistemas aquíferos de circulação local e relativamente próxima da superfície, 

colhidas no âmbito de uma tese de doutoramento (Carvalho, 2013). A parte inovadora desta dissertação é o 

tentar estabelecer uma relação entre a composição isotópica das águas subterrâneas e a evolução espacial e 

sazonal das massas de vapor de água, comparando as hipóteses formuladas com os teores determinados nos 

sistemas aquíferos e lagoas (Paiva, 2016). No âmbito dessa tese de doutoramento foram realizadas 6 

campanhas de amostragem que decorreram nos meses de maio, setembro e dezembro de 2010 e nos meses 

de abril, junho e setembro de 2011 (Figura 32 e Tabela 1). A distribuiçao das campanhas no tempo teve como 

principal objetivo comparar os dados obtidos no verão e no inverno. Estas colheitas foram sempre realizadas 

nos mesmos locais, e tiveram como objetivo o inventário hidrogeológico da região em estudo, o que permitiu 

definir uma rede de monitorização de pontos de água com base na qual se desenvolveram os estudos 

subsequentes; o estudo hidrogeoquímico da região e a caracterização de um período de circulação 

relativamente superficial e rápido com tempos de residência reduzidos. 

 

Figura 32: Localização geográfica dos pontos de amostragem de água subterrânea. A vermelho estão representadas as 
nascentes da vertente ocidental e a verde as nascentes da vertente oriental. 
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Tabela 1: Características geográficas dos pontos de amostragem de água subterrânea. 

Ponto Ponto de Água Altitude (m) Tipo Coordenadas 

1 Fonte do Marrão 565 Mina de água 
N40°25ʹ9’ʹ 

W7°41’41.3’’ 

2 Fonte de São Tomé 810 Mina de água 
N40°25’1.9’’ 
W7°41’5.1’’ 

3 Fonte do Ferreiro 1050 Mina de água 
N40°24’9.2’’ 

W7° 38’23.8’’ 

4 Fonte do Covão do Curral 1500 Nascente 
N40°22’21’’ 

W7°38’25.2’’ 

5 Nascente da Lagoa Comprida 1595 Nascente 
N40°21’30.7’’ 
W7°39’19.2’’ 

6 Fonte dos Perús 1840 Nascente 
N40°20’30.6’’ 
W7°37’20.1’’ 

7 Mina da Torre 1990 Mina de Água 
N40°19’15.4’’ 
W7°36’55.6’’ 

8 Fonte do Covão do Boi 1850 Nascente 
N40°19’23.6’’ 
W7°36’11.3’’ 

9 Fonte do Espinhaço do Cão 1625 Nascente 
N40°19’13.2’’ 
W7°35’20.8’’ 

10 Fonte da Nave de St. Ant: Sul 1585 Nascente 
N40°18’49.8 
W7°34’49.9’’ 

11 Fonte da Saibreira 1555 Nascente 
N40°18’47.3’’ 
W7°34’45.5’’ 

12 Fonte das Penhas da Saúde 1480 Nascente 
N40°18’33.2’’ 
W7°33’13.3’’ 

13 Mina da rosa Negra 950 Mina de água 
N40°17’17.1’’ 
W7°31’21.1’ 

14 Fonte da Biquinha 810 Nascente 
N40°17’5.1’’ 
W7°30’58.1’’ 

15 Fonte Santa 670 Nascente 
N40°16’40.6’’ 
W7°30’50.5’’ 

Nota: O sombreado vermelho corresponde aos pontos de amostragem (1 a 6) situados na vertente ocidental da Serra da 

Estrela; os pontos de amostragem (8 a 15) sombreados a verde correspondem aos pontos de amostragem localizados na 

vertente oriental. A Mina da Torre não se encontra sobreada porque está situada na área de separação das duas vertentes. 

 

Da análise das assinaturas isotópicas das águas do setor Seia-Torre-Covilhã (Anexo I), verifica-se que a 

composição isotópica em δ
18

O varia entre -8,21‰ na Fonte do Covão do Boi, na campanha de setembro de 

2010, e -5,80‰ na Fonte do Marrão, na campanha de junho de 2011. Já a composição isotópica em δ H varia 

entre -54,7‰ na Fonte dos Perús (maio de 2010) e -37,5‰ na Fonte do Marrão, na mesma campanha. 



 

37 

5.1. Hidrologia Isotópica 

5.1.1. Reta das Águas Meteóricas Locais 

Com base nos resultados obtidos através da determinação da composição isotópica dos diversos pontos de 

água amostrados, calculou-se a reta das águas meteóricas locais do setor Seia-Torre-Covilhã (Figura 33) cuja 

equação é: 

        (     ) ¹⁸      (     )                                        (Equação 10) 

 

Figura 33: Reta das águas meteóricas locais do setor Seia-Torre-Covilhã. 

Pela análise da Figura 33 verifica-se que a Reta das Águas Meteóricas Locais (LMWL) é sub-paralela à Reta das 

Águas Meteóricas Mundiais (GMWL) evidenciando uma ligeira diminuição do declive e, também, um valor 

menor da ordenada da origem. No diagrama anterior, onde estão projetados todos os pontos amostrados ao 

longo das diferentes campanhas, é notória a existência de dois “grupos” de pontos distribuídos ao longo da 

reta das águas meteóricas. Estes dois “grupos” são formados pelos pontos de amostragem localizados a menor 

altitude (Grupo A) com teores isotópicos mais enriquecidos e um segundo grupo constituído pelos pontos 

situados a maior altitude (Grupo B), com teores mais empobrecidos em δ;⁸O e δ<H. 

Os dois “grupos” de pontos de amostragem observados na Figura 33 são o resultado de fracionamento 

isotópico que ocorre no interior das massas de vapor de água durante os diferentes processos de precipitação, 

observando-se um desvio para teores isotópicos mais empobrecidos à medida que o fracionamento isotópico 

ocorre. Assim, a existência de dois “grupos” de amostras de água subterrânea, de circulação pouco profunda, 

com assinaturas isotópicas distintas, deve-se ao aumento de altitude, com um claro empobrecimento nas 

nascentes localizadas a maior altitude. A este “efeito” dá-se o nome de efeito de altitude. Da projeção no 
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diagrama δ H vs δ¹⁸O verifica-se que estas águas se distribuem ao longo ou muito próximo da GMWL 

indicando tratarem-se de águas meteóricas que não foram sujeitas a fenómenos de evaporação intensos e não 

apresentam evidências de interação água-rocha significativa, capaz de alterar o teor isotópico. 

Campanhas 

1ª campanha maio de 2010 

A LMWL para o setor Seia-Torre-Covilhã em maio de 2010 é: δ       δ          (Figura 34). É evidente a 

existência de dois grupos nomeadamente um constituído pelos pontos de amostragem localizados a cotas mais 

baixas, com valores isotópicos mais enriquecidos, comparativamente ao segundo grupo representado pelas 

amostras de água subterrânea colhidas em pontos de cotas mais elevadas. O valor isotópico mais enriquecido 

de δ;⁸O e de δ<H é -5,96‰ e -37,5‰, respetivamente, referente à Fonte do Marrão. O valor mais baixo de δ¹⁸O 

e de δ H é -7,99‰ e -54,7‰, respetivamente, referente à Fonte dos Perús (Figura 34). A LMWL é muito 

idêntica à GMWL, verificando-se um ligeiro aumento do declive e valor superior de ordenada na origem. Da 

distribuição altimétrica das amostras verifica-se um empobrecimento isotópico gradual relativamente à 

altitude.  

 

Figura 34: GMWL do setor Seia-Torre-Covilhã. Os números no diagrama referem-se às diferentes nascentes de acordo com 
a Tabela 1. 

2ª campanha setembro de 2010 

A equação obtida para a LMWL para o setor Seia-Torre-Covilhã em setembro de 2010 é:              

     (Figura 35). Nesta figura, é também visível a existência de dois grupos de amostras de água subterrânea 

colhidas a diferentes cotas. O valor isotópico mais enriquecido quer de oxigénio-18 quer em deutério é -5,94‰ 

e -37,9‰, respetivamente (Fonte do Marrão); enquanto o teor isotópico mais empobrecido (δ¹⁸O e de δ H é -

8,21‰ e -50,7‰) registado na Fonte do Covão do Boi (Figura 35). A LMWL diferencia-se em muito da GMWL, 

apresentando um declive menor e valor de ordenada na origem bastante diferente. 
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Figura 35: LMWL do setor Seia-Torre-Covilhã. Os números das amostras referem-se às diferentes nascentes, de acordo com 
a Tabela 1. 

3ª campanha dezembro de 2010 

Em dezembro de 2010 a equação da LMWL obtida para o setor Seia-Torre-Covilhã é:                    

(Figura 36). Mais uma vez é notória a distribuição das amostras de água subterrânea em dois grupos, de acordo 

com a cota altimétrica a que se situam os locais de amostragem. A composição isotópica mais enriquecida foi 

registada na Fonte Santa, situada a 670 m de altitude, com um teor de δ;⁸O e de δ<H é -5,84‰ e -37,6‰, 

respetivamente. As concentrações isotópicas mais empobrecidas em δ¹⁸O (-7,36 ‰) foram determinadas para 

a Nascente da Lagoa Comprida e Fonte da Saibreira, localizadas, respetivamente a 1595 m e 1555 m. Quanto à 

concentração isotópica em δ H esta é mais empobrecida (-49,7‰) na Fonte do Covão do Boi localizada a 1850 

m (Figura 36). Projetando os resultados obtidos em diagrama ortogonal (Figura 36) observa-se que a LMWL é 

quase coincidente com a GMWL diferenciando-se muito pouco desta e, apresentando um declive e uma 

ordenada na origem ligeiramente inferiores. 

 

Figura 36: LMWL do setor Seia-Torre-Covilhã. Os números das amostras referem-se às diferentes nascentes, de acordo com 
a classificação da Tabela 1. 
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4ª campanha abril de 2011 

À semelhança das campanhas anteriores realizadas na região Seia-Torre-Covilhã, da projeção dos resultados 

isotópicos obtidos nas amostras de água subterrânea das diferentes nascentes, continua a verificar-se a 

existência de dois grupos de amostras fundamentalmente originados  pela altitude a que os pontos de 

amostragem estão localizados, evidenciando deste modo a importância do chamado “efeito de altitude”. A 

equação da reta das águas meteóricas calculada em abril de 2011 é:                   (Figura 37). A 

Fonte do Marrão é a que apresenta o teor isotópico mais enriquecido em δ
18

O e em δ
2
H, sendo de -5,95‰ 

e -38,0‰, respetivamente O teor isotópico mais empobrecido foi determinado na Mina da Torre, 

δ
18

O = 7,86‰ e δ
2
H = -51,5‰ (Figura 37). A equação obtida para a LMWL diferencia-se ligeiramente da 

equação da GMWL, apresentando um declive aproximadamente semelhante mas um valor de ordenada na 

origem menor. 

 

Figura 37: LMWL do setor Seia-Torre-Covilhã. Os números referem-se às diferentes nascentes de acordo com o 
estabelecido na Tabela 1. 

5ª campanha junho de 2011 

A equação da LMWL para o setor Seia-Torre-Covilhã em junho de 2011 é:                   (Figura 38). 

À semelhança dos diagramas anteriores também nesta campanha de amostragem de águas subterrâneas da 

região é evidente a existência de dois grupos de amostras que se reportam aos pontos localizados a diferentes 

cotas. O teor mais elevado de δ¹⁸O é -5,80‰ e o de δ H é -38,2‰, determinados para a Fonte do Marrão, 

enquanto que as concentrações mais baixas foram observadas na Fonte dos Perús, com valores de δ¹⁸O e de 

δ H de é -8,03‰ e de -50,4‰, respetivamente (Figura 38). A LMWL diferencia-se da GMWL, apresentando um 

declive menor e um valor de ordenada na origem distinto.  
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Figura 38: LMWL do setor Seia-Torre-Covilhã em junho de 2011. Os números das amostras referem-se às diferentes 
nascentes de acordo com a Tabela 1. 

6ª campanha setembro de 2011 

A equação da LMWL para o setor Seia-Torre-Covilhã em setembro de 2011 é:                   (Figura 

39). É igualmente evidente a existência de dois grupos de amostras definidos de acordo com a altitude a que os 

pontos amostrados se situam. O valor isotópico mais enriquecido em δ¹⁸O e em δ H é de -5,98‰ e -38,5‰, 

respetivamente e determinado na Fonte do Marrão. Relativamente ao valor isotópico mais empobrecido em 

δ¹⁸O (-7,80‰) este se reporta à Fonte do Covão do Boi e relativamente a δ H (-50,60‰) este se reporta à 

Fonte dos Perús (Figura 39). 

Tal como em junho de 2011, também nesta campanha de amostragem a LMWL diferencia-se da GMWL, 

apresentando um declive menor e diferente valor de ordenada na origem. 

 

Figura 39: LMWL do setor Seia-Torre-Covilhã em setembro de 2011. Os números das amostras referem-se às diferentes 
nascentes, de acordo com a Tabela 1. 
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Discussão dos Resultados 

Como mencionado por Dansgaard (1964) e posteriormente discutido por Rozanski et al. 1993 vários são os 

processos que contribuiem para o fracionamento isotópico. Destes “processos”, o mais espectável para a Serra 

da Estrela será o fracionamento isotópico associado à altitude e consequetemente à temperatura, que está 

igualmente associada à sazonalidade. O efeito de continentalidade, dada a reduzida área da região em estudo, 

será muito provavelmente o efeito isotópico mais difícil de identificar. 

Da análise dos resultados obtidos em todas as campanhas é visível a ocorrência de um empobrecimento 

isotópico com a altitute dos pontos de amostragem, quer para os teores de 
18

O quer para os teores de 
2
H, onde 

se pode verificar que a composição isotópica das nascentes localizadas a cotas mais baixas são mais 

enriquecidas em 
18

O e em 
2
H relativamente às nascentes localizadas a cotas mais elevadas, facto que justifica a 

existência de dois grupos de amostras, bem definidos e visíveis em todos os diagramas. 

Contudo, verifica-se que na campanha de maio de 2010, a Mina da Torre que se localiza a cota mais elevada 

não apresenta a água mais empobrecida, como seria espectável, tal facto pode ser explicado por: i) evaporação 

da amostra de água pós-amostragem (recipiente em más condições ou indevidamente fechado); ii) erro 

laboratorial; iii) evaporação da água da Mina da Torre devido a um percurso “superficial” relativamente longo 

que possibilita uma maior evaporação. 

Na campanha de setembro de 2010 a Mina da Torre já apresenta a maior taxa de empobrecimento isotópico. A 

Fonte do Marrão localizada a cota mais baixa é a mais enriquecida o que já está de acordo com a literatura 

científica onde Dansgaard (1964); Rozanski et al. (1992) mencionam a variação da composição isotópica com a 

altitude do lugar, referenciado na literatura por “efeito de altitude”. 

Já na campanha de dezembro de 2010 verifica-se que a composição isotópica da Fonte da Saibreira, Fonte do 

Covão do Boi, Fonte do Espinhaço do Cão, Fonte dos Perús, Mina da Torre, Fonte da Nave de Santo António 

Sul, Fonte das Penhas da Saúde, Fonte do Covão do Curral e a Nascente da Lagoa Comprida estão enriquecidas 

relativamente às campanhas de maio e setembro de 2010, com valores de δ;⁸O compreendidos entre -7,36‰ e 

-6,97‰ ao invés das campanhas do mesmo ano que em setembro atingem valores de -8,21‰ e em maio de -

7,99‰. Relativamente aos valores de δ<H são de -49,7‰ na campanha de dezembro de 2010, sendo nas 

campanhas de maio e setembro de -54,7‰ e -50,7‰, respetivamente. É de notar que na campanha de maio 

de 2010 se registam os valores δ mais empobrecidos, muito provavelmente como resultado da influência do 

degelo na composição das águas subterrâneas. A evolução registada na composição isotópica nestes locais 

sugere um percurso subterrâneo mais profundo que as restantes nascentes e/ou de circulação mais lenta. 

Na campanha de abril de 2011, a Mina da Torre, a Fonte dos Perús, a Fonte do Covão do Boi, a Fonte do 

Espinhaço do Cão, a Fonte das Penhas da Saúde, a Fonte da Nave de Santo António Sul, a Nascente da Lagoa 

Comprida, a Fonte da Saibreira e a Fonte do Covão do Curral apresentam um considerável empobrecimento 

isotópico relativamente aos teores obtidos em dezembro de 2010. A evolução na composição isotópica dessas 

amostras de água provavelmente poderá ser explicado pela contribuição do degelo na recarga de sistemas 
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aquíferos muito pouco profundos. Isto é, as amostras de água analisadas em abril de 2011 poderão 

corresponder à contribuição da neve acumulada durante o inverno que ao derreter irá em parte contribuir para 

a recarga dos sistemas aquíferos e em parte participar na recarga dos sistemas superficias. A contribuição do 

degelo para a recarga dos sistemas aquíferos de circulação superficial é igualmente evidente (valores δ ainda 

mais empobrecidos) na campanha de maio de 2010. 

Na campanha de junho de 2011 verifica-se um enriquecimento isotópico dos locais amostrados 

comparativamente com a campanha anterior. A evolução das amostras, embora com teores em 
18

O e 
2
H 

superiores, estão distribuídas de acordo com a altitude, i.e., as nascentes localizadas a cotas mais baixas são as 

mais enriquecidas. Com exceção da Fonte dos Perús que apesar de não estar situada a cota mais elevada 

apresenta o maior empobrecimento. A Fonte dos Perús apresenta valores mais enriquecidos em setembro e 

dezembro de 2010 e abril e Setembro de 2011 o que poderá ser explicado por um erro analítico que coloca 

praticamente os mesmos teores em dezembro e Setembro. Em setembro de 2011 as nascentes localizadas a 

cotas mais elevadas apresentam um ligeiro enriquecimento que poderá ser explicado pelo efeito de altitude. 

Como nota final, convém referir que para uma conclusão mais assertiva seria necessário fazer a recolha e 

análises isotópicas mensalmente por um período nunca inferior a um ano. O efeito de continentalidade não é 

visível dado à curta distância entre a Fonte do Marrão e a Fonte Santa que se localizam nos extremos opostos, 

este efeito só é visível com variações apreciáveis de longitude, o que não acontece na Serra da Estrela. 

5.1.2. Magnitude do Efeito de Altitude 

O comportamento dos isótopos estáveis na precipitação, tem sido mencionado por diversos autores entre os 

quais se destaca o trabalho de Rozanski et al. (1992) e, mais recentemente, os trabalhos de Gourcy et al. (2005) 

e de Jeelani et al. (2017). A correlação observada entre a composição isotópica da precipitação e a altitude 

média do lugar, proporcionou a sua utilização em estudos de hidrogeologia. São diversos os trabalhos 

(Marques et al. 2003, 2010; Carreira et al. 2011, 2014) que correlacionam a composição isotópica das águas 

subterrâneas e a composição isotópica da precipitação média regional na estimativa do cálculo da altitude 

média preferencial de recarga dos sistemas hídricos subterrâneos. Essa correlação leva a que a utilização 

destes isótopos seja extremamente útil na identificação das áreas de recarga dos sistemas hídricos 

subterrâneos e na definição de limites de proteção desses sistemas. A identificação das altitudes (e áreas) 

preferenciais de recarga dos sistemas aquíferos é uma questão extremamente pertinente tendo em vista a 

proteção das águas subterrâneas a possíveis fontes de poluição, o que não será objeto de estudo nesta 

dissertação. 

Dividiu-se o PNSE em duas vertentes, para estudar a magnitude do efeito de altitude porque se verificaram 

diferenças siotópicas entre a vertente oriental e ocidental. Os valores de δ¹⁸O e δ H foram obtidos com base 

na média aritmética destes isótopos nas seis campanhas realizadas. 
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Vertente Ocidental 

A magnitude do efeito de altitude é de -0,12‰/100 m (Figura 40) para δ¹⁸O na vertente ocidental e a 

magnitude do efeito de altitude para δ H é de -0,89‰/100 m (Figura 41). 

 

Figura 40: Magnitude do efeito de altitude para δ¹⁸O na vertente ocidental. 

 

Figura 41: Magnitude do efeito de altitude para δ H na vertente ocidental. 

 

Vertente Oriental 

A magnitude do efeito de altitude é de -0,1‰/100 m (Figura 42) para δ¹⁸O na vertente oriental e a magnitude 

do efeito de altitude para δ H é de -0,83‰/100 m (Figura 43). 
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Figura 42: Magnitude do efeito de altitude para δ¹⁸O na vertente oriental. 

 

Figura 43: Magnitude do efeito de altitude δ H na vertente oriental. 

A variação da composição isotópica com a altitude é similar nas duas vertentes e os valores obtidos de 

fracionamento isotópico na região são ligeiramente inferiores aos referênciados na literatura (Yurtsever & Gat, 

1981; Rozanski et al., 1993), daí ser tão importante estabelecer-se localmente o gradiente isotópico de cada 

região. A homogeneidade dos valores de fracionamento isotópico em ambas vertentes está associado 

provavelmente à dimensão da àrea de estudo com condições climáticas muito semelhantes, onde as diferenças 

salientadas por Daveau et al. (1977), não são suficientemente marcantes para influênciar de forma mais “forte” 

o fracionamento isotópico. 

5.1.3. Trítio (3H) 

O teor médio de trítio varia entre 3,52 TU para a Mina da Torre e 1,96 TU para a Mina da Rosa Negra. O teor 

médio foi obtido através da média aritmética dos teores de trítio para as quinze nascentes nas várias 

campanhas realizadas. Verifica-se que no setor Seia-Torre-Covilhã o teor em 
3
H aumenta com a altitude e que 

há um acréscimo de 0,06 TU por 100 metros de altitude, Figura 44. Nesta figura está representado o valor 
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médio do trítio para as águas das diferentes nascentes nas campanhas de junho, setembro e dezembro de 

2010 e abril e setembro de 2011. A campanha de junho de 2011 não foi analisada. O teor médio de trítio na 

Mina da Torre, localizada a maior altitude, é de 3,52 TU e para a Fonte Santa e Fonte do Marrão são 2,60 e 2,16 

TU, respetivamente, o que evidencia um percurso subterrâneo curto e simultaneamente um tempo médio de 

residência relativamente pequeno.  

 

Figura 44: Variação dos teores médios de 
3
H das nascentes em função da altitude. 

As águas subterrâneas apresentam teores de 
3
H compreendidos entre 1,0±0,6 TU, para a Fonte do Ferreiro e 

Fonte do Marrão em setembro de 2010 bem como para a Fonte do Covão do Curral em abril de 2011, e 5,5±0,5 

TU para a Fonte do Covão do Boi em Abril de 2011, Figura 45. Verificou-se também (Figura 46) uma 

sazonalidade no teor de trítio das águas subterrâneas, evidenciando uma maior concentração de 
3
H na 

primavera (maio de 2010 e abril de 2011), como descrito por Payne (1983); Gat et al. (2001); Carreira et al. 

(2004), como resultado do Spring Leak Effect. 

 

Figura 45: Variação dos teores de 
3
H nas águas subterrâneas em função da altitude. 
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Para o caso da amostragem efetuada na primavera efetuou-se o cálculo da média da concentração em 
3
H em 

maio de 2010 e abril de 2011. Para o caso da amostragem efetuada no outono/inverno efetuou-se o cálculo da 

média da concentração em 
3
H nos meses de setembro e dezembro de 2010 e setembro de 2011. Da projeção 

dos valores “médios” verifica-se que o fenómeno de Spring Leak é evidente, observando-se teores de trítio 

mais elevados na primavera relativamente ao outono/inverno.  

 

Figura 46: Teores médios de trítio na primavera e outono/inverno para cada nascente. Os números referem-se às 
diferentes nascentes. 

Embora um aumento de 0,06 TU por 100 metros de altitude tenha sido calculado matematicamente é 

necessário ter em atenção que o valor obtido de fracionamento em 
3
H com a altitude é 10 vezes menor que o 

erro associado às determinações, o que torna ou mesmo impossibilita a sua utilização nas estimativas de 

altitude de recarga. Por outro lado, e ainda mais importante que o erro analítico é o facto do 
3
H ser um isótopo 

radioativo e que a sua concentração inicial irá variar mais ou menos de acordo com a velocidade média de 

circulação da água subterrânea, tempo de residência e distância entre a área de recarga e local de 

amostragem. 

5.1.4. Assinaturas Isotópicas (3H) versus Mineralização 

Maio de 2010 

Relativamente à amostragem de maio de 2010 é visível a existência de três grupos de pontos de água 

subterrânea, quando o teor em 
3
H é projetado em função da condutividade elétrica (Figura 47). O primeiro 

grupo é composto por 9 amostras de água, com valores de condutividade elétrica (CE) compreendidos entre 3 

e 30 μS/cm, tendo como extremos a Fonte dos Perús (6) e a Fonte da Nave de Santo António Sul (10), 

respetivamente. O segundo grupo representado por 4 amostras apresenta valores de CE compreendidos entre 

63 e 85 μS/cm. O terceiro grupo constituído por duas amostras de água, nomeadamente a Mina da Torre (7) 

com CE de 297 μS/cm e a Fonte do Espinhaço do Cão (9) com CE de 334 μS/cm, este último representa o ponto 

de amostragem onde a água subterrânea apresenta os teores de mineralização mais elevados (Figura 47). 
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Figura 47: Projeção do teor em trítio em função da condutividade elétrica das diferentes nascentes em maio de 2010. Os 
números referem-se às diferentes nascentes de acordo com a Tabela 1. 

Setembro de 2010 

No que respeita à campanha de setembro de 2010 é igualmente visível a existência de três grupos quando o 

teor em 
3
H é representado em função da mineralização das amostras de água. O primeiro grupo apresenta 

valores de CE compreendidos entre 5 e 47 μS/cm, limites estabelecidos pelas amostras da Fonte da Saibreira 

(11) e da Fonte do Covão do Curral (4), respectivamente (Figura 48). 

 

Figura 48: Projeção dos teores em 
3
H em função da condutividade eléctrica das diferentes nascentes em Setembro de 2010. 

Os números referem-se às diferentes nascentes, de acordo com a Tabela 1. 
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O segundo grupo de amostras está representado apenas por duas nascentes com valores de CE compreendidos 

entre 159 e 246 μS/cm correspondentes à Nascente da Lagoa Comprida (5) e Fonte do Espinhaço do Cão (9), 

respetivamente. O último “grupo”, representado por uma amostra isolada, apresenta a mineralização mais 

elevada, nomeadamente a amostra Mina da Torre (7) que apresenta CE de 618 μS/cm, Figura 48. 

À semelhança da campanha anterior também nesta amostragem a Mina da Torre (7) e a Fonte das Penhas da 

Saúde (12) apresentam as maiores concentrações em 
3
H, com tempo médio de residência relativamente 

pequeno, dada a similaridade de teores em 
3
H com os registados atualmente na região na atmosfera. Por outro 

lado, destaca-se a evolução na amostra Fonte dos Perús (6), com  uma concentração em trítio de 2,1 TU,  que é 

acompanhada por um aumento de mineralização, que sugere maior tempo de interação água-rocha.  Este 

aumento na mineralização é visível em todas as amostras colhidas ao longo desta campanha, Figura 48. 

Dezembro de 2010 

Na campanha de dezembro de 2010 é também visível a existência de três grupos distintos de pontos de 

amostragem de águas subterrâneas. O primeiro grupo com valores de CE compreendidos entre 3 μS/cm, 

correspondente à Fonte da Saibreira (11) e à Fonte dos Perús (6), e 54 μS/cm correspondente à Fonte do 

Marrão (1). O segundo grupo (4 amostras) é definido com valores de CE compreendidos entre 75 e 86 μS/cm 

correspondentes à Fonte de São Tomé (2) e à Nascente da Lagoa Comprida (5), respetivamente. Já o terceiro 

grupo é representado pelas amostras de Fonte do Espinhaço do Cão (9) e Mina da Torre (7) com CE 

compreendida entre 265 e 302 μS/cm, respetivamente, Figura 49. Os três intervalos de mineralização 

identificados são da mesma ordem de grandeza dos observados na campanha de maio de 2010. 

 

Figura 49: Teor em 
3
H versus condutividade elétrica das diferentes nascentes em dezembro de 2010. Os números referem-

se às diferentes nascentes, de acordo com a Tabela 1. 



 

50 

Abril de 2011 

Tal como nas campanhas anteriores, através da projeção dos teores em 
3
H em função da mineralização das 

águas, na campanha de abril de 2011 também é visível a presença de três grupos de pontos de amostragem de 

águas subterrâneas. O primeiro grupo com valores de CE entre 3 μS/cm – Fonte da Saibreira (11), e 71 μS/cm 

na Nascente da Lagoa Comprida (5). O segundo grupo está representado pela Mina da Torre (7) com 233 μS/cm  

e o terceiro “grupo” é representado unicamente pela Fonte do Espinhaço do Cão (9) com CE 363 μS/cm (Figura 

50). 

 

Figura 50: Projeção dos teores em 
3
H em função dos valores de Condutividade elétrica das diferentes nascentes em abril de 

2011. Os números referem-se às diferentes nascentes, de acordo com a Tabela 1. 

Setembro de 2011 

Relativamente à campanha de setembro de 2011, é igualmente visível a existência de três grupos de pontos 

tendo por base a mineralização das amostras de água subterrânea. O primeiro grupo com a menor 

mineralização está representado pelas amostras com valores de CE compreendidos entre 6 μS/cm 

correspondente à Fonte da Saibreira (11), Fonte dos Perús (6) e Fonte do Covão do Curral (4), e 48 μS/cm 

correspondente à Fonte do Marrão (1). O segundo grupo identificado encontra-se entre os valores 118 e 252 

μS/cm correspondentes à Nascente da Lagoa Comprida (5) e à Fonte do Espinhaço do Cão (9), respetivamente. 

Já o terceiro grupo é representado pela Mina da Torre (7) com CE de 585 μS/cm, Figura 51. À semelhança do 

ano anterior verifica-se um aumento da mineralização (evidenciado pelos valores de CE) nas campanhas 

realizadas em setembro. 
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Figura 51: Condutividade e teor em 
3
H das diferentes nascentes em Setembro de 2011. Os números referem-se às 

diferentes nascentes, de acordo com a Tabela 1. 

Discussão dos Resultados 

Em todas as campanhas realizadas na região salienta-se a mineralização sempre mais elevada em três 

nascentes de água subterrânea, nomeadamente: Mina da Torre, Fonte do Espinhaço do Cão e Nascente da 

Lagoa Comprida, que se localizam a cotas relativamente elevadas e isoladas. Os valores registados de 

condutividade elétrica sugerem a introdução de “elementos exteriores” ao sistema aquífero e também ao 

processo de interação água-rocha. A possível entrada de “poluentes” no sistema é demonstrada pelo aumento 

da mineralização do sistema aquoso, traduzida numa subida dos valores de CE nas campanhas de setembro, 

onde os valores de CE nos pontos mais elevados passam quase para o dobro. 

Em nenhuma das campanhas (Figura 47, Figura 48, Figura 49, Figura 50 e Figura 51) se verifica uma tendência 

para o aumento da CE com a redução do teor em trítio. A falta de correlação entre estes dois parâmetros 

poderá sugerir que se tratam de águas subterrâneas relativamente recentes, pouco profundas, de circulação 

rápida, onde os processos de interação água-rocha são reduzidos, devido ao curto tempo de contacto 

água-rocha. 

É de salientar que na campanha de maio de 2010 a Mina da Torre (7) e a Fonte do Espinhaço do Cão (9) 

apresentam elevada CE. Esta subida de mineralização poderá estar relacionada com a época da primavera, 

coincidente com o final do degelo, o que promove uma recarga adicional dos sistemas aquíferos. Recorde-se 

que durante o inverno a Infraestruturas de Portugal lança sais na neve de modo a promover o degelo, 

induzindo uma introdução adicional de sais no fluxo subterrâneo (Carvalho, 2013; Trenouth et al., 2015; Paiva, 

2016; Espinha Marques et al., 2017). Por sua vez, no final do verão, ou seja, nas campanhas de setembro de 
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2010 e setembro de 2011 na Mina da Torre (7) determinou-se, in situ, valores de CE muito superiores aos das 

campanhas anteriores (ver tabelas em Anexo (Anexo I e Anexo II)). Uma hipótese que poderá ser formulada 

para explicar essa subida da mineralização nessa altura do ano, quando a época dos nevões já passou, é que 

estes valores poderão estar associados a um fluxo subterrâneo mais longo comparativamente com os restantes 

locais amostrados. Então, é possível que no final do verão para este ponto se esteja amostrar a água que se 

infiltrou na primavera, devido aos 250 metros que separam o Planalto da Torre (área de recarga) e a Mina da 

Torre (7) e também devido ao declive reduzido. 

Por outro lado, os baixos valores de condutividade elétrica registados na Mina da Torre (7) em maio e 

dezembro de 2010 e abril de 2011 deve-se ao facto que embora o degelo das neves na Serra da Estrela já tenha 

iniciado, nesta “época do ano” (abril/maio), devido ao percurso subterrâneo ser mais longo ou com velocidades 

de circulação muito menores, o aumento da mineralização do sistema aquoso só se irá registar mais tarde, ou 

seja, em setembro (Espinha Marques et al., 2017). É importante referir que embora em setembro de 2010 se 

verifique um aumento reduzido da CE da Nascente da Lagoa Comprida (5) de 85 para 159 μS/cm e uma 

redução da CE da Fonte do Espinhaço do Cão (9) de 334 para 246 μS/cm, a Mina da Torre (7) é que apresenta 

um aumento para mais do dobro da CE (de 297 para 618 μS/cm). Já em dezembro de 2010 as CE’s das referidas 

nascentes diminuem com destaque para a Mina da Torre (7) onde a sua CE decresce para metade. Será então 

possível formular a hipótese de que o sistema da Mina da Torre leva, no mínimo, quatro a seis meses a 

descrever o seu percurso subterrâneo da área de recarga à zona de descarga. 

As nascentes onde as águas subterrâneas apresentam CE anómala situam-se a altitudes superiores a 1500 

metros de altura, onde segundo Espinha Marques et al. (2017) as operações de limpeza da neve e introdução 

de sais como o cloreto de sódio (NaCl) e cloreto de cálcio (CaCl2), que facilitam o degelo para garantir a 

acessibilidade dos turistas durante o inverno, são recorrentes. Ainda segundo os mesmos autores, para além da 

contaminação antrópica causada pelas operações de degelo não é de descartar a poluição originada pelas 

fugas de óleo e combustível das numerosas viaturas que acedem às zonas mais altas da Serra para turismo. 

As campanhas de abril e setembro de 2011 assemelham-se às campanhas de maio e setembro de 2010, 

respetivamente. Tanto na campanha de setembro de 2010 e setembro de 2011 a CE da Mina da Torre (7) 

assume valores na ordem dos 600 μS/cm. 

Na Tabela 2 estão representados os três grupos de CE de cada campanha. Focando a atenção para o terceiro 

grupo, o valor mais alto de CE para a campanha de maio de 2010 e abril de 2011 corresponde à Fonte do 

Espinhaço do Cão (9), para a campanha de setembro e dezembro de 2010, assim como para as campanhas de 

junho e setembro de 2011 o valor mais alto de CE corresponde à Mina da Torre. Pela interpretação da Tabela 2 

verifica-se que a Mina da Torre apresenta a CE mais elevada em Setembro de 2010 e 2011. Em 2010 demorou 7 

meses a atingir cerca de metade da CE máxima que se fixa em dezembro de 2010, não querendo dizer que 

atinge o mínimo nesse mês. Em 2011 a Mina da Torre atinge CE mínima em abril. Quer dizer que de dezembro 

de 2010 a abril de 2011 a CE é miníma. É possível formular a hipótese de que o fluxo subterrâneo da água da 

Mina da Torre demora em média 4 a 6 meses a descrever o seu precurso subterrâneo. 
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Tabela 2: Valores de condutividade elétrica de água subterrânea  nas diferentes campanhas. 

Data Condutividade elétrica (μS/cm) 

Maio de 2010 3-30 63-85 297-334 

Setembro de 2010 5-47 159-246 618 

Dezembro de 2010 3-34 75-86 265-302 

Abril de 2011 3-53 233 363 

Junho 2011 4-54 127 295-439 

Setembro de 2011 6-48 118-252 585 

 

Espinha Marques et al. (2017) concluíram que as nascentes localizadas a montante das estradas não 

apresentam evidências de contaminação antrópica e que a CE diminuta a altitudes elevadas evidencia um 

percurso subterrâneo relativamente pequeno, onde os processos de interação água-rocha são reduzidos. 

Assim, as nascentes localizadas a baixas altitudes onde prevalecem fluxos subterrâneos de água mais longos 

favorecem uma maior mineralização como resultado de uma maior interação água-rocha, logo maiores valores 

de CE (Karamouz et al. 2011). Espinha Marques et al. (2017) classificaram como nascentes a montante das 

estradas: a Fonte do Marrão (1), Fonte de São Tomé (2), Fonte do Ferreiro (3), Fonte do Covão do Curral (4), 

Fonte dos Perús (6), Fonte do Covão do Boi (8), Fonte da Saibreira (11), Fonte das Penhas da Saúde (12), Mina 

da Rosa Negra (13), Fonte da Biquinha (14) e Fonte Santa (15), Figura 52a. Já as nascentes localizadas a jusante 

das estradas, exibem evidências de contaminação antrópica com uma fácies cloretada sódica extremamente 

vincada, sugerindo forte impacto da contaminação pelas operações de degelo onde são espalhados sais que 

baixam o ponto de fusão do gelo nas rodovias (Trenouth et al., 2015). Nesse grupo, a condutividade elétrica 

das nascentes aumenta com a altitude, onde acima dos 1 500 metros a introdução de sais nas vias é mais 

marcante. Espinha Marques et al. (2017) classificaram como nascentes a jusante das estradas a Fonte da Nave 

de Santo António Sul (10), Fonte do Espinhaço do Cão (9), Mina da Torre (7) e Nascente da Lagoa Comprida (5), 

Figura 52b. 

 

Figura 52: Relação da CE (μS/cm) com a altitude (m). (a): Nascentes localizadas a montante das estradas; (b): Nascentes 
localizadas a jusante das estradas. Os dados projetados correspondem à média aritmética dos valores de CE recolhidas em 

oito campanhas de campo realizadas entre maio de 2010 e julho de 2012 ). Adaptado de Espinha Marques et al., 2017). 

Os trabalhos desenvolvidos por Carvalho (2013) e apresentados por Espinha Marques et al. (2017) no Setor 

Seia-Torre-Covilhã por intermédio de perfis de resistividade elétrica realizados na vertente leste (entre a Fonte 

da Saibreira e a Fonte da Nave de Santo António Sul) e oeste da Fonte de Nave Santo António Sul e na Fonte 
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dos Perús (a montante e a jusante da estrada), permitiram verificar que à medida que a distância aumenta para 

jusante a resistividade dos sistemas hídricos subterrâneos também aumenta. Esta relação sugere a presença de 

uma pluma de contaminação. As resistividades elétricas dos perfis situados a montante apresentam valores 

mais elevados do que os perfis realizados a jusante com valores claramente inferiores (Carvalho, 2013; Espinha 

Marques et al., 2017).  

Com base nos trabalhos desenvolvidos, estes autores propõem um modelo hidrogeológico conceptual de 

circulação de água contaminada (Figura 53). Assim, imediatamente abaixo das estradas não há circulação de 

água, uma vez que as estradas são impermeáveis. A aplicação de sais que promovem o degelo, leva à 

escorrência dessa neve até as bermas; é a partir daí que se dá “início da contaminação” dos sistemas 

subterrâneos. Uma vez que a água contaminada se infiltra, esta sofre percolação vertical, na zona não 

saturada, até atingir o nível freático. Uma vez atingido, no nível freático, forma-se uma pluma de contaminação 

que se evoluiu no sentido do fluxo de água subterrânea, que é coincidente com a inclinação do terreno. A água 

contaminada pode eventualmente emergir à superfície nas nascentes, nos leitos dos pequenos riachos ali 

presentes ou alcançar zonas mais profundas do aquífero. À medida que a água contaminada se afasta da 

origem da contaminação, a concentração de sais dissolvidos diminuem por diluição. 

 

Figura 53: Modelo hidrogeológico conceptual (adaptado de Espinha Marques et al., 2017). 

Os dados revelam que a Mina da Torre, a Fonte do Espinhaço do Cão e a Nascente da Lagoa Comprida se 

encontram poluídas por introdução de sais de degelo no ciclo hidrológico. 

As nascentes consideradas como contaminadas localizam-se muito próximas das estradas (Figura 54). Na 

mesma figura é possível verificar que todas as nascentes contaminas se localizam perto das estradas, mas nem 

todas as nascentes que estão próximo das estradas estão contaminadas. Assim, é então possível inferir o 
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sentido de fluxo de água subterrânea. Por exemplo, a Fonte da Saibreira (11) que não está contaminada 

localiza-se a montante da estrada e está mais próxima da rodovia que a Fonte da Nave de Santo António Sul 

(10) que está contaminada e localiza-se a jusante da estrada (Espinha Marques et al., 2017). Deste modo, o 

sentido do fluxo de água subterrânea para a Fonte da Saibreira (11) e Fonte da Nave de Santo António Sul (10) 

é SE para NW. A Fonte do Espinhaço do Cão (9) situa-se entre dois caminhos rodoviários e recebe 

contaminação pela rodovia que se localiza a SW, já a Fonte do Covão do Boi (8) não apresenta contaminação. 

Estas observações indicam que o sentido de fluxo de água subterrânea nestas duas nascentes é de SW para NE. 

A Mina da Torre (7), a Fonte dos Perús (6) e a Fonte do Covão do Curral (4) apresentam um sentido de fluxo de 

água subterrânea que varia de NE-SW e E-W. 

 

Figura 54: Localização das nascentes relativamente às estradas (adaptado de Carvalho et al., 2012). 

5.2. Hidrogeoquímica 

Segundo Custódio & Llamas (1996) e Hudak (2001) a condutividade elétrica é diretamente proporcional à 

quantidade de sais dissolvidos na água, quer isto dizer que quanto maior for a condutividade elétrica mais 

mineralizada será a água. Contudo, a resistividade é uma medida de resistência à passagem da corrente 

elétrica, ou seja, quanto mais mineralizada for a água maior será a sua condutividade elétrica e menor será a 

sua resistividade elétrica. As campanhas realizadas em maio, setembro e dezembro de 2010 e abril, junho e 

setembro de 2011 serviram para recolha de amostra de água de cada uma das nascentes para posteriormente 

serem enviadas para o Laboratório de Isótopos Ambientais do Instituto Tecnológico e Nuclear (atualmente 

Campus Tecnológico e Nuclear/Instituto Superior Técnico) onde foram efetuadas análises isotópicas. Já as 

análises químicas foram realizadas no Departamento de Saúde Ambiental – Unidade de Água e Solo, do 
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Laboratório de Química e Toxicologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, no Porto, Carvalho 

(2013). Foram também determinadas in situ diferentes parâmetros tais como: a temperatura, pH e 

condutivdade elétrica das águas (Carvalho, 2013). Os dados dos parâmetros analisados encontram-se no 

(Anexo II). 

Quanto maior for o tempo de residência de uma água subterrânea, maior será a probabilidade de processos de 

interação água-rocha ocorrerem, induzindo um aumento de teor em sais dissolvidos no sistema aquoso, 

traduzidos numa subida de valores de condutividade elétrica. Tendo este objetivo procurou-se encontrar uma 

relação entre a condutividade eléctrica os teores em 
3
H, isto é, águas mais antigas com mineralização mais 

elevada. 

5.2.1. Fácies Hidroquímicas 

Para melhor analisar as fácies hidrogeoquímica das amostras de água subterrânea recorreu-se aos Diagramas 

de Stiff. A Figura 55 representa o Diagrama de Stiff da Mina da Torre na época do verão, isto é, após o degelo. 

Serve também como exemplo e de escala para todos os diagramas de Stiff elaborados para as nascentes do 

Setor Seia-Torre-Covilhã. A Figura 56 representa os diagramas de Stiff com a média das campanhas de verão: 

maio e setembro de 2010 e junho e Setembro de 2011 e a Figura 57 representa os diagramas de Stiff com as 

médias das campanhas de inverno: dezembro de 2010 e abril de 2011. 

 

 

Figura 55: Diagrama de Stiff da Mina da Torre nas campanhas de verão. 
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Figura 56:  Diagramas de Stiff das diferentes nascentes contruídos com os teores médios dos diferentes parâmetros 
determinados nas campanhas de verão. 
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Figura 57: Diagramas de Stiff das diferentes nascentes construídos com os valores médios dos diferentes iões obtidos nas 
campanhas de inverno. 
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Discussão dos Resultados 

As águas das nascentes analisadas no período do verão apresentam na sua maioria uma fácies cloretada-

sódica, com exceção da Fonte do Covão do Curral com fácies sulfatada-sódica, Fonte dos Perús com fácies 

bicarbonatada-cloretada-sódica e a Fonte do Covão do Boi, Fonte da Saibreira e Fonte Santa com fácies 

bicarbonatada-sódica. As águas são pouco mineralizadas sugerindo uma interação água-rocha muito pequena, 

associada a um tempo de circulação subterrâneo relativamente curto. O facto da maioria das águas 

apresentarem uma fácies cloretada-sódica com baixa concentração de sais dissolvidos, sugere pouca interação 

água-rocha, com uma composição ainda muito semelhante às águas de precipitação.  

Considerando a baixa mineralização destas águas subterrâneas e o facto de se ter determinado uma 

concentração anómala de sais na Nascente da Lagoa Comprida, Mina da Torre, Fonte do Espinhaço do Cão e 

Fonte da Nave de Santo António Sul, indica a possibilidade de estas nascentes se encontrarem contaminadas. 

Essa possível contaminação antrópica é compatível com a dispersão de sais que promovem o degelo nas 

estradas a altitudes mais elevadas na Serra da Estrela. O sal mais utilizado é o cloreto de sódio, contudo não se 

pode excluir a hipótese desse sal apresentar impurezas, justificando em parte a presença de cálcio e magnésio 

na Mina da Torre e na Fonte do Espinhaço do Cão (EPA 2002; Hellstén et al., 2005; Rasa et al., 2006). Não se 

pode também excluir a contaminação pela circulação de veículos (fluídos e gases), que visitam a Serra da 

Estrela, onde por degradação do asfalto poderá existir uma contaminação dos sistemas aquíferos ou a 

contaminação provocada pela degradação dos rails de protecção (Schipper et al., 2007). A 

fácies-bicarbonatada-sódica na Fonte do Covão do Boi, Fonte da Saibreira e Fonte Santa pode indicar um 

percurso subterrâneo mais demorado que irá possibilitar uma maior interação água-rocha expressa pela 

hidrólise dos feldspatos. 

O Diagrama de Durov das campanhas de verão (Figura 58) corrobora os resultados obtidos através da análise 

dos Diagramas de Stiff sendo graficamente visível informação adicional, nomeadamente ao nível do pH. Assim, 

o pH das amostras analisadas no período de verão é praticamente constante com flutuações que variam de 5 a 

7 para a Nascente da Lagoa Comprida e para a Fonte do Covão do Curral, respetivamente. Também é visível 

que as nascentes apresentam uma concentração de sólidos totais dissolvidos muito baixa evidenciando desta 

forma fraca mineralização dos sistemas aquíferos. A Mina da Torre apresenta a maior concentração de sólidos 

totais dissolvidos de 300 mg/L e a Fonte dos Perús e a Fonte da Saibreira uma menor concentração na ordem 

dos 3,5 mg/L. A Fonte do Espinhaço do Cão apresenta uma fácies cloretada sódica com elevada concentração 

de sódio, mas também com elevada concentração de cálcio, sugerindo uma fácies cloretada-sódico-cálcica. É 

evidente que quatro nascentes se destacam das restantes, são elas: Nascente da Lagoa Comprida, Mina da 

Torre, Fonte do Espinhaço do Cão e Fonte da Nave de Santo António Sul. Estas nascentes encontram-se 

contaminadas por ação antrópica. 
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Figura 58: Diagrama de Durov das diferentes nascentes com os valores médios das campanhas realizadas no verão. 

As águas das nascentes analisadas no período do inverno também apresentam na sua maioria uma fácies 

cloretada-sódica, com exceção da Fonte do Covão do Boi com fácies bicarbonatada-sódica e a Fonte Santa com 

fácies bicarbonatada-cloretada-sódica. A interação água-rocha é diminuta, visível pela fraca mineralização das 

águas. Dado a pequena mineralização destas águas e o facto de haver concentração “anómala” de sais na 

Nascente da Lagoa Comprida, Mina da Torre, Fonte do Espinhaço do Cão e Fonte da Nave de Santo António Sul, 

comparativamente com os restantes pontos amostrados, esses valores indicam que essas nascentes se 

encontram contaminadas pelo mesmo motivo (dispersão de sais de degelo nas estradas) que as águas das 

campanhas de verão. A fácies bicarbonatada-sódica observada na Fonte do Covão do Boi e a fácies 

bicarbonatada-cloretada-sódica registada na Fonte Santa pode indicar a existência de um percurso subterrâneo 

mais demorado e/ou mais longo que irá favorecer os processos de hidrólise dos feldspatos. 

O Diagrama de Durov das campanhas de inverno (Figura 59) corrobora os resultados obtidos através da análise 

dos Diagramas de Stiff. Relativamente ao pH das amostras analisadas no período de inverno este é constante 

com flutuações que variam de 5 a 6,5 para a Fonte do Ferreiro e para a Mina da Torre, respetivamente. 

Também é visível que as nascentes apresentam uma concentração de sólidos totais dissolvidos muito baixa, 

evidenciando a fraca mineralização das águas. Desta vez, a Fonte do Espinhaço do Cão apresenta uma maior 

concentração de sólidos totais dissolvidos de 200 mg/L mantendo a Fonte da Saibreira uma ínfima 

concentração na ordem dos 2 mg/L. A Fonte do Espinhaço do Cão e agora também a Mina da Torre 

apresentam uma fácies cloretada-sódica com elevada concentração de sódio, mas igualmente com elevada 
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concentração de cálcio, sugerindo uma fácies cloretada-sódico-cálcica para ambas as nascentes. É evidente que 

quatro nascentes se destacam das restantes, ainda que de uma maneira mais ténue comparativamente com as 

campanhas de verão, são elas: Nascente da Lagoa Comprida, Mina da Torre, Fonte do Espinhaço do Cão e 

Fonte da Nave de Santo António Sul. Estas nascentes encontram-se contaminadas por ação antrópica. 

 

Figura 59: Diagrama de Durov das diferentes nascentes com os valores médios das campanhas realizadas no inverno. 

Segundo Rogers (2003) a medição do pH torna-se essencial nos estudos de natureza hidrogeológicas, pois o 

comportamento do pH é indicativo de fenómenos de contaminação e de interação água-rocha. Segundo, 

Custódio & Llamas (1996) o pH de águas subterrâneas variam entre 6,5 e 8,0, podendo também variar entre 5,5 

e 8,5. 

Com base nos Diagramas de Durov é possivel verificar que as águas subterrâneas apresentam um pH 

compreendido entre os valores estabelecidos por Custódio & Llamas (1996). Não se verificam variações de pH 

para as nascentes consideradas contaminadas, dando por isso a ideia que a contaminação é algo muito suave 

ou até mesmo negligenciável. 

Dever-se-ía optar por técnicas de degelo alternativas de modo a preservar os sistemas aquíferos subterrâneos 

tais como: i) efectuar o degelo exclusivamente com processos mecânicos e água aquecida com o fim evitar 

emissão de sais/químicos suscetíveis de poluírem as nascentes (Zhou et al., 2012); ii) aproveitar a termas de 

Caldas de Manteigas e Unhais da Serra e promover o degelo com a construção de uma rede de tubagem 

subterrânea com água termal, já usados em países como a Islândia; iii) existem ainda duas alternativas para 

promover o degelo que passa por montar uma central fotovoltaica para gerar energia e promover o degelo, 
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mas não se adequa uma vez que a neve cobria os paineis fotovoltaicos, ou a colocação de um anti-

descongelante nas estradas, mas este acaberia por contaminar a água. A melhor alternativa seria a sugerida 

por (Zhou et al., 2012), ver Figura 60. 

 

 

Figura 60: Esquema de equipamento mais adequado para promover o de-gelo na Serra da Estrela. 1. Sistema de 
aquecimento híbrido; 2. Injeção de água (aquecida) a alta pressão para desagregar o gelo e começar o processo de 

descongelamento: 3. Remoção mecânica do gelo ramanescente nas estradas (Zhou et al., 2012). 
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6. Lagoas – Resultados e Discussão 

Na tentativa de tentar identificar uma ligação entre as águas superficiais e as águas subterrâneas (sistemas 

aquíferos pouco profundos e de circulação relativamente rápida) neste setor da Serra da Estrela, recorreu-se 

aos dados físico-químicos existentes de águas superficiais (lagoas) disponíveis em Paiva (2016). No âmbito 

dessa dissertação foram efectuadas quatro campanhas de amostragem de águas de sete lagoas no PNSE, 

localizadas próximas da Torre, a mais de 1500 metros de altitude. O objetivo de incluir o estudo das lagoas 

nesta dissertação foi uma tentativa de compreender/caracterizar de onde provém água que alimenta as lagoas, 

se diretamente pela precipitação ou parte por recarga por águas subterrâneas, ou se existem evidências de 

contribuição das lagoas para os sistemas hídricos subterrâneos. 

No âmbito desta dissertação utilizou-se pela primeira vez a composição isotópica (δ
2
H e δ

18
O) de sete lagoas 

deste sector da Serra da Estrela. Estes dados isotópicos foram interpretados em conjunto com a composição 

físico-química (Anexo III e Anexo IV) dessas lagoas. Segundo Paiva (2016), no seu Estudo Morfométrico e 

Hidrogeoquímico de Lagoas da Serra da Estrela, tratam-se de lagoas de pequena dimensão, pouco profundas e 

maioritariamente de forma elíptica. As características das lagoas encontram-se na Figura 61 e Tabela 3. 

 

Figura 61: Localização geográfica das lagoas estudadas. 
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Tabela 3: Características das lagoas analisadas (Paiva, 2016). 

Lagoas Altitude (m) Recarga Coordenadas 

L1 1645 Precipitação (chuva ou neve) 
N40

o
21’48.9’’  

W7
o
38’14.3’’ 

L2 1822 Precipitação e eventualmente escoamento subterrâneo 
N40

o
20’17.2’’ 

W7:36’27.5’ 

L3 1834 Precipitação, escoamento subterrâneo e superficial 
N40

o
20’14.9’’ 

W7
o
36’40.2’’ 

L4 1849 Precipitação (chuva ou neve) 
N40

o
20’21.1’’ 

W7
o
6’54.3’’ 

L5 1854 Precipitação (chuva ou neve) 
N40

o
19’2.2’’ 

W7
o
37’47.1’’ 

L6 1734 Precipitação, escoamento subterrâneo e superficial 
N40

o
20’8.8’’ 

W7
o
37’25.6’’ 

L7 1749 Precipitação (chuva ou neve) 
N40

o
20’4.5’’ 

W7
o
37’25.7’’ 

 

As lagoas localizam-se a cotas muito semelhantes (Figura 62), divergindo aproximadamente em cerca de 200 m 

de altitude. A lagoa que se localiza a uma altitude inferior é a lagoa L1; a que apresenta a cota mais elevada é a 

lagoa L5. As lagoas L1, L4, L5 e L7 encontram-se acima do nível freático (Paiva, 2016). A lagoa L2 encontra-se 

parte do ano abaixo do nível freático e a base das lagoas L3 e L6 encontram-se abaixo do nível freático. Ainda 

segundo a mesma autora, a temperatura da água das lagoas assemelham-se às temperaturas do ar. Os dados 

amostrados nas lagoas compreendem as campanhas realizadas em janeiro, março, junho e outubro de 2016. 

 

Figura 62: Localização geográfica dos pontos de amostragem de água subterrânea e das lagoas. A vermelho estão 
representadas as nascentes da vertente ocidental e a verde as nacentes da vertente oriental. 
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As lagoas abrangidas neste estudo são lagoas que não são afetadas por barragens e têm diferentes localizações 

relativamente às rodovias. Segundo Paiva (2016) os teores mais elevados de sódio, cloreto, cálcio e sulfato 

estão associados às lagoas L3 e L6 em março de 2016. A autora refere ainda que a lagoa L3 é alimentada por 

escoamento subterrâneo e a lagoa L6 por escorrência superficial por linhas de água que intersetam a estrada, o 

que em parte poderá explicar o facto de estarem contaminadas.  

Segundo Paiva (2016), as águas destas duas lagoas (L3 e L6) que apresentam contaminação antrópica possuem 

valores CE que oscilam entre 10 e 148 μS/cm, ao passo que as águas das restantes lagoas que não apresentam 

indícios de contaminação os valores de CE variam entre 5 e 20 μS/cm (Anexo IV). 

6.1. Hidrologia Isotópica 

Janeiro de 2016 

Os teores de 
18

O e de 
2
H das amostras de água das lagoas foram projetados em diagrama ortogonal: a reta das 

águas meteóricas locais obtida para janeiro de 2016 é: δ<H=5,04δ 
18

O-4,25, Figura 63. O valor mais enriquecido 

de δ;⁸O e de δ<H é -6,75‰ e -38,1‰ respetivamente, correspondente à amostra da lagoa L5; os teores mais 

empobrecidos registados são de -7,42‰ e de -41,9‰ para δ¹⁸O e δ H, respetivamente, determinados na 

amostra da lagoa L3. A LMWL é “aproximadamente paralela” à GMWL, verificando-se uma ligeira diminuição 

de declive e valor de ordenada na origem bastante diferente. 

 

Figura 63: Reta das águas meteóricas locais das lagoas estudadas do PNSE em janeiro de 2016. 

Março de 2016 

No caso das águas amostradas nas lagoas na campanha de março de 2016 a LMWL é: δ<H=6,86δ
18

O+5,20, 

Figura 64. Os teores mais enriquecidos de δ;⁸O e de δ<H é -7,50‰ e -47,3‰, respetivamente observado na 

amostra de água da lagoa L5, à semelhança da campanha anterior. O valor mais empobrecido de δ;⁸O e de δ<H 

é -10,18‰ e -64,7‰, respetivamente na amostra de água da lagoa L7. A LMWL destaca-se muito da GMWL, 

verificando-se uma ligeira diminuição de declive. A lagoa L2 não foi amostrada. Comparativamente à campanha 

de janeiro observa-se uma maior dispersão da composição isotópica das águas amostradas nas lagoas.  
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Figura 64: Reta das águas meteóricas locais das lagoas estudadas do PNSE em março de 2016.  

Verifica-se um empobrecimento dos teores de 
18

O e 
2
H em todas as amostras das lagoas relativamente à 

campanha de janeiro de 2016. Uma possível explicação é a contribuição da neve acumulada na Serra da Estrela 

(mais empobrecida) que com o aumento de temperatura inicia o degelo, podendo parte dessa água passar a 

integrar as lagoas quer por escorrência superficial, quer através de recarga pelos sistemas aquíferos pouco 

profundo, induzinho em qualquer das situações a um empobrecimento isotópico das águas das lagoas. 

Junho de 2016 

Relativamente à campanha de amostragem de junho de 2016, a LMWL para junho de 2016 é: δ<H=4,67δ
18

O-

16,05, Figura 65. Os teores mais enriquecidos de δ;⁸O e de δ<H são -3,35‰ e -32,4‰, respetivamente, 

determinados na amostra de água da lagoa L3. O valor mais empobrecido de δ;⁸O e de δ<H é -8,40‰ e -57,6‰, 

respetivamente na amostra de água da lagoa L2. Uma possível explicação para o empobrecimento observado 

na amostra L2 e L6 em junho de 2016 (teor isotópico mais empobrecido que nas campanhas anteriores), 

poderá estar associado a recarga por um sistema aquífero não muito profundo com uma área de recarga a 

altitudes superiores a 1800 m ou a um sistema subterrâneo com contribuição das neves acumulada nas zonas 

mais elevadas da Serra da Estrela que por ação do degelo irão parte contribuir na recarga dos sistemas 

aquíferos subterrâneos. A hipótese formulada corrobora o “comportamento” proposto por Paiva (2016) onde a 

autora admite possível contribuição subterrânea na recarga dessas duas lagoas.A LMWL destaca-se muito da 

GMWL, verificando-se uma diminuição de declive. 
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Figura 65: Reta das águas meteóricas locais das lagoas estudadas do PNSE em junho de 2016. 

 

Outubro de 2016 

Relativamente às aguas colhidas nas lagoas em outubro de 2016 a LMWL é: δ<H=4,63δ
18

O-16,02, Figura 66. O 

teor mais enriquecido de δ;⁸O e de δ<H é 7,66‰ e 20,7‰, respetivamente, na amostra de água da lagoa L1, 

demonstrando claramente a ação dos processos de evaporação na evolução da composição isotópica das 

amostras de água das lagoas para teores mais enriquecidos. O teor mais empobrecido de δ;⁸O e de δ<H 

é -4,27‰ e -34,6‰, respetivamente, correspondente à amostra de água da lagoa L6. A LMWL destaca-se muito 

da GMWL, verificando-se uma diminuição de declive, para próximo de 4. Chama-se a atenção para o facto de 3 

das 5 amostras de água desta campanha apresentarem valores delta positivos indicando a forte contribuição 

dos processos de evaporação na “definição da composição isotópica da água das lagoas”, e um pouco menos 

evidente na composição de L2 e de L6, refletindo a possível contribuição de água subterrânea na recarga 

dessas lagoas, corroborando a hipótese formulada por Paiva (2016). 

 

Figura 66: Reta das águas meteóricas locais das lagoas estudadas do PNSE em outubro de 2016. 
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Discussão dos Resultados 

Nota-se um empobrecimento dos valores de δ
18

O e δ
2
H da campanha de janeiro para a campanha de março de 

2016, o que pode ser explicado pelo facto de em março começar o degelo da neve acumulada nas áreas mais 

elevadas da Serra da Estrela. A neve é mais empobrecida que a água superficial ou mesmo mais empobrecida 

que os sistemas aquíferos locais o que ao misturar-se com as diferentes unidades hídricas induz um 

empobrecimento da composição isotópica inicial. A água do degelo através de escorrência superficial e/ou 

subterrânea poderá participar/alimentar as lagoas. Esta entrada de água proveniente da fusão das neves, 

poderá ser responsável pelo empobrecimento determinado nas lagoas em Março e parte das amostras da 

campanha de junho, relativamente à composição “inicial”, campanha de janeiro de 2016.  

Na camapanha de junho de 2016 é possível verificar que as lagoas L1, L3, L4, L5 e L7 se encontram enriquecidas 

relativamente às campanhas anteriores. Este fenómeno deve-se ao facto de em junho os fenómenos de 

evaporação da água serem maiores, uma vez que a temperatura ambiente é mais elevada. As lagoas L6 e L2 

ainda apresentam na sua composição valores bastante empobrecidos que podem ser explicados por 

contribuição subterrânea por sistemas aquíferos pouco profundos.  

Relativamente à campanha de outubro de 2016 verificam-se valores ainda mais enriquecidos para as lagoas L1 

e L4 que chegam a ter valores positivos para δ
18

O e δ
2
H e para a lagoa L7 que apresenta valores positivos de 

δ
18

O. Destaque também para as lagoas L2 e L6 que se encontram enriquecidas relativamente às campanhas 

anteriores. O facto das lagoas apresentarem um enriquecimento isotópico deve-se a fenómenos de evaporação 

muito marcados que ocorrem durante e após o verão onde a precipitação é escassa a nula e com valores de 

percentagem de humidade relativa muito baixos (Gibson et al., 2008). 

Este afastamento (ordenada na origem e declive) deve-se a fenómenos de evaporação intensos a que este tipo 

de sistemas está sujeito (águas superficiais). Na Tabela 4 apresentam-se os valores dos teores isotópicos mais 

empobrecidos e enriquecidos das lagoas para cada campanha. Na tabela verifica-se que o o teores isotópicos 

de março são mais empobrecidos que em janeiro, porque nesta época as lagoas descongelam levando aos seu 

empobrecimento. Tomando especial atenção verifica-se que há um enriquecimento isotópico em junho e 

outubro. Este enriquecimento deve-se a fenómenos de evaporação, uma vez que a temperatura média 

ambiente sobe e a exposição solar é maior, promovendo a evaporação das águas da lagoas. O fenómeno de 

evaporação é ainda mais evidente em outubro em que os valores isotópicos mais enriquecidos atingem valores 

positivos. 

Tabela 4: Resultados isotópicos das lagoas estudadas. 

Data 

Teor isotópico (‰) 

Empobrecidos Enriquecidos 
δ¹⁸O δ   δ¹⁸O δ   

Janeiro -7,42 -41,9 -6,75 -38,1 

Março -10,18 -64,7 -7,5 -47,3 

Junho -8,40 -57,6 -3,35 -32,4 

Outubro -4,27 -34,6 7,66 20,7 
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6.2. Hidrogeoquímica  

À semelhança da abordagem que foi efetuada para as nascentes, análise semelhante foi realizada para os 

dados disponíveis das lagoas, isto é, com base nas análises hidrogeoquímicas foi possível inferir a fácies das 

águas das lagoas. As análises  hidroquímicas e os parâmetros determinados in situ como o pH, a temperatura e 

a condutividade elétrica podem ser consultados nos Anexos IV. Na Figura 67 apresentam-se os Diagramas de 

Stiff elaborados com os valores médios dos iões maioritários das 4 campanhas de amostragem realizadas nas 

lagoas (janeiro, março, junho e outubro de 2016). 

 

Figura 67: Diagramas de Stiff das diferentes lagoas com os valores médios das quatro campanhas efetuadas. 

 

Todas as amostras de água das lagoas analisadas apresentam uma fácies cloretada-sódica, sendo muito pouco 

mineralizadas o que sugere que sejam o resultado da recarga direta pelos diversos fenómenos de precipitação 

atmosférica. Caso alguma lagoa seja recarregada através da mistura entre águas subterrâneas e águas 

resultantes diretamente da precipitação, é de supor que essas águas subterrâneas sejam caracterizadas por 

apresentarem um percurso subterrâneo de curta duração e com pequena interação água-rocha. Considerando 

a baixa mineralização das águas e destas lagoas e o facto de haver concentrações anómalas nas lagoas L3 e L6, 

indica que estas lagoas se encontram contaminadas, facto comprovado também pela condutividade elétrica da 

água destas lagoas. Esta contaminação é compatível com a dispersão de sais de degelo nas estradas cujo sal 

mais utilizado é o cloreto de sódio (NaCl). Contudo, na lagoa L2 onde através da composição isotópica foi 

possível identificar uma possível contribuição da neve (degelo) em duas campanhas de amostragem, a 

contaminação antrópica anteriormente descrita não parece estar presente Figura 67. 
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7. Considerações Finais e Perspetivas Futuras 

A Serra da Estrela localiza-se na Zona Centro Ibérica do Maciço Ibérico, representada largamente por xistos, 

granitos e rochas afins (granitóides), além de aluviões, depósitos de vertente, terraços fluviais, depósitos fluvio 

glaciários e glaciários. 

O Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) está inserido em dois distritos (distrito da Guarda e no distrito de 

Castelo Branco) com uma latitude compreendida entre N40:15’ e N40:38’ e uma longitude compreendida 

entre W7:18ʼ e W7:47ʼ. O PNSE abrange uma área aproximada de 89 132ha, tem um comprimento máximo de 

58 km e uma largura máxima de 21 km. 

No PNSE é extremamente notória a evidência de uma glaciação, que ocorreu há cerca de 20 000 anos, através 

da presença de depósitos glaciários, blocos erráticos, moreias e pela mais importante e evidente estrutura de 

glaciação, o Vale Glaciar do Zêzere de direção NNE-SSW (Daveau, 1971). O PNSE encontra-se intercalado entre 

duas falhas de expressão regional: a falha Bragança-Vilariça-Manteigas de orientação NNE-SSW a sudeste e a 

noroeste pela falha Seia-Lousã (Teixeira et al., 1967).  

Do ponto de vista geomorfológico o PNSE distingue-se das regiões envolventes, onde no extremo SW 

predominam vertentes de várias centenas de metros de altura e onde se situa a Torre, zona mais alta de 

Portugal Continental (1993 m). A altitude vai diminuindo gradualmente para nordeste, onde, neste extremo o 

relevo se confunde com os planaltos da Beira Transmontana. O PNSE é constituído por inúmeros planaltos 

alongados segundo a direção NE-SW.  

Relativamente ao clima do PNSE este é fortemente influenciado por dois fatores: a geomorfologia local e a 

localização geográfica. Quanto à precipitação, verifica-se, uma menor ocorrência de precipitação na vertente 

este do que na vertente oeste, ainda que na vertente este a pluviosidade seja mais intensa e concentrada no 

tempo, ao passo que na vertente oeste a precipitação ocorre num maior número de dias mas com menor 

intensidade. A precipitação média anual atinge 2800 mm nas zonas mais altas e os valores mínimos associam-

se ao setor nordeste compreendidos entre 700 e 800 mm. Durante o inverno, nas zonas mais altas, a 

precipitação faz-se sobre a forma de neve. Relativamente à temperatura média esta varia de 17,4:C e 2,5:C, 

para julho e janeiro, que são os meses mais quente e frio, respetivamente. No que ao vento diz respeito o PNSE 

está exposto preferencialmente a ventos de oeste e de noroeste no outono e inverno com médias mensais de 

15 a 30 km/h. Já no verão a intensidade do vento é mais fraca com velocidades médias de 10 a 25 km/h 

soprandando preferencialmente de sudeste (Vieira & Mora, 1998; APA, 2019; CISE, 2019). 

Carvalho (2013) no âmbito do estudo “Hidrogeologia ambiental da região do Parque Natural da Serra da Estrela 

(Setor de Seia-Torre-Covilhã): uma abordagem multidisciplinar”, realizou seis campanhas de amostragem de 

águas subterrâneas entre 2010 - 2011 em quinze pontos de amostragem de água subterrânea (ver Figura 32). 

Esta dissertação, com base na amostragem de Carvalho (2013) e de Paiva (2016), tem como objetivo realizar 

uma re-interpretação dos dados já existentes, da análise da composição isotópica das lagoas contribuindo para: 
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(i) para uma melhor compreensão da hidrogeologia de um setor importante da região montanhosa da Serra da 

Estrela e (ii) identificar/caracterizar a inter-relação águas subterrâneas - águas superficiais (lagoas). 

O estudo isotópico das águas subterrâneas permitiu determinar a reta das águas meteóricas locais (LMWL), de 

equação δ
2
H=6,58(±0,29)δ

18
O+1,31(±1,23). Verificou-se um empobrecimento isotópico das águas das 

nascentes com o aumento da altitude - efeito de altitude. Nas campanhas de maio de 2010 e abril de 2011 

verificaram-se valores de δ mais empobrecidos na Mina da Torre, Fonte dos Perús, Fonte do Covão do Boi, 

Fonte do Espinhaço do Cão, Fonte das Penhas da Saúde, Fonte da Nave de Santo António Sul, Nascente da 

Lagoa Comprida, Fonte da Saibreira e Fonte do Covão do Curral como resultado da contribuição do degelo na 

composição de águas subterrâneas. A composição isotópica ao longo das campanhas demonstram (falta de 

homogeneidade isotópica) como os sistemas são superficiais e de tempo médio de residência relativamente 

pequeno, em alguns casos, compreendido entre 4 e 6 meses e com pequena interação água-rocha. As amostras 

de água subterrâneas estudadas acompanham a variação da temperatura mensal do ar tratando-se de águas 

hipotermais, evidenciando assim o seu percurso subterrâneo muito pouco profundo (Carvalho, 2013; Espinha 

Marques, 2007). Além disso verifica-se que o teor em 
3
H aumenta com a altitude. O teor médio de trítio na 

Mina da Torre, localizada a maior altitude, são 3,52 TU e para a Fonte Santa e Fonte do Marrão são 2,60 e 2,16 

TU, respetivamente, o que corrobora a hipótese do fluxo subterrâneo de água ser de muita curta duração e 

tratando-se de águas muito pouco profundas.  

Como base na análise das assinaturas hidroquímicas das águas subterrâneas da região e considerando 

igualmente os valores de condutividade elétrica (CE) das águas, foi possível verificar que se tratam de águas 

com um percurso subterrâneo não muito longo onde os processos de interação água-rocha são muito 

reduzidos. Por outro lado, a baixa mineralização destas águas facilita a identificação da entrada de poluentes 

nos sistemas aquíferos, estando algumas nascentes contaminadas por ação antrópica. Em todas as campanhas 

foram identificadas três nascentes que apresentam uma condutividade elétrica elevada, nomeadamente: a 

Mina da Torre, a Fonte do Espinhaço do Cão e a Nascente da Lagoa Comprida, sugerindo a introdução de 

poluentes por contaminação antrópica. Importa referir que não foi identificada, em qualquer das campanhas 

realizadas na região, uma relação entre o aumento da condutividade elétrica e o decréscimo do teor de trítio. 

Esta evidência vem confirmar que os pontos amostrados pertencem a sistemas aquíferos pouco profundos, de 

circulação relativamente curta onde a interação água-rocha é diminuta, motivo pelo qual as águas amostradas 

apresentam uma condutividade elétrica baixa. 

Com base em diagramas 
3
H vs CE foi possível identificar, em cada campanha três grupos de águas subterrâneas 

com CE distinta. Ao grupo que apresenta os valores mais elevados de CE registados nas diversas campanhas, 

está associada uma maior mineralização relacionada com contaminação antrópica, aquando da limpeza das 

estradas durante o inverno (remoção da neve por fusão provocada pela adição de sais à neve acumulada nas 

estradas). Pela interpretação dos diagramas 
3
H vs CE mencionados anteriormente, verifica-se que a Mina da 

Torre apresenta a CE mais elevada em Setembro de 2010 e 2011. Assumindo que a cumulação de neve nas 

zonas mais elevadas da Serra da Estrela tem início entre dezembro e março, período em que a ação do Homem 
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na fusão da neve por deposição de sais nas estradas é mais intensa, o pico dessa contaminação é registada 

somente em setembro de 2010 e setembro de 2011. Deste modo, poder-se-á formular a hipótese de que o 

tempo médio do fluxo subterrâneo da água da Mina da Torre leva aproximadamente 4 a 6 meses. 

Relativamente à fácies hidroquímica, as águas subterrâneas estudadas são maioritariamente cloretadas-sódicas 

pouco mineralizadas, ou seja, muito similares às águas de precipitação que se infiltram rapidamente no 

sistema. Nascentes como a Mina da Torre e a Nascente da Lagoa Comprida apresentam concentrações 

anómalas de todos os iões presentes no diagrama de Stiff, com especial destaque para o sódio, o cloreto, o 

cálcio e o magnésio. Os diagramas de Stiff sugerem contaminação das referidas nascentes pela dispersão de 

sais utilizados para o degelo das neves acumuladas nas estradas, dado o sal mais utilizado nesse processo ser o 

cloreto de sódio (NaCl), e em menor quantidade o cloreto de cálcio (CaCl2), podendo, onde a presença anómala 

de magnésio, ser explicada pela presença de impurezas minerais no sal usado para o degelo. 

As águas subterrâneas estudadas apresentam pH ligeiramente ácido com flutuações entre 5 e 6,5, típico de 

águas hipossalinas. Os Diagramas de Durov corroboram os resultados obtidos pelos Diagramas de Stiff. 

Relativamente à fácies hidroquímica das águas subterrâneas amostradas esta é maioritariamente cloretada-

sódica, associada a baixa concentração de sólidos totais dissolvidos - (águas hipossalinas), ou seja, são águas de 

precipitação que se infiltraram rapidamente nos sistemas aquíferos, circulando de forma rápida até à descarga, 

dado não se encontrar indícios de evaporação na composição isotópica (antes de se infiltrarem) e com 

pequena interação água-rocha. É evidente que quatro nascentes se destacam das restantes, são elas: Nascente 

da Lagoa Comprida, Mina da Torre, Fonte do Espinhaço do Cão e Fonte da Nave de Santo António Sul. Estas 

nascentes encontram-se contaminadas por ação antrópica, apresentando maior mineralização. 

Com base nos diagramas de Durov referidos anteriormente, foi possível identificar, com maior certeza, uma 

nascente com indícios de contaminação antrópica que não era tão evidente nos Diagramas de Stiff: a Fonte da 

Nave de Santo António Sul. Esta evidência demonstrada pelos Diagramas de Durov deve-se ao facto que para 

além destes diagramas fornecerem informação sobre a fácies hidroquímica da água, também fornecem 

informação sobre os sólidos totais dissolvidos e o pH das águas. Os diagramas de Durov também se tornaram 

essenciais neste estudo porque permitem eliminar eventuais dúvidas da contaminação de algumas nascentes 

como por exemplo, a Fonte do Marrão, a Fonte São Tomé e a Fonte do Ferreiro. 

Importa referir que embora algumas nascentes estejam “contaminadas” do ponto de vista de iões dissolvidos, 

tal não as classifica como impróprias para consumo de acordo, com o Decreto-Lei nº 306/2007. Contudo, não 

foram efetuadas análises bacteriológicas. 

No âmbito do estudo “Estudo Morfométrico e Hidrogeoquímico de Lagoas da Serra da Estrela” Paiva (2016) 

efectuou quatro campanhas de amostragem de água em sete lagoas no PNSE, localizadas próximas da Torre, a 

mais de 1500 metros de altitude. Com base nos dados hidrogeoquímicos e isotópicos de Paiva (2006), é 

possível concluir que as lagoas estudas são alimentadas diretamente pela precipitação local e que alguns casos 

existe igualmente uma contribuição de sistemas aquíferos pouco profundos. Existe também contribuição do 
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degelo na composição isotópica das lagoas como resultado da escorrência superficial ou, eventualmente, 

contribuição dos sistemas subterrâneos onde também se fez sentir a contribuição do degelo. Verificou-se que a 

equação das LMWL das lagoas é bastante diferente da GMWL e da equação obtida com base na composição 

isotópica das águas subterrâneas. 

Através dos diagramas de Stiff é possível visualizar a fraca mineralização da água das lagoas de fácies 

cloretada-sódica que corrobora a hipótese formulada anteriormente de serem alimentadas diretamente e 

essencialmente pela precipitação. A concentração anómala de sódio e cloreto observada nas águas das lagoas 

L3 e L6, corrobora a hipótese de que estas águas também se encontram contaminadas como resultado da 

dispersão de sais na estrada para o degelo.  

Como perspetivas futuras há a destacar alguns pontos essenciais tais como: 

1. Continuar o estudo isotópico nos sistemas subterrâneos com uma periodicidade mais regular de forma 

a tentar identificar a deslocação das massas de vapor atmosfério e os diversos processos de 

fracionamento que ocorrem; 

2. Ampliar a rede de nascentes analisadas; 

3. Ampliação da área de estudo para outros setores do PNSE; 

4. Ampliar o número de lagoas estudadas e realizar amostragem com uma periodicidade mais regular ao 

longo do ano; 

5. Efetuar análises bacteriológicas das águas para verificar que são próprias para consumo; 

6. Promover o degelo por processos alternativos.  

7. Executar estudos de hidrogeofísica para conseguir desenvolver um modelo hidrogeológico conceptual 

de circulação de águas subterrâneas. 

8. Promover estudos hidrogeológicos para perceber se as lagoas contribuem para as águas subterrâneas 

ou o processo inverso. 
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Anexo I 

Resultados das análises isotópicas de δ
2
H e de δ

18
O das nascentes (Carvalho, 2013). 

Ponto Fonte 
Altitude 

(m) 

Maio-2010 Set-2010 Dez-2010 Abril-2011 Jun-2011 Set-2011 

δ¹⁸O 
(‰) 

δ H 
(‰) 

δ¹⁸O 
(‰) 

δ H 
(‰) 

δ¹⁸O 
(‰) 

δ H 
(‰) 

δ¹⁸O 
(‰) 

δ H 
(‰) 

δ¹⁸O 
(‰) 

δ H 
(‰) 

δ¹⁸O 
(‰) 

δ H 
(‰) 

1 Fonte do Marrão 565 -5,96 -37,5 -5,94 -37,9 -6,16 -37,9 -5,95 -38,0 -5,80 -38,2 -5,98 -38,5 

2 Fonte de São Tomé 810 -6,18 -39,8 -6,23 -39,9 -6,35 -39,9 -6,32 -39,8 -6,44 -40,2 -6,40 -40,3 

3 Fonte do Ferreiro 1050 -6,55 -38,9 -6,24 -45,2 -6,55 -42,6 -6,43 -41,2 -6,52 -41,5 -6,56 -42,7 

4 Fonte do Covão do Curral 1500 -7,36 -46,0 -6,66 -45,2 -7,23 -45,9 -7,48 -46,0 -7,34 -45,6 -7,26 -46,5 

5 Nascente da Lagoa Comprida 1595 -7,26 -49,9 -6,87 -47,1 -7,36 -46,3 -7,70 -47,7 -7,54 -46,9 -7,20 -46,6 

6 Fonte dos Perús 1840 -7,99 -54,7 -7,53 -47,9 -6,97 -48,8 -7,72 -50,5 -8,03 -50,4 -7,70 -50,6 

7 Mina da Torre 1990 -7,19 -47,7 -8,13 -49,7 -7,17 -48,2 -7,86 -51,5 -7,80 -49,3 -7,47 -49,0 

8 Fonte do Covão do Boi 1850 -7,56 -51,9 -8,21 -50,7 -7,18 -49,7 -7,58 -50,1 -7,52 -49,7 -7,80 -49,7 

9 Fonte do Espinhaço do cão 1625 -7,05 -42,8 -8,12 -49,5 -7,15 -48,8 -7,54 -48,5 -7,42 -48,3 -7,62 -48,5 

10 Fonte da Nave de Santo António Sul 1585 -7,73 -51,0 -7,98 -48,4 -7,16 -46,8 -7,66 -48,2 -7,48 -48,5 -7,28 -47,8 

11 Fonte da Saibreira 1555 -7,81 -50,5 -6,94 -46,3 -7,36 -47,5 -7,58 -47,8 -7,48 -48,0 -7,65 -47,9 

12 Fonte das Penhas da Saúde 1480 -7,70 -51,8 -7,41 -47,6 -7,14 -45,9 -7,47 -48,0 -7,62 -47,1 -7,54 -48,0 

13 Mina da Rosa Negra 950 -6,94 -42,4 -6,74 -41,1 -6,72 -42,5 -6,66 -41,1 -6,87 -41,3 -6,87 -41,6 

14 Fonte da Biquinha 810 -6,69 -41,0 -6,92 -42,0 -6,36 -39,8 -6,75 -41,4 -6,98 -41,4 -6,68 -42,3 

15 Fonte Santa 670 -6,39 -40,6 -6,39 -39,7 -5,84 -37,6 -6,46 -39,6 -6,66 -40,3 -6,27 -40,2 
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Anexo I - Resultados das análises isotópicas de teor em 
3
H das nascentes (Carvalho, 2013). 

Ponto Fonte 
Altitude 

(m) 
Teor em ³H (TU) 

Maio - 2010 Set - 2010 Dez - 2010 Abril - 2011 Set - 2011 

1 Fonte do Marrão 565 1,5 ± 0,6 1,0 ± 0,6 3,9 ± 0,5 1,8 ± 0,6 2,6 ± 0,5 

2 Fonte de São Tomé 810 2,5 ± 0,6 2,6 ± 0,6 2,6 ± 0,7 2,4 ± 0,6 2,6 ± 0,6 

3 Fonte do Ferreiro 1050 3,1 ± 0,6 1,0 ± 0,6 2,8 ± 0,6 1,6 ± 0,6  ND 

4 Fonte do Covão do Curral 1500 2,4 ± 0,6 2,8 ± 0,6 2,3 ± 0,6 1,0 ± 0,6 2,8 ± 0,5 

5 Nascente da Lagoa Comprida 1595 3,1 ± 0,6 2,3 ± 0,6 1,5 ± 0,6 3,4 ± 0,6 3,2 ± 0,6 

6 Fonte dos Perús 1840 0,0±0,6  2,1 ± 0,6 3,0 ± 0,6 2,7 ± 0,6 3,4 ± 0,6 

7 Mina da Torre 1990 4,3 ± 0,8 3,8 ± 0,6 3,0 ± 0,6 3,1 ± 0,6 3,4 ± 0,6 

8 Fonte do Covão do Boi 1850 2,2 ± 0,7 2,7 ± 0,6 1,4 ± 0,6 5,5 ± 0,5 3,2 ± 0,6 

9 Fonte do Espinhaço do Cão 1625 2,9 ± 0,6 1,2 ± 0,6 2,9 ± 0,6 3,6 ± 0,5 2,7 ± 0,6 

10 Fonte da Nave de Santo António Sul 1585 2,4 ± 0,6 2,4 ± 0,6 2,0 ± 0,8 3,3 ± 0,6 2,0 ± 0,6 

11 Fonte da Saibreira 1555 2,7 ± 0,5 2,3 ± 0,6 1,4 ± 0,6 3,9 ± 0,6 3,1 ± 0,6 

12 Fonte das Penhas da Saúde 1480 4,4 ± 0,7 4,6 ± 0,6 1,8 ± 0,6 1,3 ± 0,6 2,5 ± 0,6 

13 Mina da Rosa Negra 950 2,5 ± 0,6 1,1 ± 0,6 1,8 ± 0,6 2,6 ± 0,4 1,8 ± 0,6 

14 Fonte da Biquinha 810 2,7 ± 0,6 1,1 ± 0,6 3,6 ± 0,6 2,0 ± 0,4 2,5 ± 0,6 

15 Fonte Santa 670 3,2 ± 0,6 2,7 ± 0,7 1,7 ± 0,6 1,6 ± 0,6 3,8 ± 0,6 

ND: Não determinado. 
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Anexo II 

 Resultado das análises hidrogeoquímicas das nascentes (Carvalho, 2013). 

Campanha de maio de 2010 

Ponto Fonte T (⁰C) pH 
Cond. 

Elétrica 
(μS/cm) 

Na
+
 

(mg/L) 
K

+
 

(mg/L) 
Ca

2+
 

(mg/L) 
Mg

2+
 

(mg/L) 
HCO3

-
 

(mg/L) 
SO4

2-
 

(mg/L)
 

Cl
-
 

(mg/L) 
SiO2 (mg/L) 

TDS 
(mg/L) 

1 Fonte do Marrão 13,4 5,72 75 10,00 1,30 3,20 1,10 7,00 7,40 9,90 14,70 50,63 

2 Fonte de S. Tomé 12,8 5,29 63 9,80 2,60 1,90 0,30 3,00 5,70 10,10 9,90 42,53 

3 Fonte do Ferreiro 15,3 5,63 69 8,90 3,40 2,80 0,90 3,66 4,40 9,10 11,30 46,58 

4 
Fonte do Covão do 

Curral 
11,8 6,87 8 5,80 0,30 0,90 0,20 3,66 2,70 4,50 6,30 

5,40 

5 
Nascente da Lagoa 

Comprida 
8,4 5,26 85 20,00 0,60 1,10 0,30 3,66 3,30 27,90 2,83 

57,38 

6 Fonte dos Perús 10,5 5,41 3 4,50 0,20 0,30 0,00 3,66 2,20 3,40 2,26 2,03 

7 Mina da Torre 11,6 6,24 297 48,00 1,00 0,6 34,35 28,00 6,20 83,00 1,75 200,48 

8 Fonte do Covão do Boi 12,5 5,35 6 5,40 0,20 0,70 0,00 3,66 2,70 3,70 8,30 4,05 

9 
Fonte do Espinhaço do 

Cão 
10,4 5,76 334 40,00 1,20 24,00 3,20 3,66 2,80 105,00 15,80 

225,45 

10 
Fonte da Nave de Santo 

António Sul 
8,3 5,43 30 10,50 0,50 0,90 0,20 2,40 2,30 14,20 5,40 

20,25 

11 Fonte da Saibreira 11,4 5,21 3 5,60 0,20 0,30 0,00 3,66 2,20 3,50 6,10 2,03 

12 
Fonte das Penhas da 

Saúde 
12,2 4,77 14 5,60 0,30 0,90 0,40 3,66 3,20 5,40 3,49 

9,45 

13 Mina da Rosa Negra 13,1 4,94 17 6,90 0,70 0,90 0,40 4,88 2,40 7,40 8,10 11,48 

14 Fonte da Biquinha 12,8 4,74 18 7,00 0,30 0,90 0,40 3,66 3,10 7,30 6,80 12,15 

15 Fonte Santa 12,8 4,86 17 6,50 0,40 0,90 0,40 7,00 3,30 4,70 9,50 11,48 

 

 



 

85 

 

Anexo II - Resultados das análises hidrogeoquímicas das nascentes (Carvalho, 2013). 

Campanha de setembro de 2010 

Ponto Fonte T (⁰C) pH 
Cond. 

Elétrica 
(μS/cm) 

Na
+
 

(mg/L) 
K

+
 

(mg/L) 
Ca

2+
 

(mg/L) 
Mg

2+
 

(mg/L) 
HCO3

-
 

(mg/L) 
SO4

2-
 

(mg/L)
 

Cl
-
 

(mg/L) 
SiO2 

(mg/L) 

TDS 
(mg/L) 

1 Fonte do Marrão 14,8 6,30 57 7,10 0,80 2,60 1,10 0,00 4,80 7,20 14,90 38,48 

2 Fonte de S. Tomé 12,6 5,86 30 4,70 1,10 1,30 0,40 5,00 2,70 4,90 10,40 20,25 

3 Fonte do Ferreiro 13,2 5,94 43 4,50 2,00 2,10 0,60 5,00 2,10 5,20 11,00 29,03 

4 
Fonte do Covão do 

Curral 
15,9 6,85 47 3,70 0,80 4,20 0,90 5,00 13,90 4,00 10,70 

31,73 

5 
Nascente da Lagoa 

Comprida 
10,3 5,38 159 26,00 0,30 3,10 0,70 4,00 1,10 46,00 4,80 

107,33 

6 Fonte dos Perús 9,7 5,47 7 2,00 0,20 0,60 0,10 4,00 0,40 2,40 3,00 4,73 

7 Mina da Torre 11,8 6,25 618 94,00 1,50 27,00 1,40 19,00 7,70 172 5,40 417,15 

8 Fonte do Covão do Boi 11,5 6,17 10 2,30 0,20 0,8 0,10 6,00 0,40 1,20 11,70 6,75 

9 
Fonte do Espinhaço do 

Cão 
12,3 7,08 246 19,00 0,70 21,00 2,70 6,00 0,50 73,00 20,00 

166,05 

10 
Fonte da Nave de Santo 

António Sul 
9,6 6,22 38 7,40 0,30 0,70 0,10 5,00 0,30 11,50 7,10 

25,65 

11 Fonte da Saibreira 13,3 5,18 5 1,70 0,20 0,30 0,00 4,00 0,00 1,20 6,60 3,38 

12 
Fonte das Penhas da 

Saúde 
15,5 5,40 20 2,50 0,30 1,90 0,30 5,00 0,80 3,10 5,00 

13,50 

13 Mina da Rosa Negra 12,7 6,20 21 3,90 0,50 0,80 0,20 7,00 0,00 4,90 8,50 14,18 

14 Fonte da Biquinha 14,5 5,34 48 3,70 0,30 1,40 0,30 9,00 1,30 4,30 8,50 32,40 

15 Fonte Santa 13,2 5,93 25 3,50 0,40 1,40 0,30 9,00 1,80 2,50 11,30 16,88 
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Anexo II - Resultados das análises hidrogeoquímicas das nascentes (Carvalho, 2013). 

Campanha de dezembro de 2010 

Ponto Fonte T (⁰C) pH 
Cond. 

Elétrica 
(μS/cm) 

Na
+
 

(mg/L) 
K

+
 

(mg/L) 
Ca

2+
 

(mg/L) 
Mg

2+
 

(mg/L) 
HCO3

-
 

(mg/L) 
SO4

2-
 

(mg/L)
 

Cl
-
 

(mg/L) 
SiO2 

(mg/L) 

TDS 
(mg/L) 

1 Fonte do Marrão 11,6 5,81 54 6,70 1,10 3,00 1,00 7,00 8,50 9,20 15,50 36,45 

2 Fonte de S. Tomé 10,8 5,37 75 8,90 2,50 2,10 0,90 2,00 5,50 12,60 11,60 50,63 

3 Fonte do Ferreiro 11,3 5,48 51 4,90 2,90 2,60 0,80 4,00 4,60 9,20 13,00 34,43 

4 
Fonte do Covão do 

Curral 
6,1 6,02 12 2,00 0,80 1,20 0,40 3,00 4,70 3,90 7,00 8,10 

5 
Nascente da Lagoa 

Comprida 
6,3 5,25 86 14,80 0,80 1,80 0,50 2,00 4,10 26,60 4,50 

58,05 

6 Fonte dos Perús 7,0 5,29 3 1,60 0,70 0,40 0,30 2,00 3,40 2,80 4,30 2,03 

7 Mina da Torre 3,1 6,42 302 94,00 1,50 94,00 1,4 19,00 7,70 172 5,40 203,85 

8 Fonte do Covão do Boi 5,3 5,85 6 2,30 0,80 1,20 0,30 5,00 6,10 3,70 9,20 4,05 

9 
Fonte do Espinhaço do 

Cão 
6,0 5,86 265 26,00 1,10 18,00 2,30 5,00 3,40 82,00 16,80 

178,88 

10 
Fonte da Nave de Santo 

António Sul 
8,2 5,80 37 8,20 0,70 0,80 0,30 4,00 3,10 12,80 7,40 

24,98 

11 Fonte da Saibreira 7,7 5,49 3 1,60 0,70 0,20 0,30 2,00 3,30 3,20 7,00 2,03 

12 
Fonte das Penhas da 

Saúde 
9,6 5,07 17 2,20 0,80 1,20 0,40 3,00 3,50 4,30 5,30 

11,48 

13 Mina da Rosa Negra 11,5 5,75 16 3,70 0,90 0,80 0,40 5,00 3,30 4,30 9,70 10,80 

14 Fonte da Biquinha 12,6 4,97 21 3,60 0,80 1,00 0,40 3,00 3,80 7,80 7,60 14,18 

15 Fonte Santa 12,6 5,15 17 3,20 0,90 0,90 0,90 4,00 3,90 3,90 10,30 11,48 
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Anexo II - Resultados das análises hidrogeoquímicas das nascentes (Carvalho, 2013). 

Campanha de abril de 2011 

Ponto Fonte T (⁰C) pH 
Cond. Elétrica 

(μS/cm) 
Na

+
 

(mg/L) 
K

+
 

(mg/L) 
Ca

2+
 

(mg/L) 
Mg

2+
 

(mg/L) 
HCO3

-
 

(mg/L) 
SO4

2-
 

(mg/L)
 

Cl
-
 

(mg/L) 
SiO2 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 

1 Fonte do Marrão 14,5 6,78 53 7,10 1,20 2,80 1,20 7,00 4,40 6,30 15,00 35,78 

2 Fonte de S. Tomé 14,2 6,57 51 7,10 2,60 1,80 0,60 4,00 3,40 8,00 11,00 34,43 

3 Fonte do Ferreiro 13,3 5,44 46 4,70 3,10 2,90 0,70 4,00 2,30 5,60 12,00 31,05 

4 Fonte do Covão do Curral 11,3 6,42 7 2,00 0,60 1,00 0,20 3,00 1,20 1,90 7,70 4,73 

5 Nascente da Lagoa Comprida 6,7 5,51 71 13,70 0,60 1,80 0,30 1,00 1,30 22,20 3,60 47,93 

6 Fonte dos Perús 10,0 5,63 5 1,00 0,50 0,40 0,10 1,00 0,30 1,10 2,10 3,38 

7 Mina da Torre 4,5 6,49 233 39,00 1,00 11,40 0,50 29,00 4,40 62,00 2,60 157,28 

8 Fonte do Covão do Boi 8,3 6,10 5 2,00 0,50 1,00 0,10 5,00 0,6 1,50 7,80 3,38 

9 Fonte do Espinhaço do Cão 7,6 5,88 363 41,00 1,10 26,00 2,90 4,00 0,80 112,00 15,00 245,03 

10 
Fonte da Nave de Santo 

António Sul 
8,3 5,69 47 9,60 0,60 0,90 0,10 4,00 0,30 14,40 6,80 

31,73 

11 Fonte da Saibreira 13,0 5,15 3 1,60 0,60 0,60 0,10 4,00 0,20 1,00 6,10 2,03 

12 Fonte das Penhas da Saúde 9,2 4,84 15 2,00 0,60 1,60 0,20 4,00 0,70 2,60 4,40 10,13 

13 Mina da Rosa Negra 12,1 5,28 22 4,00 1,00 1,40 0,30 6,00 0,20 4,90 9,00 14,85 

14 Fonte da Biquinha 13,0 4,77 21 4,00 0,60 1,40 0,30 5,00 1,00 5,80 7,40 14,18 

15 Fonte Santa 13,2 5,17 18 3,10 0,60 1,30 0,30 7,00 1,30 2,30 10,00 12,15 
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Anexo II - Resultados das Análises Hidrogeoquímicas das Nascentes 

Campanha de junho de 2011 

Ponto Fonte T (⁰C) pH 
Cond. 

Elétrica 
(μS/cm) 

Na
+
 

(mg/L) 
K

+
 

(mg/L) 
Ca

2+
 

(mg/L) 
Mg

2+
 

(mg/L) 
HCO3

-
 

(mg/L) 
SO4

2-
 

(mg/L)
 

Cl
-
 

(mg/L) 
SiO2 

(mg/L) 

TDS 
(mg/L) 

1 Fonte do Marrão 14,0 5,80 54 7,60 1,40 2,70 1,40 8,00 5,30 6,00 15,00 36,45 

2 Fonte de S. Tomé 12,9 5,87 37 5,80 2,00 1,20 0,80 4,00 2,70 5,40 11,00 24,98 

3 Fonte do Ferreiro 13,2 5,33 39 5,20 2,80 2,30 0,90 4,00 2,20 5,00 12,00 26,33 

4 
Fonte do Covão do 

Curral 
16,0 6,66 12 3,10 0,90 0,90 0,50 4,00 1,10 1,90 7,20 

8,10 

5 
Nascente da Lagoa 

Comprida 
9,6 4,68 127 21,00 0,90 2,50 0,80 3,00 1,00 34,00 5,10 

85,73 

6 Fonte dos Perús 9,8 5,68 4 2,00 0,70 0,50 0,40 3,00 0,50 1,50 3,50 2,70 

7 Mina da Torre 11,9 5,60 439 71,00 1,90 20,00 1,30 20,00 7,60 115,00 4,40 296,33 

8 Fonte do Covão do Boi 12,4 6,08 9 2,90 0,70 0,90 0,50 6,00 0,60 1,20 11,00 6,08 

9 
Fonte do Espinhaço do 

Cão 
11,0 5,87 295 30,00 1,30 27,00 3,60 4,00 0,70 92,00 18,00 

199,13 

10 
Fonte da Nave de Santo 

António Sul 
7,9 5,74 35 7,50 0,80 0,60 0,40 4,00 0,50 9,50 7,00 

23,63 

11 Fonte da Saibreira 10,2 5,78 6 2,40 0,80 0,50 0,40 6,00 0,30 1,00 7,70 4,05 

12 
Fonte das Penhas da 

Saúde 
12,5 5,14 29 2,90 0,90 1,70 0,60 4,00 0,80 2,70 5,40 

19,58 

13 Mina da Rosa Negra 12,3 5,14 28 4,90 1,30 0,90 0,60 4,00 0,20 5,70 10,00 18,90 

14 Fonte da Biquinha 12,8 4,86 33 4,60 0,90 1,20 0,70 4,00 0,80 5,40 8,90 22,28 

15 Fonte Santa 12,8 5,36 32 2,5 0,90 1,30 0,60 4,00 1,50 1,30 12,00 31,60 
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Anexo II - Resultados das análises hidrogeoquímicas das nascentes (Carvalho, 2013). 

Campanha de setembro de 2011 

Ponto Fonte T (⁰C) pH 
Cond. 

Elétrica 
(μS/cm) 

Na
+
 

(mg/L) 
K

+
 

(mg/L) 
Ca

2+
 

(mg/L) 
Mg

2+
 

(mg/L) 
HCO3

-
 

(mg/L) 
SO4

2-
 

(mg/L)
 

Cl
-
 

(mg/L) 
SiO2 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 

1 Fonte do Marrão 16,0 5,95 48 6,70 1,30 2,40 1,00 4,00 5,40 6,10 16,00 565 

2 Fonte de S. Tomé 14,2 5,64 27 4,60 1,60 1,40 0,50 4,00 2,20 4,80 11,00 810 

3 Fonte do Ferreiro 14,4 5,74 34 4,40 2,40 2,20 0,70 6,00 2,30 4,50 6,20 1050 

4 Fonte do Covão do Curral 16,6 6,60 6 2,40 0,70 1,00 0,30 2,00 0,70 1,40 8,30 1500 

5 Nascente da Lagoa Comprida 12,2 4,88 118 22,50 0,80 2,80 0,70 2,00 1,30 39,00 6,50 1595 

6 Fonte dos Perús 10,2 5,13 6 1,70 0,70 0,80 0,30 5,00 0,60 1,60 4,40 1840 

7 Mina da Torre 13,0 6,07 585 96,00 1,90 25,00 1,3 20,00 8,10 171,00 6,20 1990 

8 Fonte do Covão do Boi 12,2 6,00 7 2,30 0,60 1,10 0,30 6,00 0,50 1,30 12,00 1850 

9 Fonte do Espinhaço do Cão 12,4 6,17 252 19,90 1,10 22,00 3,10 4,00 0,80 77,00 19,00 1625 

10 Fonte da Nave de Santo António Sul 10,2 5,69 30 7,20 0,70 1,00 0,30 4,00 0,60 10,50 8,20 1585 

11 Fonte da Saibreira 11,8 5,61 6 1,80 0,80 0,70 0,20 4,00 0,20 1,10 7,20 1555 

12 Fonte das Penhas da Saúde 14,0 5,19 17 2,40 0,70 1,70 0,40 6,00 0,90 2,80 5,90 1480 

13 Mina da Rosa Negra 13,4 5,36 19 4,10 1,10 1,20 0,40 6,00 0,30 5,50 9,30 950 

14 Fonte da Biquinha 15,9 5,19 24 3,80 0,80 1,50 0,40 6,00 1,30 4,80 10,00 810 

15 Fonte Santa 13,2 5,45 20 3,40 0,80 1,60 0,40 4,00 1,80 2,40 12,00 670 
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Anexo III 

 

Resultados das análises isotópicas das lagoas 

Lagoa 
Altitude 

(m) 

Janeiro-2016 Março-2016 Junho de 2016 Outubro-2016 

δ¹⁸O 
(‰) 

δ H 
(‰) 

δ¹⁸O 
(‰) 

δ H 
(‰) 

δ¹⁸O 
(‰) 

δ H 
(‰) 

δ¹⁸O 
(‰) 

δ H 
(‰) 

L1 1645 -6,80 -39,0 -8,12 -49,8 -5,48 -41,5 7,66 -20,7 

L2 1822 -7,10 -39,4 - - -8,40 -57,6 -2,11 -27,0 

L3 1834 -7,42 -41,9 -9,99 -49,0 -3,35 -32,4 - - 

L4 1849 -7,05 -39,5 -8,69 -54,8 -6,69 -48,2 5,12 6,2 

L5 1854 -6,75 38,1 -7,50 -47,3 -5,52 -42,2 - - 

L6 1734 -7,30 -41,0 -7,77 -47,7 -8.08 -51,6 -4,27 -34,6 

L7 1749 -7,36 -47,3 -10,18 -64,7 -5,82 -41,3 1,83 -7,8 
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Anexo IV 

 

                                      Análises hidrogeoquímicas das lagoas (Paiva, 2016). 

Temperatua, pH e Condutividade Elétrica da Água das lagoas (parâmetros determinados in 
situ (Paiva, 2016)). 

  Temperatura (⁰C) pH 
Condutividade 

Elétrica (μS/cm) 

L1 

Janeiro - 5,06 9,56 

Março 4,9 4,46 13,69 

Junho 22,0 5,70 15,67 

Outubro 12,3 5,49 42,1 

L2 

Janeiro 3,9 5,18 7,30 

Março - - - 

Junho 15,7 5,93 11,91 

Outubro 14,9 5,92 9,28 

L3 

Janeiro 4,9 5,17 55,60 

Março 2,4 4,66 36,70 

Junho 17,1 5,73 9,79 

Outubro - - - 

L4 

Janeiro 4,2 4,66 13,93 

Março 1,5 4,77 21,40 

Junho 16,8 5,66 5,61 

Outubro 16,8 5,28 14,31 

L5 

Janeiro 4,2 5,18 7,47 

Março 1,3 4,80 10,67 

Junho 15,1 5,61 5,21 

Outubro - - - 

L6 

Janeiro 3,6 5,42 91,10 

Março 5,3 4,80 147,9 

Junho 18,0 5,54 91,80 

Outubro 20,8 5,63 59,1 

L7 

Janeiro 2,2 4,94 7,46 

Março 1,2 4,59 17,52 

Junho 22,8 5,41 9,63 

Outubro 19,8 5,19 29,6 

 

  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

Na
+ 

(mg/L) 

Janeiro 1,180 0,760 9,270 0,920 0,930 15,280 0,840 

Março 1,070 - 5,050 2,230 0,760 25,400 1,570 

Junho 1,720 1,340 2,050 1,360 1,390 16,620 1,380 

Outubro 4,840 1,310 - 1,950 - 9,490 3,050 

Cl
-
 

(mg/L) 

Janeiro 1,980 1,38 16,640 2,430 1,500 28,150 1,220 

Março 2,480 - 9,540 4,730 2,080 45,440 2,220 

Junho 3,160 2,570 1,860 0,930 0,940 27,440 1,950 

Outubro 7,380 1,350 - 2,800 - 17,870 5,700 

           
Ca

2+
 

(mg/L) 

Janeiro 0,220 0,160 0,630 0,140 0,940 27,440 0,009 

Março 1,090 - 1,180 1,250 0,150 1,530 0,940 

Junho 1,070 1,090 1,100 1,060 0,970 3,310 0,920 

Outubro 1,180 0,740 - 0,760 - 0,950 1,130 

Mg
2+

 
(mg/L) 

Janeiro 0,090 0,060 0,070 0,050 0,060 0,180 0,030 

Março 0,120 - 0,070 0,260 0,090 0,360 0,160 

Junho 1,116 0,958 0,945 0,957 0,981 1,088 1,009 

Outubro 0,970 0,600 - 0,670 - 0,710 0,940 

SO4
2-

 
(mg/L) 

Janeiro 0,280 0,260 1,100 0,320 0,280 1,220 0,040 

Março 0,990 - 1,490 1,500 1,380 2,560 1,380 

Junho 0,260 1,240 0,720 0,690 0,540 1,540 1,190 

Outubro 0,970 0,630 - 1,760 - 0,500 1,140 

HCO3
-
 

(mg/L) 

Janeiro 4,900 3,700 3,700 2,400 2,400 3,700 2,400 

Março 2,600 - 2,600 2,400 2,100 1,600 1,800 

Junho 3,150 2,530 2,830 2,830 3,150 2,530 3,150 

Outubro 5,670 3,780 - 2,530 - 3,150 2,530 

K
+
 

(mg/L) 

Janeiro 0,380 0,330 0,470 0,900 0,400 0,370 0,270 

Março 1,160 - 0,549 0,690 0,590 0,600 0,610 

Junho 3,330 2,910 1,370 0,960 0,880 1,470 1,880 

Outubro 2,370 1,190 - 1,040 - 2,180 2,490 


