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Resumo 

O benefício para a saúde da ingestão de água pode resultar do conteúdo de elementos 

químicos que a água veicula e das características físico-químicas da água. Conhecer se e como as 

características físico-químicas das águas de consumo podem influenciar a nossa saúde é importante 

para o bem-estar da sociedade. Com o desenvolvimento desta dissertação avaliou-se a qualidade da 

água de consumo humano portuguesa, tanto de distribuição pela rede pública (45 amostras) como 

por distribuição no mercado em embalagens (24 amostras), analisou-se as suas origens e identificou-

se casos de relação entre as características da água de consumo e a saúde humana. Verificou-se 

que as águas de consumo portuguesas apresentam uma boa qualidade, com poucos casos de 

irregularidades, e através do diagrama de Piper concluiu-se que uma parte significativa das águas 

portuguesas da rede pública em estudo é de fácies hidrogenocarbonatada cálcica e sódica e que as 

engarrafadas são maioritariamente de fácies hidrogenocarbonatada sódica, existindo diferenças ao 

longo do território consoante o ambiente geológico de circulação das águas captadas. Através de 

estudos de correlação, entre outros, indica-se que as águas de consumo podem contribuir para o 

combate a determinadas patologias recorrentes em Portugal, sendo que 48 % das águas da rede 

pública podem teoricamente proporcionar benefícios no que diz respeito à redução das doenças do 

aparelho circulatório, pedra nos rins e doenças orais e que algumas águas engarrafadas podem 

trazer esse benefício a diversas combinações de patologias. Como por exemplo, refere-se as águas 

Pedras Salgadas e Frize que podem proporcionar benefícios relativamente à hipertensão arterial e a 

doenças do aparelho circulatório. 

Palavras Chave: água de consumo, saúde, qualidade da água, patologias, hidroquímica. 
 

Abstract 

The health benefits of water intake may result from the content of chemical elements that it 

carries and from its physico-chemical characteristics. Know whether and how the physical and 

chemical characteristics of drinking waters can influence our health is important for the well-being of 

society. With the development of this work it was evaluated the quality of the Portuguese drinking 

water, both distributed by the public network (45 samples) and by distribution at markets in bottles (24 

samples), it was analyzed its origins and identified cases of relation between the drinking water’s 

characteristics and human health. It was verified that Portuguese drinking waters present good quality, 

with few irregularities, and through the Piper diagram it was concluded that a significant part of the 

Portuguese tap water under study is calcium and sodium hydrogen carbonate facies and that the 

bottled water is mostly sodium hydrogen carbonate facies, with differences along the territory 

depending on the captured water’s circulation geological environment. Based on correlation studies, 

among others, it is indicated that certain recurrent pathologies in Portugal may be fought with the 

consumption of some drinking waters. Therefore 48 % of the Portuguese tap waters may in theory 

provide reductions in regard to cardiovascular diseases, kidney stone and oral diseases and bottled 

waters can bring these benefits to various combinations of pathologies. Pedras Salgadas and Frize 

could be examples of waters that may provide benefits in controlling high blood pressure and 

circulatory diseases. 

Keywords: drinking water, health, water quality, pathologies, hydrochemistry.  
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1. Introdução e Objectivos 

 

A água é essencial para a vida na Terra. O ser humano sendo constituído por 65 % de água 

está altamente dependente desta, necessitando garantir o acesso viável a fontes de água potável 

(Mendes e Oliveira 2004). Além da falta de alimentos ser preocupante o ser humano necessita de 

beber água para que não entre em processo de desidratação (Albertini et al., 2007). O não consumo 

de água durante dois dias conduz a graves situações que podem, rapidamente, conduzir à morte 

(Cortez, 2012). 

Nos países desenvolvidos existem duas formas comuns de acesso a água de consumo: 

através da rede pública ou de água engarrafada. A água da rede pública que pode ter origem 

superficial ou subterrânea e é submetida a tratamentos que garantem a sua potabilidade, enquanto 

que a água engarrafada tem origem subterrânea e não sofre alterações sendo mandatário a 

preservação das suas propriedades naturais (RASARP, 2013; APIAM, 2014
a
). 

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

diversas substâncias, sendo por isso um veículo aos nutrientes essenciais para a sobrevivência de 

plantas e animais (Cortez, 2012). Os constituintes da água podem influenciar positivamente ou 

negativamente a saúde humana, podendo estes surgir naturalmente ou devido a fenómenos 

poluentes. Existem diversas entidades dedicadas ao controlo da qualidade da água de consumo tanto 

a nível nacional, como mundialmente, estabelecendo regras quantitativas e qualitativas e 

desenvolvendo pesquisas científicas que visam aprofundar os conhecimentos nessa matéria.  

Alguns benefícios associados às águas são conhecidos, desde tempos remotos, 

nomeadamente os relacionados com o uso de águas termais para fins terapêuticos. Contudo, os 

primeiros estudos que relacionaram o consumo de água com a saúde surgiram apenas no século XX 

(Albertini et al., 2007). O benefício na saúde da ingestão da água resulta: a) da água, por si própria, 

porque permite manter o grau de hidratação corporal necessário; b) do conteúdo de elementos 

químicos que a água pode veicular; c) das características físico-químicas da água, que ao ser 

ingerida em quantidade que deve ser controlada, tem efeitos terapêuticos (Gomes e Silva, 2006). 

Conhecer se e como as características físico-químicas das águas de consumo podem 

influenciar a nossa saúde é por isso importante para o bem-estar da sociedade. 

 

Com o desenvolvimento desta dissertação pretende-se avaliar a qualidade da água de 

consumo humano portuguesa, tanto de distribuição pela rede pública como por distribuição no 

mercado em embalagens, e identificar se ocorre alguma relação entre as características da água que 

consumimos e a nossa saúde, evidenciando os efeitos positivos e ou negativos que estas águas têm 

no organismo humano. 

Para o efeito, foram amostradas águas portuguesas e avaliadas as suas características 

qualitativas físico-químicas, tentando perceber as suas origens. A par destes dados realizou-se um 

exercício de recolha de informação sobre determinadas patologias médicas comuns em Portugal, e 

comparou-se as características das águas consumidas por zona com a ocorrência dessas patologias, 

de forma a identificar possíveis benefícios/malefícios resultantes do consumo de determinadas águas.  
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2. Água, Ambiente e Saúde 

 

O planeta Terra é conhecido por “Planeta Azul” uma vez que 70 % da sua superfície está 

coberta por água. Existe um equilíbrio entre a quantidade de água nos diferentes compartimentos de 

água terrestre (Tabela 1), uma vez que o ciclo da água é um sistema fechado que mantém os 

volumes relativamente constantes. Contudo a água doce, indispensável para a sobrevivência do ser 

humano, é um recurso limitado. Os oceanos contêm mais de 97 % da água total existente no nosso 

planeta enquanto a maior parte da água doce se encontra retida nas calotes polares e glaciares. 

Assim, e apesar de representarem uma percentagem diminuta da água doce existente, são 

comummente explorados os rios, os lagos e as águas subterrâneas. 

 

Tabela 1 - Indicação do volume de água presente nos diferentes compartimentos (Mendes e Oliveira, 

2004). 

Compartimentos Volume (10
3
 Km

3
) % 

Água Superficial 
  

Lagos de água doce 125 0,009 

Lagos salinos e mares interiores 104 0,008 

Rios e torrentes 1,3 0,0001 

Total 230 0,017 

Água Subsuperficial 
  

Humidade do solo 67 0,005 

Água subterrânea 8.000 0,62 

Total 8.067 0,625 

Calotes geladas e glaciares 29.000 2,15 

Atmosfera 13 0,001 

Oceanos 1.330.000 97,2 

Total 1.364.730 100 

 

O Homem explora a água doce para os mais variados fins, sendo de destacar o consumo 

directo e a produção alimentar. Só na agricultura consome-se cerca de um quinto da água que escoa 

para os mares (Albertini et al., 2007). Por exemplo, na produção de 1 tonelada de arroz são 

necessários 4,5 m
3
 de água e na produção de uma 1 tonelada de fibras industriais entre 750 e 

2.300 m
3
. Devido à sobre exploração resultante da nossa dependência da água doce, esta está a 

tornar-se cada vez mais escassa. Por este motivo, o uso e a gestão dos recursos hídricos são tópicos 

muito importantes para a sociedade moderna, sendo indispensável elaborar planos de acção e 

implementar normas mundiais que garantam tanto a qualidade como o não esgotamento deste 

recurso. O desperdício de água potável é no mínimo criminoso, e segundo Gomes e Silva (2006) 

Portugal é um exemplo perfeito da sua má gestão, uma vez que de toda a água captada para uso 

urbano apenas 58 % é utilizada para esse fim, devido à grande perda que ocorre nas redes de 

distribuição. 

 

Uma vez que a água é indispensável para a vida humana é fácil de imaginar que desde cedo 

o Homem demonstrou uma preferência pelos locais onde fosse fácil o acesso a este recurso, como 

estuários ou margens de lagos. Estas zonas foram e são relevantes devido à sua biodiversidade e à 
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sua possibilidade produtora. Assim, apesar de todos os perigos inerentes à escassez ou demasia da 

água (maremotos, secas, cheias e tempestades), sempre existiu uma procura de proximidade aos 

recursos hídricos. 

Após anos de convívio com este recurso, o ser humano apercebeu-se que além das 

vantagens industriais e de consumo, a água podia conter também propriedades benéficas para a 

saúde. Desde os tempos antigos que os benefícios associados às águas têm sido estudados, com 

especial atenção às águas termais. Na realidade desde o segundo século a.C. que no Mediterrâneo 

as águas termais têm sido usadas para fins hidroterapêuticos (Albertini et al., 2007). Contudo, os 

primeiros estudos que relacionaram o consumo de água com a saúde surgiram apenas no século XX, 

o que levou a um aumento significativo do consumo de água mineral natural nos últimos anos 

(Albertini et al., 2007). Hoje em dia, engarrafa-se água de nascente para consumo directo, como por 

exemplo as águas Evian e Vittel, que além de serem consideradas bebidas saudáveis no mercado, 

também são utilizadas em spas devido às suas propriedades medicinais (Gomes e Silva, 2006). 

O corpo humano consegue sobreviver meses à carência de alimentos que lhe fornece 

suprimentos energéticos e à carência de vitaminas e minerais, contudo a privação do consumo de 

água mata o ser humano em poucos dias (Mendes e Oliveira, 2004). Esta dependência deve-se ao 

facto de grande parte das células do corpo humano serem constituídas por água. O ser humano 

começa a sua vida com um teor médio em água de 97 % (valor que se mantém alto até ao 

nascimento) passando a ser constituído por 65 % de água quando adulto. Para que o indivíduo se 

mantenha saudável, deve consumir 2 a 3 litros de água por dia, quer sejam provenientes de bebidas 

(água e outros líquidos) quer de alimentos ingeridos. Contudo, é importante salientar que, consoante 

o sexo e a idade do indivíduo, se recomenda que cerca de 1,5 a 2 litros do valor total diário deve 

provir de bebidas (Tabela 2). Tendo em conta que cada ser humano precisa de consumir vários litros 

de água por dia para sobreviver, não é difícil imaginar que esta define em muito a nossa saúde. 

 

Tabela 2 - Ingestão recomendada de água proveniente de bebidas (L/dia) (IHS, 2008). 

Fase do Ciclo de Vida Sexo Feminino Sexo Masculino 

Crianças (2 a 3 anos) 1 1 

Crianças (4 a 8 anos) 1,2 1,2 

Crianças (9 a 13 anos) 1,4 1,6 

Adolescentes e Adultos 1,5 1,9 

 

A água é constituída por uma série de elementos químicos que podem influenciar 

positivamente ou negativamente a saúde humana, podendo estes estar presentes de forma natural, 

ou devido a fenómenos poluentes. 

O conceito de poluição das águas é bastante complexo, uma vez que as águas não se 

encontram no estado puro na natureza. Por vezes, definir quais as características naturais de uma 

determinada água é difícil, porque existe uma grande diversidade de situações possíveis, não se 

conseguindo alcançar um acordo universal na comunidade técnico-científica. Contudo, a análise de 

caso a caso (com recurso a comparações entre as variações que cada água sofre ao longo do tempo 

e o meio envolvente) torna possível a determinação de valores de normalização, sendo a água 
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classificada em função das substâncias que tem presentes em solução e/ou suspensão (Mendes e 

Oliveira, 2004). Seja qual for a fonte das substâncias existentes nas águas, é de salientar que além 

dos benefícios proporcionados pelo seu consumo, estas também podem ser a principal causa de 

doenças infecciosas ou não-infecciosas no Homem. 

A degradação das águas subterrâneas (principal fonte de água potável na Europa) e a 

contaminação directa das águas de consumo são assuntos que não devem ser ignorados, por 

constituírem um perigo iminente à saúde humana. A poluição química das águas é alvo de vários 

estudos/trabalhos devido à necessidade de se estabelecer relações entre as doenças que aparecem 

em determinados grupos de indivíduos e as águas que consomem. Só desta forma é que se pode 

adoptar um plano de acção eficiente, que vise eliminar incidentes futuros e tratar dos já ocorridos. 

Como exemplo, refere-se o caso de crianças venezuelanas que tinham um consumo de selénio 

elevado (alimentar e água) e exibiram alterações patológicas nas unhas, perda de cabelo e dermatite 

(WHO, 2011
b
). 

Além da análise das espécies químicas que existem nas águas para consumo (directo ou 

indirecto) e da forma como estas influenciam a saúde humana, é importante perceber caso a caso a 

razão que leva à existência de contaminações ou de valores anómalos. Assim, vários países têm 

programas/instituições cujo objectivo é avaliar os recursos hídricos a longo prazo no que respeita a: 

dimensões, qualidade e sua variação e influências antrópicas. Em Portugal é a Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), que tem como objectivo propor, acompanhar e assegurar a execução da política 

nacional no domínio dos recursos hídricos de forma a assegurar a sua gestão sustentável, bem como 

garantir a efectiva aplicação da Lei da Água. Dentro desta missão, a APA criou em 1995 o Sistema 

Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), que actualmente se encontra no formato 

digital, disponibilizando a sua base de dados publicamente (SNIRH, 2014). Isto torna possível a 

divulgação de dados hidro-meteorológicos e de qualidade da água (superficial e subterrânea), 

recolhidos na rede de monitorização de recursos hídricos do Ministério do Ambiente. 

Em Portugal, o Decreto-lei que estabelece as concentrações limites para os parâmetros que 

têm a capacidade de influenciar negativamente a saúde humana ou de alterar a qualidade das águas 

de consumo, é o DL 306/2007 de 27 de Agosto. Este além de estar ajustado à realidade nacional, 

também é influenciado por Directivas da União Europeia. É importante ter em conta ambos os 

documentos quando se pretende criar um relatório de avaliação de uma água de consumo. Para além 

das normas para cada parâmetro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda ainda o valor 

máximo de 250 mg/L para a mineralização total da água de consumo, independentemente da 

natureza dos sais presentes (Gomes e Silva, 2006), visto que a mineralização elevada da água pode 

resultar em sabor desagradável, processos de corrosão ou formação de depósitos (Mendes e Oliveira 

2004). 

Os padrões de consumo influenciam bastante a forma como a água contribui para a saúde do 

indivíduo. O volume de água ingerido diariamente determina o consumo das substâncias minerais 

existentes, o qual é influenciado por uma panóplia de factores externos ambientais e 

socioeconómicos (aclimatação ao calor, temperatura do ar, humidade, velocidade do vento, 

nebulosidade e disponibilidade, proximidade, sabor, temperatura e recipientes da água de consumo) 
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e factores pessoais (roupa usada, intensidade e duração do trabalho e exercício efectuados, idade, 

sexo e condição física) (WHO, 2005). 

Entre os elementos químicos conhecidos existem 21 que são considerados essenciais para o 

ser humano designados, segundo Averill e Eldredge (2007), por macroelementos (cálcio, fósforo, 

potássio, cloro, sódio, magnésio e enxofre) e por microminerais (ferro, zinco, cobre, iodo, molibdénio, 

silício, manganês, flúor, cromo, cobalto, vanádio, níquel, estanho e selénio). Por exemplo, o cálcio é 

essencial para a saúde dos ossos, o selénio é importante no sistema imunitário e o cobre tem 

funções antioxidantes (WHO, 2005). Na realidade a deficiência em determinados micronutrientes 

resultam no aumento da morbidez, na mortalidade devido à redução dos sistemas de defesa 

imunológica e em perturbações no desenvolvimento físico e mental (WHO, 2005). Por outro lado, 

além do perigo inerente ao consumo deficiente de determinados elementos, existe também um risco 

associado ao seu consumo excessivo. As quantidades consideradas excessivas variam consoante os 

elementos, sendo por isso importante a existência de informação sobre as influências que cada um 

tem no ambiente e no corpo humano. 

No âmbito desta dissertação, foram formuladas fichas técnicas de vários elementos químicos 

essenciais para o ser humano que se encontram nas águas de consumo e cujas influências no corpo 

humano foram estudadas e documentadas. 

 

2.1. Cálcio (Ca) 

 

 O cálcio é um elemento presente na natureza, tendo uma abundância de 3,63 % na crusta 

terreste (Mason e Moore, 1982), e ocorre naturalmente na água, maioritariamente devido à 

dissolução de rochas que apresentam minerais como a calcite, dolomite, gipsite, fluorite e apatite 

(Lenntech, 2014). Devido à grande variedade de possíveis rochas envolventes e às características 

intrínsecas da nascente originária, a quantidade de cálcio nas águas subterrâneas varia entre 1 e 

100 mg/L (WHO, 2009
a
), sendo o Ca

2+
 o catião predominante nas águas de consumo (Mendes e 

Oliveira, 2004). O cálcio na água é um importante determinante da sua dureza e funciona como um 

estabilizador de pH (Lenntech, 2014).  

 O consumo diário de cálcio recomendado é 1000 mg/dia em indivíduos adultos (Sunyecz, 

2008). Um consumo ajustado é feito através da ingestão de águas e alimentos ricos em cálcio, sendo 

de evitar suplementos alimentares em indivíduos saudáveis (WHO, 2009
a
). Como exemplo de 

alimentos ricos em cálcio indica-se os produtos lácteos (leite, queijo e iogurte) e alguns vegetais 

verdes (Sunyecz, 2008). Águas ricas em cálcio são importantes para uma dieta saudável, uma vez 

que têm capacidades de absorção iguais, ou melhores, à do cálcio presente no leite, podendo 

fornecer quantidades úteis de cálcio bio-disponível (Heaney, 2006). A quantidade de cálcio nas águas 

de consumo varia bastante, sendo que nas águas engarrafadas na Europa a concentração deste 

catião varia entre 0 e 546 mg/L (WHO, 2009
a
). 

No corpo humano o cálcio é o elemento mais abundante, encontrando-se em quantidades até 

cerca de 1,5 Kg (Lenntech, 2014). A maior parte do cálcio no corpo encontra-se concentrada nos 

ossos (sendo o seu maior constituinte) e nos dentes, representando 32 % do seu peso total, 
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funcionando como um elemento chave estrutural (WHO, 2009
a
). No corpo humano, o cálcio 

juntamente com o sódio, o potássio e o magnésio, desempenha funções enzimáticas essenciais à 

vida (Mendes e Oliveira, 2004). Além de ser essencial para a saúde dos ossos, é também essencial 

para a actividade neuromuscular, coagulação do sangue e função cardíaca normal (Sunyecz, 2008). 

O consumo inadequado de cálcio está correlacionado com o aumento do risco de 

osteoporose, pedra nos rins, cancro colo-rectal, hipertensão e doença arterial coronária e 

cerebrovascular (AVC), doença arterial coronária, resistência à insulina e obesidade (WHO, 2009
a
). 

Uma vez que os ossos são em grande parte constituídos por cálcio, a osteoporose (condição de 

fragilidade do osso, devido a reduzida massa óssea e deterioração do tecido) pode ser mitigada com 

o aumento de consumo de cálcio, assumindo que existia anteriormente uma deficiência no seu 

consumo (WHO, 2009
a
). Quando consumido em excesso (> 2500 mg/dia), e principalmente se 

ingerido em forma de suplementos, o cálcio pode provocar pedra nos rins; contudo, quando 

consumido através da dieta (alimentos e água) verifica-se uma diminuição na ocorrência desta 

patologia (WHO, 2009
a
). Assim, tanto é necessário consumir cálcio alimentar na quantidade 

recomendada (para reduzir a formação de pedras de oxalato de cálcio), como é necessário consumir 

água com baixa concentração de cálcio entre refeições, para prevenir a sua formação (Albertini et al., 

2007). Em geral, o consumo excessivo de cálcio não é problemático em indivíduos saudáveis, graças 

à função excretora dos rins (WHO, 2009
a
), contudo o consumo de doses orais de 5 a 50 mg de cálcio 

por quilograma de peso corporal são consideradas letais (Lenntech, 2014). 

 

2.2. Fósforo (P) 

 

 O fósforo tem uma abundância de apenas 0,07 % na crusta terrestre (Mendes e Oliveira, 

2004) e encontra-se na natureza geralmente sobre a forma de fosfato (PO4
3-

) (FSA, 2003). A maior 

parte do fósforo inorgânico ocorre sob a forma de apatite. Este é essencial para a agricultura, uma 

vez que a maior parte dos sistemas agronómicos necessitam da aplicação de fertilizante ou estrume 

animal para corrigir a deficiência de fósforo nos solos (Smolen, 2013). Contudo, este elemento não 

costuma aparecer naturalmente como um poluente nas águas subterrâneas, uma vez que o solo tem 

a capacidade de o reter nas camadas superficiais (Smolen, 2013) por coadsorção. Além dos 

fertilizantes, o fósforo também se encontra em detergentes, efluentes de esgotos e águas superficiais 

(FSA, 2003). 

O fósforo é encontrado na forma de fosfatos em muitos alimentos consumidos pelo Homem 

(aves, carne vermelha, produtos lácteos, peixe, pão e outros produtos cereais), sendo que quantidade 

típica de fósforo encontrada na água de consumo é baixa, em comparação com as quantidades 

obtidas na sua dieta. A US Environmental Protection Agency (EPA) apresenta como exemplo deste 

fenómeno a comparação entre a quantidade de fósforo na água de consumo com a quantidade 

determinada nas bebidas gaseificadas: X mg P / 0,33 L gasosa = X mg P / 10~15 L H2O. 

De acordo com a relação anterior, uma pessoa teria de consumir 10 a 15 litros de água para 

alcançar o valor de fósforo presente numa única lata de gasosa. Segundo a Food Standards Agency 

(FSA – departamento independente do governo do Reino Unido, responsável pela segurança e 
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higiene alimentar no país), também se consome fósforo em suplementos alimentares e 

medicamentos. 

Dado que a água de consumo não costuma apresentar valores elevados de fósforo e que a 

sua contaminação não é muito recorrente, a directiva europeia alterou o limite máximo de 5 mg/L, 

para a situação de não apresentar qualquer valor tabelado para este elemento (Anexo 24). 

No corpo humano o fósforo é bastante abundante, concentrando-se maioritariamente nos 

dentes e ossos, seguidos dos tecidos e células (músculos, fígado, coração e rins), sendo, também, 

muito importante para a produção de ADN e ARN (Ehrlich, 2011). A falta de fósforo pode criar 

doenças do fígado, septicemia, alcoolismo, cetoacidose diabética, anorexia, anemia, fraqueza 

muscular, dores nos ossos, raquitismo e ataxia (FSA, 2003). Apesar da deficiência de fósforo no 

corpo humano ser um problema grave, o seu excesso é bastante mais preocupante para a saúde. 

Pessoas que consomem demasiado fósforo padecem de um risco muito elevado de ter doenças 

cardíacas e de ter problemas a nível da densidade dos ossos e osteoporose, uma vez que o 

necessário e delicado balanço entre cálcio e fósforo é perturbado (Ehrlich, 2011). 

 

2.3. Potássio (K) 

 

O potássio tem uma abundância de cerca de 2 % na crusta terrestre e ocorre naturalmente, 

nas rochas, como por exemplo em grupos de minerais como o feldspato e micas, e em todas as 

águas naturais (Coenraads, 2007). A água de consumo, geralmente apresenta concentrações baixas 

de potássio, não representando um perigo à saúde humana, não existindo por isso uma concentração 

tabelada por lei em Portugal e na União Europeia. As excepções às concentrações baixas devem-se 

à utilização de permanganato de potássio (KMnO4) como um oxidante no tratamento de águas, às 

descargas de indústrias extractivas e de fábricas (de fertilizantes, vidro, …) e ao uso de cloreto de 

potássio como um amaciador da água, em vez do cloreto de sódio (WHO, 2009
b
). 

Apesar da fonte primária de potássio no organismo ser a comida ingerida, particularmente os 

vegetais, frutas e aditivos alimentares de sais de potássio, nos casos em que existe contaminação 

das águas de consumo devido ao permanganato de potássio, a quantidade de potássio pode ir até 

10 mg/L (WHO, 2009
b
) e nos casos de contaminação devido à indústria extractiva as concentrações 

podem alcançar 51 mg/L (Health Canada, 2008).  

O potássio é essencial para a vida humana devido à sua intervenção nos sistemas 

enzimáticos ligados ao metabolismo dos glúcidos e os seus papéis na secreção de insulina, no 

metabolismo de hidratos de carbono e na síntese de proteínas (WHO, 2009
b
). Tanto o potássio como 

o sódio são essenciais para manter a pressão osmótica natural das células (Mendes e Oliveira, 

2004). Desta forma, a OMS recomenda que os adultos consumam 4,7 g/dia de potássio, para se 

manterem saudáveis. 

Apesar de efeitos adversos para a saúde serem improváveis quando ingerida água de 

consumo humano com potássio, existem casos especiais que devem ser tidos em conta. O consumo 

de água que sofreu tratamentos à base de potássio (principalmente com cloreto de potássio) afecta 

negativamente grupos de indivíduos de alto risco, que devem evitar beber ou cozinhar com estas 
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águas (WHO, 2009
b
). Estes grupos são constituídos por indivíduos: com insuficiência renal ou outras 

doenças, tais como doenças cardíacas, aterosclerose coronariana, hipertensão arterial, diabetes, 

insuficiência adrenal e hiperpotassemia pré-existente; que tomam medicamentos que interferem com 

as funções normais no corpo que dependem do potássio; ou idosos e/ou crianças (WHO, 2009
b
). 

 

2.4. Sódio (Na) 

 

O sódio encontra-se na crusta terrestre com uma abundância de cerca de 2,8 % (Mendes e 

Oliveira, 2004). Os sais de sódio são altamente solúveis em água e não voláteis, sendo possível por 

isso encontrá-los nas águas subterrâneas e superficiais como resultado da interacção com minerais, 

tais como plagióclases, micas, anfíbolas e piroxenas (Mendes e Oliveira, 2004). 

Os usos do sódio são vastos, uma vez que este se encontra sempre sob forma combinada, 

formando variados compostos como por exemplo: cloreto de sódio, carbonato de sódio, hipoclorito de 

sódio (conhecido como lixívia) e metassilicato de sódio (WHO, 2003). O sódio metálico é usado como 

um catalisador para borracha sintética, na produção de titânio, como um reagente laboratorial, como 

refrigerador em reacções nucleares, em cabos eléctricos, entre outros, e os sais de sódio são usados 

no tratamento de águas (abrandamento, desinfecção, controlo de corrosão, ajustamento de pH e 

coagulação) e nas indústrias química, farmacêutica, alimentar, saboneteira, vidreira e papel (WHO, 

2003). 

Os sais de sódio encontram-se maioritariamente nos alimentos (Tabela 3) e na água de 

consumo (geralmente < 20 mg/L). Contudo, existem casos em que as águas podem estar expostas a 

contaminações que resultam em concentrações superiores a 250 mg/L de sódio, como por exemplo: 

intrusões salinas, depósitos minerais, aerossol marinho, efluentes de esgotos, sal usado para garantir 

que não há acumulação de gelo nas estradas (ao alterar a temperatura de congelação) (WHO, 2003). 

Em Portugal a concentração máxima de sódio admitida por lei nas águas de consumo é 200 mg/L 

(DL 306/2007). 

 

Tabela 3 – Concentrações de sódio nos em vários alimentos (adaptado de WHO, 2003). 

Alimentos Concentração de Sódio 

Fruta Fresca e Vegetais < 10 – 1.000 mg/kg 

Cereais e Queijo 10.000 – 20.000 mg/kg 

Leite Humano 180 mg/L 

Leite de Vaca 770 mg/L 

 

O sódio é essencial para o equilíbrio de líquidos no organismo e apesar de não existir um 

valor tabelado, que defina um consumo mínimo recomendado, estima-se que o consumo de 

120-400 mg/dia e de 500 mg/dia seja essencial para as crianças e adultos, respectivamente. A água 

consumida diariamente contribui, normalmente, com 20 a 200 mg de sódio para o organismo 

(Mendes e Oliveira, 2004). As concentrações relativas do sódio e do potássio (Na
+
 e K

+
) são 

essenciais à vida e estabilidade molecular, uma vez que são determinantes do sentido e da 

intensidade das trocas intra e extracelulares. O sódio tem assim um papel muito importante na 
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capacidade de resistência do organismo a modificações ambientais e da natureza e características 

dos alimentos (Mendes e Oliveira, 2004). 

Tal como referido por WHO (2003) os sais de sódio não são gravemente tóxicos, devido à 

eficiência dos rins a excretar sódio, contudo é importante lembrar que nem todos os indivíduos têm 

rins saudáveis ou completamente desenvolvidos, tal como acontece com os bebés, cujo consumo 

excessivo de sal pode resultar em problemas gastrointestinais, com diarreias que provocam 

desidratação. Os efeitos agudos do consumo excessivo de sódio são náuseas, vómitos, espasmos e 

rigidez musculares, convulsões, e edema cerebral e pulmonar (WHO, 2003). O consumo excessivo 

de sal pode resultar também em problemas cardíacos ligados à hipertensão, tromboses da coronária 

e cardiopatias (Mendes e Oliveira, 2004). 

 

2.5. Magnésio (Mg) 

 

O magnésio com uma abundância de 2 % na crusta terrestre (Mason e Moore, 1982) 

encontra-se associado a diversos minerais, como por exemplo a olivina e o diópsido (Mason e Moore, 

1982).Este é um elemento essencial à vida e o corpo humano de um adulto contem cerca de 75 g 

(FAO/WHO, 2001), sendo por isso o quarto catião mais abundante no nosso organismo (WHO, 

2009
a
). Existem muitas águas naturais com teores elevados de magnésio, seja este devido à litologia 

dos terrenos atravessados ou devido a contaminações industriais (Mendes e Oliveira, 2004). Nas 

águas, o magnésio, juntamente com o cálcio, é um dos factores determinantes da dureza da água 

(Mendes e Oliveira, 2004). 

O consumo diário recomendado (Recommended Dietary Allowances, RDAs) de magnésio é 

relativamente elevado, uma vez que é essencial para uma vida saudável (WHO, 2009
a
). À medida 

que um indivíduo envelhece a quantidade de magnésio necessário ao organismo aumenta, variando 

entre os 30 mg/dia e os 420 mg/dia. Este aumento também se verifica nas mulheres quando estão 

grávidas ou em fase de lactação. Existem muitos alimentos ricos em magnésio, que contribuem para 

o consumo da sua dose diária recomendada, como por exemplo brócolos, beterrabas, milho, ervilhas, 

frutos secos e sementes (Cedars-Sinai, 2014). Para além disso, o consumo de água também 

contribui em muito para o alcance deste valor (Sabatier, 2002). 

 Teores baixos de magnésio estão associados a situações de hipertensão, doença arterial 

coronariana, diabetes mellitus tipo 2, pré-eclampsia (hipertensão específica da gravidez) e síndrome 

metabólico. Existe por isso uma correlação negativa entre o consumo de magnésio e a pressão 

arterial, o grau de incidência de aterosclerose e as doenças anteriormente referidas (WHO, 2009
a
). 

Além do uso de magnésio como um agente de prevenção, este também pode ser utilizado em 

tratamentos, como acontece actualmente no caso de arritmias cardíacas que são tratadas por terapia 

intravenosa de magnésio (NYU Langone, 2011). Apesar das quantidades de magnésio em alimentos 

e na água de consumo não apresentarem um risco para a saúde de um humano saudável, 

quantidades excessivas de magnésio nos casos de medicação e suplementos alimentares podem por 

em risco a saúde do indivíduo (NIH, 2014). Nestes casos, os sintomas observados são diarreias, 
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náuseas e dores abdominais, podendo ocorrer níveis tóxicos por volta dos 5000 mg/dia de magnésio, 

o que resulta em morte por hipermagnesemia fatal (NIH, 2014). 

 

2.6. Flúor (F) 

 

 O flúor tem uma abundância de 0,07 % da crusta terrestre e uma elevada reactividade, que 

faz com que este nunca surja no seu estado livre, ocorrendo sempre combinado na forma de fluoretos 

de cálcio, alumínio, sódio, entre outros metais (Mendes e Oliveira, 2004). Este surge em minerais 

como a fluorapatite, a moscovite e algumas anfíbolas (Calado e Almeida, 1993). 

Os fluoretos inorgânicos são usados na indústria de vidro e cerâmica, na produção de 

alumínio e no fabrico de fertilizantes. Nalguns locais ainda são utilizados o ácido fluorossilícico, o 

hexafluorossilicato de sódio ou o fluoreto de sódio nos sistemas de fluoretação de água municipal 

(WHO, 2004). A fluoretação consiste no enriquecimento em flúor das águas de consumo com 

concentrações deste naturalmente baixas, de forma a tentar evitar cáries e cavidades dentárias na 

população. 

Os alimentos costumam ter quantidades pequenas de fluoreto, sendo a excepção o chá, 

alguns frutos exóticos e alguns peixes (Mendes e Oliveira, 2004). Desta forma, o fluoreto entra no 

corpo humano tipicamente devido às águas de consumo, sendo estas a sua maior fonte. Nas zonas 

vulcânicas com concentrações elevadas de fluoreto nas águas de consumo, como por exemplo na 

República Unida da Tanzânia, a dose diária consumida chega aos 30 mg de F (WHO, 2004). 

Contudo, este facto pode variar com a área geográfica, nomeadamente consoante a concentração de 

fluoreto na água de consumo e o volume consumido diariamente pelos indivíduos da população em 

causa. Na Holanda, por exemplo, os indivíduos costumam consumir entre 1,4 e 6 mg/dia de fluoreto, 

dos quais 80-85 % provém de alimentos (WHO, 2004). Outro factor que influencia os níveis de flúor 

consumidos é a ingestão de pasta de dentes. Nas crianças o uso não controlado de produtos 

dentários fluoretados pode fazer aumentar a quantidade de flúor ingerida (WHO, 2006). 

O flúor é necessário para a boa saúde dos dentes e dos ossos, mas desde que não 

consumido em concentrações demasiado altas. A OMS recomenda que a água potável não contenha 

mais do que 1,5 mg/L de flúor, valor que é seguido tanto pela Directiva da União Europeia 

(1998/83/EC) como pela Lei Portuguesa (DL 306/2007). Isto porque doses de flúor superiores aquele 

valor resultam nos seguintes problemas: manchas castanhas e degradação dos dentes, osteoporose 

e colapso de vértebras. Apesar de existirem casos de intoxicação aguda com flúor (devido a 

concentrações na água de consumo de 30-1000 mg/L), a maior preocupação são os efeitos que 

surgem quando os indivíduos consomem elevadas concentrações de flúor a longo prazo (WHO, 

2006). A fluorose é a doença que resulta dessa exposição a longo prazo, que ataca tanto os ossos 

como os dentes, sendo perigosa por não existir tratamento e por ser uma doença mortal (Gomes e 

Silva, 2006). 
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2.7. Lítio (Li) 

 

O lítio apesar de ocorrer em minerais, tem uma abundância diminuta na crusta terrestre 

(0,0065 %) (Fleischer, 1953). Este pode ser encontrado como elemento vestigial no feldspato de 

potássio, biotite, anfíbolas e minerais argilosos (Salminen, 2005). O lítio pode ser encontrado em 

todos os tipos de solos, sendo os argilosos os que apresentam maior concentração e os orgânicos 

menor. Quando um solo tem valores elevados de lítio (115-400 mg/L), este pode tornar-se tóxico para 

todas as plantas, causando uma condição parecida à clorose (produção insuficiente de clorofila) 

(Schrauzer, 2002). Quanto mais ácido for um solo maior será a solubilidade de elementos metálicos e 

uma vez que as plantas absorvem mais Li em solos ácidos, os níveis de Li nas plantas 

correlacionam-se com os níveis desses metais (Fe, Ni, Co, Mn e Cu, e por vezes Al, Pb e Cd) 

(Schrauzer, 2002). 

Apesar de reagir com a água e de o lítio na sua forma elementar não ser muito solúvel, os 

seus compostos são relativamente solúveis (Lenntech, 2014). A concentração de Li na água natural é 

geralmente baixa, variando entre 1 e 10 µg/L, enquanto as na água do mar apresenta uma média de 

170 µg/L (Turekian, 1968). O lítio assume o papel de contaminante na água quando existe em 

quantidade elevada, uma vez que é solúvel (e consequentemente difícil de remover) e é 

biologicamente activo. Desta forma, quando se encontra nas águas em concentrações superiores a 

30 mg/L torna-se bastante tóxico, com um número elevado de problemas biológicos associados 

(Stewart and Kszos, 1996). Níveis tóxicos de lítio são regulares em águas de irrigação e em casos de 

contaminação de águas de abastecimento, adjacentes a indústrias que usem compostos de lítio 

(Bradford, 1963). A análise regular de amostras de água em relação ao lítio é então muito importante 

para reduzir ao máximo este tipo de casos. 

Na dieta humana as maiores fontes de lítio são os cereais e vegetais (0,5-3,4 mg/kg), os 

produtos lácteos (0,50 mg/kg), a carne (0,012 mg/kg) e em algumas áreas a água de consumo (0,1-

2,0 μg/L) (Peixer, 2013). 

Apesar de nos humanos não terem sido identificadas doenças devidas exclusivamente à 

deficiência de lítio, foi provado que a deficiência de lítio nos animais leva a problemas sérios de 

saúde: abortos, ninhadas pouco numerosas, crias com peso deficiente, concepção reduzida e 

mortalidade alta (Schrauzer, 2002). Existem vários estudos que indicam que nos humanos o consumo 

de águas com reduzida concentração em lítio está associado com o aumento da taxa de suicídio, 

homicídio e o encarceramento devido a abuso de drogas e outros crimes (Blüml et al., 2013). No 

âmbito das doenças psicológicas, o lítio é administrado sob a forma de carbonato de lítio (Leal e 

Fernandes, 2002). Quando consumido em quantidades que atinge 10 mg/L de sangue torna-se 

ligeiramente venenoso, aos 15 mg/L provoca nos indíviduos experiências de confusão e deficiências 

na fala, e aos 20 mg/L existe risco de se tornar letal (Lenntech, 2014).  
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3. Geologia e Hidrogeologia de Portugal Continental 

 

A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos e o quimismo das águas de Portugal 

Continental estão intimamente relacionados com a geologia do território, sendo por isso, importante 

conhecer as condições de circulação das águas. 

Portugal Continental é um país geologicamente diversificado e constituído por duas grandes 

unidades geoestruturais (Figura 1): Maciço Hespérico (ou maciço antigo), que ocupa cerca de ¾ do 

território português e está dividido em três zonas com características distintas – Zona centro-ibérica, 

Zona de Ossa-Morena e Zona sul-portuguesa; Orlas Sedimentares, que são constituídas pelos 

terrenos mais recentes (Mesozóico e pós-Mesozóico), existindo a ocidente a Orla ocidental (ou 

lusitana) e a sul a Orla meridional (ou algarvia). 

 

Figura 1 - Esquema Tectono-Estratigráfico de Portugal Continental (Ferreira, 2000). 
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Os principais sistemas aquíferos de Portugal Continental encontram-se na sua maioria na 

Orla ocidental e na Orla algarvia, podendo-se encontrar alguns na Zona de Ossa Morena do maciço 

antigo (Costa, 2012). Isto verifica-se porque as bacias meso-cenozóicas, ocupadas essencialmente 

por rochas detríticas ou carbonatadas, pouco ou nada afectadas por fenómenos de metamorfismo, 

são a base dos aquíferos mais produtivos. Como o Maciço Antigo é constituído fundamentalmente 

por rochas eruptivas e metassedimentares, este apresenta poucos recursos (SNIRH, 2014). Apesar 

disso, estes recursos do maciço antigo são muito importantes para o abastecimento de populações e 

para a agricultura, existindo inúmeras captações particulares e públicas por todo o território. 

Excepções à regra são os locais com rochas carbonatadas paleozóicas, que em termos de 

produtividade apresentam uma relevância regional acentuada (Almeida et al., 2000). 

 

3.1. Maciço Hespérico 

 

 As formações que constituem o Maciço Hespérico português incluem-se, segundo Ferreira 

(2000), em dois grandes grupos de litologias: os metassedimentos do Paleozóico, Câmbrico e pré-

Câmbrico e os granitóides. É também nesta unidade geoestrutural que ocorrem as principais 

mineralizações de minerais metálicos de Portugal Continental (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - Principais Ocorrências de Minerais Metálicos em Portugal Continental (Ferreira, 2000). 
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A Zona centro-ibérica é a maior e pode ser considerada como o eixo de uma antiga cadeia 

montanhosa, contendo rochas paleozóicas e grandes extensões de rochas do Pré-Câmbrico 

(Ferreira, 2000). Esta zona é constituída maioritariamente por rochas granitóides (alcalinos e calco-

alcalinos), por quartzitos e por xistos metamorfizados com graus distintos (metamorfismo regional e 

de contacto, que deu origem a corneanas, xistos mosqueados, xistos profiroblásticos, entre outras 

rochas) (Almeida et al., 2000). 

Do ponto de vista hidrogeológico existem dois sistemas aquíferos importantes nesta zona: 

Luso (em rochas quartzíticas fissuradas) e Veiga de Chaves (em formações detríticas porosas). 

Ocorrem ainda aluviões localizados nas regiões graníticas que, apesar de terem pequenas 

dimensões, são bastante importantes para as populações locais, constituindo sistemas hídricos 

subterrâneos em estreita relação com os cursos de água (Costa, 2012). 

Associado ao contacto entre granitos e metassedimentos surgem mineralizações de estanho 

e/ou volfrâmio, em todas as subzonas da Zona centro-ibérica (Figura 2). Em associação com o 

arsénio e o antimónio, surgem por vezes metais preciosos, tal como acontece na Faixa de Ouro-

Antimónio na área de Valongo-Gondomar; existindo várias ocorrências de ouro e prata na zona norte 

do país. Apesar de não se observar na Figura 2, existem ainda a leste de Aveiro, várias ocorrências 

de arsénio e metais base, habitualmente com galena, esfalerite e calcopirite (Ferreira, 2000). As 

mineralizações de urânio, que já foram na sua maioria esgotadas com a exploração, concentram-se 

maioritariamente na zona Douro-Beiras (Ferreira, 2000). 

 

A Zona de Ossa-Morena localiza-se a sul da Zona centro-ibérica e é a zona do Maciço 

Hespérico geologicamente mais diversificada, apresentando uma grande variedade de rochas 

magmáticas, existindo tanto rochas granitóides como rochas básicas (Almeida et al., 2000). As rochas 

básicas ocupam uma extensão significativa e têm uma alta relevância hidrogeológica. Esta zona 

destaca-se pela existência de rochas economicamente importantes, como os mármores (Ferreira, 

2000), e pela ocorrência de minerais metálicos, como o cobre, o chumbo e o zinco (Figura 2). 

Relativamente a rochas sedimentares, esta zona é rica em calcários, sendo estes uma mais-valia 

para os sistemas aquíferos regionais (Ferreira, 2000). 

Do ponto de vista hidrogeológico as rochas carbonatadas proporcionaram a formação de 

vários aquíferos cársicos (ex.: Escusa, Monforte-Alter do Chão, Estremoz-Cano, Elvas-Vila Boim, 

Viana do Alentejo-Alvito e Moura-Ficalho), as rochas eruptivas básicas a formação do aquífero 

fissurado Gabros de Beja e as formações detríticas de cobertura a formação do aquífero poroso de 

Elvas-Campo Maior (Costa, 2012). 

 

Mais a sul encontra-se a Zona sul-portuguesa, que é caracterizada por afloramentos de 

materiais relativamente jovens (Devónico e Carbónico), que em alguns casos estão afectados por um 

metamorfismo de baixo grau (Ferreira, 2000). Esta é a zona do Maciço Hespérico mais pobre em 

recursos hídricos. Neste ambiente predominantemente sedimentar existem vários jazigos minerais 

importantes, sendo nesta zona que se encontra a famosa Faixa Piritosa Ibérica. Esta Faixa 

constituída essencialmente por quartzitos em bancadas espessas, xistos e siltitos e por rochas 
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vulcânicas básicas e ácidas (Município de Aljustrel, 2014), é considerada uma das maiores 

concentrações mundiais de jazigos de sulfuretos maciços. 

 

3.2. Orlas Algarvia e Ocidental 

 

As Orlas são essencialmente constituídas por materiais sedimentares mesocenozóicos 

(calcários, argilas, arenitos,…), com algumas intrusões magmáticas e escoadas lávicas (Ferreira, 

2000). 

 

A Orla algarvia corresponde a uma bacia sedimentar, com direcção aproximadamente E-W, 

constituída por xistos e grauvaques, que são o substrato onde as formações sedimentares mais 

modernas se depositaram (Almeida et al., 2000). Estes terrenos datam do Jurássico ao Quaternário e 

são essencialmente: calcários, cordões arenosos litorais, arenitos, margas e dolomitos (Almeida et 

al., 2000; Gago, 2007; Almeida, 1985). 

Nesta Orla encontram-se aquíferos com características distintas por todo o território algarvio, 

existindo, segundo o SNIRH, 17 sistemas aquíferos importantes (SNIRH, 2014). Estes são, na sua 

maioria, aquíferos cársicos (como por exemplo o sistema aquífero Querença-Silves), existindo ainda 

sistemas multi-aquífero mistos, constituídos por aquíferos do tipo cársico-fissurado e do tipo poroso e 

um sistema aquífero freático, pouco profundo, poroso e homogéneo (sistema aquífero Monte Gordo 

(Costa, 2012)). 

 

A Orla ocidental é constituída por terrenos que se depositaram numa bacia sedimentar, onde 

existem vários anticlinais de perfil assimétrico e sub-bacias de subsidência, que resultaram da 

migração do complexo evaporítico (estruturas diapíricas) (Ferreira, 2000). Os acidentes diapíricos da 

orla formam os vales tifónicos, tal como acontece nas zonas de Caldas da Rainha e de Rio Maior. 

Nesta Orla existem extensos campos de lapiás, dolinas, poljes, grutas e nascentes (Orlando, 

1968). Exemplos de zonas importantes são: as Margas de Dagorda - complexo essencialmente 

pelítico, de cor avermelhada, que inclui massas de gesso e sal-gema e intercalações calco-

dolomíticas (Almeida et al., 2000); Serras da Sicó, Arrábida, Montejunto e Candeeiros - serras de 

calcários cristalinos, oolíticos, compactos, dolomíticos e margosos (Almeida et al., 2000); Península 

de Setúbal, correspondente à Bacia do Baixo-Tejo - argilas com gesso, microconglomerados e 

arenitos com fósseis de moluscos marinhos, areias com intercalações de lignito e diatomito, e 

conglomerados com clastos de quartzito e quartzo (Vieira, 2008). 

Na Orla ocidental existe um número elevado de aquíferos, que tal como a geologia, variam na 

sua origem. Tem-se assim, sistemas aquíferos de natureza arenoargilosa e origem aluvionar, arenosa 

plioquartenária, carbonatada cársica, arenosa de depressões tectónicas, entre outros. Segundo o 

SNIRH, existem ao todo 27 sistemas aquíferos principais nesta zona portuguesa e mais quatro 

referentes à bacia do Tejo-Sado (Costa, 2012). 
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4. Água de Consumo Humano 

 

4.1. Águas de Abastecimento Público 

 

Segundo o Plano Nacional da Água (PNA, 2002) os grandes consumidores e utilizadores de 

água são a população, a indústria, o turismo, a agricultura e a produção de energia eléctrica. De entre 

os vários sectores mencionados, em Portugal Continental os principais consumidores de água são a 

agricultura, que consome cerca de 6600 milhões de m
3
/ano (consumo este que tem aumentado nos 

últimos anos, fazendo com que esta represente cerca de 75% do uso de água do país), o 

abastecimento doméstico, cuja procura de água é de 570 milhões de m
3
/ano e a indústria, que 

consome 390 milhões de m
3
/ano (PNA, 2002). 

 Portugal tem cerca de 10.562.178 habitantes (INE, 2011), distribuídos por 18 distritos, 308 

concelhos e 4257 freguesias (Marques, 2011). Cada um destes habitantes necessita de ter 

asseguradas as necessidades mínimas de água para consumo e saneamento. Assim, e de forma a 

assegurar um serviço adequado e a protecção da saúde humana, existem vários marcos legislativos 

e várias entidades com diferentes papéis no sector da água. 

 

 Existe uma série de legislações ligadas directa e indirectamente ao sector da água (a 

enumeração que se segue teve como base o documento Marques (2011) e os próprios decretos-lei 

(DL) emitidos). Para as concessões multimunicipais das águas e das águas residuais refere-se, 

respectivamente, o DL 319/94 (alteração mais recente é o DL 222/2003) e o DL 162/96. Para as 

concessões municipais indica-se o DL 147/95, que foi parcialmente revogado pelo DL 362/98. O 

DL 151/2002, juntamente com os decretos-lei anteriores (DL 230/97 e DL 362/98), diz respeito à 

regulamentação da Regulação do respectivo sector e do Instituto Regulador de Águas e Resíduos 

(IRAR). O IRAR, com a implementação do DL 207/2006, sofreu alterações e passou a denominar-se 

Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). O sector empresarial local (SEL) e 

as empresas municipais têm como documento legislativo o DL 53-F/2006. A defesa dos utilizadores 

dos serviços públicos tem como base o DL 12/2008 (documento que alterou o DL 23/96). O 

DL 306/2007 sofreu alterações com a implementação do DL 92/2010, sendo estes os que 

estabelecem o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano. A utilização dos 

recursos hídricos está estabelecida no DL 226A/2007 (que foi corrigido pelo DL 44/2012), desde que 

a informação neste não vá contra a estabelecida no DL 17/2014. Ao longo dos anos a Lei da Água 

(DL 58/2005) tem sofrido alterações, sendo o DL 130/2012 a última correcção existente até à data. O 

DL 347/2007 estabelece as bacias hidrográficas em paralelo com a Lei da Água. A legislação da 

indústria extractiva, no qual se encontram os recursos hidrominerais e as águas de nascente, 

encontra-se no DL 90/90. 

 

 Ao nível administrativo a ERSAR e os órgãos da Administração Pública têm um papel muito 

importante (Marques, 2011), enquanto que ao nível do desenvolvimento da estruturação do sector é a 

empresa Águas de Portugal (AdP) que tem extrema relevância (Marques, 2011). 
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A ERSAR é a autoridade competente responsável pela coordenação da implementação do 

DL 306/2007, na qual está concentrada um conjunto essencial de atribuições, anteriormente 

dispersas por várias entidades públicas, facilitando a fiscalização de uma matéria geral essencial à 

protecção da saúde humana (DL 306/2007). Desta forma, a ERSAR tem como objectivo fiscalizar e 

controlar a qualidade da água para consumo humano, compreendendo todos os Serviços de 

Abastecimento de Água e de Saneamento (SAS) de Portugal Continental e Açores (Marques, 2011). 

Os órgãos da Administração Pública são o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do 

Território e do Desenvolvimento Regional (MAOTDR), o Instituto Nacional da Água (INAG), a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

(CCDR), a Direcção-Geral do Consumidor (DGC), a Autoridade da Concorrência (AC), a Associação 

Portuguesa da Distribuição e Drenagem das Águas (APDA), o Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil (LNEC) e os municípios (Marques, 2011). 

O MAOTDR é o responsável máximo das várias políticas do sector do ambiente, tendo então 

função tutelar sobre o INAG que, tal como foi anteriormente mencionado, gere os recursos hídricos 

(Marques, 2011). Os CCDR são organismos descentralizados da Administração Central (MAOTDR), 

que partilham partes das competências com as Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH do 

Norte, do Centro, do Tejo, do Alentejo e do Algarve), tendo estas sido criadas pela Lei da Água com a 

função de prosseguirem atribuições de gestão das águas, incluindo o respectivo planeamento, 

licenciamento e fiscalização (Marques, 2011; DL 58/2005). A DGC, em cooperação com a ERSAR, 

desempenha um papel significativo na defesa dos utilizadores dos SAS, e a AC, também em 

articulação com a ERSAR, exerce poder em todos os tópicos que se relacionam com a concorrência 

no mercado dos SAS (Marques, 2011). A APDA age em prol da representação e defesa dos agentes 

responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais, 

apresentando uma série de objectivos nos domínios da gestão, do planeamento, do desenvolvimento, 

da administração, da ciência, da tecnologia, da investigação e da formação e ensino (APDA, 2014). O 

LNEC é um laboratório de referência, que neste caso apresenta contribuições na área da hidráulica e 

da engenharia sanitária (Marques, 2011). 

A AdP tem como missão contribuir para a resolução dos problemas nacionais nos domínios 

de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de tratamento e valorização de 

resíduos, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental (APDA, 

2014). 

De forma a existir uma base de dados e um exercício de monitorização das entidades do 

sector, foi criado o Inventário Nacional de Sistemas e Abastecimento de Água e de Águas Residuais 

(INSARR). Este é a base de dados onde a inserção anual de informação é efectuada pelas entidades 

gestoras de todo o território nacional (INSAAR, 2014). Assim, o seu objectivo é levantar e tratar 

informação submetida pelas entidades gestoras do sector dos SAS, para desenvolver políticas e 

estratégias nacionais (MAOT, 2007). 

 

Em Portugal existem sistemas multimunicipais que gerem o abastecimento de água, águas 

residuais e resíduos, ocorrendo assim dois tipos de sistemas: em Alta – sistema referente à captação 
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da água para consumo e à drenagem e tratamento de águas residuais; e em Baixa – sistema 

referente à distribuição de água às populações (RASARP, 2013). 

A maior parte do sistema em Alta é da responsabilidade da AdP, a qual participa num 

conjunto de empresas que, em parceria com os municípios, prestam serviços a cerca de 80 % da 

população portuguesa. Este grupo tem como funções o abastecimento de água e saneamento de 

águas residuais e o tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos (AdP, 2013). No âmbito 

desta dissertação, apenas é relevante o tratamento e abastecimento de água para consumo humano. 

Apesar do sistema em Alta estar bastante regulado e organizado, nomeadamente com a 

ajuda do Plano Estratégico de Abastecimento de Águas e de Saneamento de Águas Residenciais I 

(PEAASAR I), o sistema em Baixa foi negligenciado no passado. Desta forma, implementou-se o 

PEAASAR II, que visou um grupo de objectivos para o sistema em Baixa para os anos 2007 a 2013, 

de modo a corrigir lacunas de gestão e de infra-estruturas físicas neste sector (MAOT, 2007). 

As entidades gestoras em alta “típicas”, têm como principal objectivo captar, tratar e vender a 

água tratada a outras entidades gestoras responsáveis pela distribuição em baixa. Assim, se não se 

incluir as 45 situações em que os municípios vendem água a municípios vizinhos, em 2011 e 2012, 

funcionaram em Portugal Continental 15 entidades gestoras a operar em alta, responsáveis pelo 

fornecimento total ou parcial de água às entidades gestoras em baixa de 201 concelhos (RASARP, 

2013). A área geográfica servida e explorada pelos 23 sistemas de abastecimento em alta pode ser 

observada na Figura 3. 
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Figura 3 - Identificação dos concelhos abastecidos pelas entidades gestoras em alta em 2012 (RASARP, 

2013). 
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Dependendo do distrito, os serviços de abastecimento de água a operar em baixa em 

Portugal Continental podem ter diferentes modelos de gestão: câmara municipal; concessionária 

municipal ou multimunicipal; empresa municipal ou intermunicipal; junta de freguesia, 

associação/outro; ou serviço municipalizado (Anexo 1). 

Em 2012, operaram em Portugal Continental 359 entidades gestoras e foram servidos 10 

249 984 indivíduos. Tal como se verifica na Tabela 4 não existe uma relação directa entre o número 

de habitantes numa região e o número de entidades gestoras, por exemplo, na Região Lisboa apenas 

existem 17 entidades gestoras e na Região Centro 115, apesar de ambas terem aproximadamente o 

mesmo número de habitantes. 

 

Tabela 4 – Número de entidades gestoras de abastecimento de água a operar em baixa e população 

servida por região em Portugal Continental em 2012 (adaptado de RASARP, 2013). 

Portugal Continental 
TOTAL 

Nº entidades gestoras População servida 

Região Norte 153 3 637 610 

Região Centro 115 2 388 827 

Região Lisboa 17 2 801 577 

Região Alentejo 55 806 349 

Região Algarve 19 615 621 

 

Na maioria do território português existe em cada concelho apenas uma entidade gestora 

responsável pelo abastecimento em baixa, havendo apenas dois concelhos com mais de 10 

entidades gestoras a funcionar (RASARP, 2013). Contudo, dentro de cada concelho podem existir 

várias zonas de abastecimento, tal como se observa na Figura 4. 

 

Figura 4 - Número de zonas de abastecimento por concelho de Portugal Continental em 2012 (RASARP, 

2013). 
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Nos concelhos abrangidos por esta dissertação operam diversas entidades gestoras em alta 

e em baixa (Anexo 2, Anexo 3 e Anexo 4). Os dez concelhos que não apresentam uma entidade 

gestora em alta específica são os casos mencionados anteriormente (pág. 18), em que municípios 

vendem água a municípios vizinhos. 

 A água destinada ao consumo humano pode ter origem superficial ou subterrânea. No caso 

de Portugal a água superficial é a mais utilizada. Em 2012, por exemplo, a percentagem total de água 

superficial utilizada correspondeu a 66,65 % (Figura 5). 

 

Figura 5 – Tipo de origens de água utilizada em 2011 e 2012 (adaptado de RASARP, 2013). 

  

Esta tendência também se verifica nas entidades gestoras em alta, sendo que em 2012 o 

volume de total de água superficial utilizada foi de 86,96 % e de água subterrânea de 13,04 % 

(RASARP, 2013). Estes valores não sofreram grande variação ao longo dos anos. Entre 2008 e 2012 

a média de água superficial usada foi de 84,22 % e de água subterrânea de 15,78 %. Os concelhos 

que utilizam ambos os tipos de água ou apenas um destes podem ser observados na Figura 6, que 

mais uma vez mostra a superioridade de utilização de águas superficiais e/ou mistas. 

 

Figura 6 - Tipo de origem da água por concelho em 2012 (RASARP, 2013). 
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A água da rede pública antes de alcançar o consumidor final é submetida a uma série de 

fases que asseguram a sua qualidade e continuidade (Figura 7). Na fase de tratamento físico-

químico, a água é submetida a um grupo de processos que garantem que esta fique isenta de 

resíduos filtráveis e sólidos suspensos e em que são eliminados os contaminantes biológicos, 

orgânicos e inorgânicos. Estes processos de qualidade são realizados numa estação de tratamento 

de água (ETA) para consumo humano, que na sua forma mais simples utiliza apenas a desinfecção 

(DL 306/2007). Só quando todas as características estabelecidas pelo DL 306/2007 são alcançadas é 

que a água passa a ser considerada potável e própria para consumo humano. 

 

 

Figura 7 - Cadeia de Valor de Abastecimento de Água do Grupo AdP (adaptado de AdP, 2013). 

 

Como um exemplo dos procedimentos que se podem encontrar numa ETA optou-se por 

mencionar a ETA de Lever, situado no concelho de Vila Nova de Gaia (Figura 8), que é responsável 

pelo tratamento de água para cerca de milhão e meio de habitantes e cujos procedimentos de 

tratamento estão divididos em seis tópicos: pré-tratamento, pré-oxidação, coagulação/floculação, 

doseamento de carvão activado em pó, CoCoDAFF (Counter Current Dissolved Air Flotation and 

Filtration) e desinfecção final (AdDP, 2015). 
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Figura 8 – ETA de Lever (AdDP, 2015). 
 

No pré-tratamento as águas de origem subterrânea são submetidas a uma unidade de 

precipitação de manganês e ambas as águas (de captação superficial e subterrânea) recebem um 

tratamento de filtração pressurizada, reduzindo assim a sua turvação e teor de manganês, conforme 

o necessário. Na fase de pré-oxidação a água é tratada com ozono de forma a oxidar a matéria 

orgânica e eliminar os microorganismos e algas. Na fase seguinte é utilizado sulfato de alumínio 

como coagulante em conjunto com um floculante, resultando na agregação das partículas em 

suspensão. Para remover eventuais pesticidas é possível dosear, juntamente com os reagentes 

floculantes, carvão activado em pó. Na penúltima fase, conjuga-se numa só unidade duas etapas de 

tratamento: flotação e filtração, que consiste no arrastamento das partículas agregadas para a 

superfície através de bolhas de ar e posteriormente, na filtração da água clarificada, permitindo 

eliminar partículas sólidas pequenas (como por exemplo algas) que não tenham sido separadas na 

flotação. Por último, é efectuada uma desinfecção final com cloro, de modo a garantir a qualidade 

bacteriológica da água produzida, quer à saída da estação, quer ao longo de toda a rede de 

distribuição. 

 

4.2. Águas Minerais e de Nascente 

 

O povo português consome água engarrafada em quantidades elevadas, tendo por isso um 

contributo significativo na sua dieta e na sua saúde. No mercado nacional existem quatro tipos de 

águas engarrafadas a ser comercializadas: águas minerais naturais sem gás; águas minerais 

gasocarbónicas; águas minerais e de nascente gaseificadas; e águas de nascente sem gás. 

As estatísticas da APIAM mostram que nos últimos dez anos houve uma evolução positiva da 

venda de águas minerais naturais e de águas de nascente (mercado nacional e exportações) de 

cerca de 14,5 % (em volume), com uma estagnação em 2011 e uma evolução negativa acentuada 

em 2012. Em 2013, verificou-se um resultado positivo de cerca de 7 % (litros) e de 1,5 % 

(embalagens) em relação ao ano anterior (APIAM, 2014
a
). Em relação à venda no mercado nacional 

observou-se, entre 2012 e 2013, uma evolução global positiva, sendo as águas minerais naturais sem 
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gás e as águas de nascente sem gás as mais vendidas (Tabela 5). Desta forma, em 2013, o consumo 

de água engarrafada por habitante em Portugal foi de 129 litros/ano, valor este que se encontra 

dentro da média na Europa (APIAM, 2014
a
).  

 

Tabela 5 – Vendas no mercado nacional em 2012 e 2013 (adaptado de APIAM, 2014
a
). 

Categorias 
Milhões de Litros 

Δ(2012/2013) 
2012 2013 

Águas Minerais Naturais sem gás 423,21 447,26 + 5,7% 

Águas Minerais Gasocarbónicas 30,37 28,04 - 7,7% 

Águas Minerais e de Nascente Gaseificadas 14,13 14,14 + 0,07% 

Águas de Nascente sem gás 363,37 409,81 + 12,8% 

Total 831,08 899,25 + 8,2% 

 

Segundo o DL 90/90 integram-se no domínio público do Estado os recursos hidrominerais 

(águas minero-industriais e águas minerais naturais), mas as águas de nascente são do domínio 

privado. Assim, as águas de nascente podem ser objecto de propriedade privada ou outros direitos 

reais. Segundo este decreto-lei, a água mineral natural é uma água considerada bacteriologicamente 

própria, de circulação profunda, com particularidades físico-químicas estáveis na origem dentro da 

gama de flutuações naturais, de que resultam propriedades terapêuticas ou simplesmente efeitos 

favoráveis à saúde. As águas minero-industriais são águas naturais subterrâneas que permitem a 

extracção económica de substâncias nelas contidas; e as águas de nascente são águas subterrâneas 

naturais que não se integram no conceito de recursos hidrominerais, mas que na origem se 

conservam próprias para beber. As águas de nascente têm uma gama de variação anual maior em 

relação aos parâmetros físico-químicos e um menor tempo de residência no solo, comparativamente 

com as águas minerais naturais. 

 Ao contrário do que acontece com a água da rede pública, nas águas engarrafadas a 

preservação das propriedades naturais é obrigatória, sendo por isso proibido qualquer tipo de 

tratamento químico ou de desinfecção. Em certas circunstâncias, permite-se a remoção de alguns 

elementos indesejáveis eventualmente presentes, mas tal só pode ocorrer em condições legal e 

cientificamente restritas (APIAM, 2014
b
). Contudo, estas águas só são exploráveis enquanto se 

conseguir garantir certos parâmetros mínimos. No caso das águas de nascente estes estão 

referenciados no Anexo I do DL 306/2007. Além disso, estes recursos estão enquadrados, desde a 

qualificação à extracção, no DL 90/90, que disciplina a revelação e o aproveitamento dos recursos 

geológicos, bem como pelos DL 86/90 e 84/90, que respectivamente regulamentam a extracção de 

águas minerais naturais e de águas de nascente (APIAM, 2014
b
). 
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5. Amostragem e Métodos 

 

 Para a realização desta dissertação foram recolhidas, entre 2011 e 2013, 45 amostras da 

rede pública (águas da torneira) de Portugal Continental, com o intuito de serem representativas das 

águas que os portugueses consomem nas suas residências. As águas engarrafadas, no total de 24, 

foram adquiridas em supermercados. 

As amostras de água da torneira para consumo humano são representativas de 43 concelhos 

portugueses, dispersos pelas zonas NUTS II, tal como se verifica na Tabela 6, Tabela 7 e Figura 9. 

 

Tabela 6 - Águas da rede pública analisadas e divididas por NUTS I, NUTS III, Concelhos e Freguesias. 

NUTS II NUTS III Concelhos Freguesias 

Norte 

Minho-Lima 
Valença Valença 

Viana do Castelo Viana do Castelo 

Cávado Braga Braga 

Ave Póvoa de Lanhoso Póvoa de Lanhoso 

Grande Porto Porto Porto 

Douro 

Vila Nova de Foz 
Côa 

Vila Nova de Foz Côa 

Vila Real Vila Real 

Alto Trás-os-Montes 

Bragança Bragança 

Chaves 
Chaves 

Vidago 

Centro 

Baixo Vouga Aveiro Aveiro 

Baixo Mondego 
Coimbra Coimbra 

Figueira da Foz Figueira da Foz 

Pinhal Litoral Leiria Leiria 

Beira Interior Norte Pinhel Pinhel 

Beira Interior Sul Castelo Branco Castelo Branco 

Cova da Beira Fundão Fundão 

Lisboa e 
Vale do 

Tejo 

Oeste 

Alcobaça Alcobaça 

Peniche Peniche 

Torres Vedras Torres Vedras 

Grande Lisboa 

Cascais São Pedro do Estoril 

Lisboa 
Avenidas Novas (Praça do Saldanha) 

Areeiro (São João de Deus) 

Vila Franca de Xira Vila Franca de Xira 

Península de Setúbal 

Almada Almada 

Setúbal Setúbal 

Abrantes Abrantes 

Médio Tejo Tomar Tomar 

Lezíria do Tejo 
Benavente Samora Correia 

Santarém Santarém 
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Tabela 7 - Águas da rede pública analisadas e divididas por NUTS I, NUTS III, Concelhos e Freguesias 
(continuação). 

NUTS II NUTS III Concelhos Freguesias 

Alentejo 

Alentejo Litoral Grândola 
Azinheira dos Barros e São Mamede do 

Sádão (Lousal) 

Alto Alentejo 
Fronteira Cabeço de Vide 

Ponte de Sor Ponte de Sor 

Alentejo Central 
Estremoz Estremoz 

Viana do Alentejo Viana do Alentejo 

Baixo Alentejo 

Aljustrel Aljustrel 

Almodôvar Semblana 

Beja Beja 

Castro Verde Santa Bárbara de Padrões (Lombador) 

Mértola Mértola 

Algarve Algarve 

Albufeira Albufeira 

Faro Faro 

Lagos Luz (Espiche) 

Tavira Tavira 

Vila Real de Santo António Vila Real de Santo António 

 

Relativamente às águas engarrafadas analisaram-se 16 águas minerais e 8 águas de 

nascente, que são vendidas livremente no mercado português (Tabela 8), cujos locais de 

proveniência/captação podem ser observados na Figura 10. 

 

Tabela 8 – Águas engarrafadas analisadas e divididas por água mineral e água de nascente. 

Águas Minerais Engarrafadas Águas de Nascente Engarrafadas 

Luso Caramulo 

Caldas de Penacova Serra da Estrela 

Fastio Cruzeiro 

Carvalhelhos Gaseificada Continente (Ulme) 

Vimeiro Gaseificada Pingo Doce (Serrana, Cabril, Agadão) 

Vitalis Água Serra da Penha 

Pedras Salgadas Areeiro 

Carvalhelhos Nestlé Selda (Lamarosa) 

Monchique 
 

Serra da Gardunha 
 

Vimeiro 
 

Água Castello 
 

Frize 
 

Campilho 
 

Vidago 
 

Melgaço 
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Figura 9 – Mapa de Portugal Continental com indicação dos locais das águas da rede pública 

amostradas. 
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Figura 10 - Mapa de Portugal Continental com indicação dos locais das águas engarrafadas amostradas. 
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 As amostras de água foram inicialmente analisadas no laboratório de Mineralogia e Petrologia 

do Instituto Superior Técnico (LAMPIST), onde a mestranda determinou os seguintes parâmetros: pH 

(potencial do hidrogénio), alcalinidade, condutividade eléctrica (CE) e resíduo seco (RS). 

A medição do pH foi realizada com recurso a um eléctrodo, que foi calibrado periodicamente 

com duas soluções tampões de pH 4 e 7. Entre medições o eléctrodo foi lavado com água destilada e 

seco com papel. 

A determinação da alcalinidade foi realizada por titulação com uma solução aferida de um 

ácido forte (HCl). A cada determinação usou-se uma amostra de água de 50 ml e uma solução de 

ácido clorídrico 0,02 N (10ml 1N HCl em 500ml H2O). Para se obter resultados com o menor erro 

possível, a determinação foi realizada em duplicado. Para o cálculo da alcalinidade, utilizou-se o valor 

médio do volume de ácido utilizado nas duas medições. 

A primeira fase de titulação corresponde a pH = 8,3 e o volume de titulante gasto denomina-

se Título Alcalimétrico (TA). A segunda fase é alcançada a pH = 4,5 e o volume total de titulante gasto 

corresponde a um valor de alcalinidade dito alcalinidade total, ou Título Alcalimétrico Completo (TAC) 

(Peixoto 2007-2008). Se as amostras tiverem pH < 8,3 apenas alcançarão o segundo patamar que 

corresponde ao TAC. Os cálculos foram efectuados segundo o Standard Method 2 320 B.4c, da 

APHA (APHA, 1999). 

Todas as amostras foram sujeitas a medições de condutividade corrigida automaticamente 

para a temperatura ambiente de 25ºC. Entre as leituras lavou-se a sonda de condutividade eléctrica 

com água destilada e secou-se com papel. 

Segundo Van der Aa (2003) a condutividade eléctrica e os sólidos totais dissolvidos permitem 

classificar as águas relativamente á sua mineralização de acordo com determinados intervalos 

(Tabela 9).  

 
Tabela 9 - Classificação de águas consoante o TDS e a CE (Van der Aa, 2003). 

 
TDS (mg/L) CE (μs/cm) 

Concentração mineral muito baixa < 50 < 77  

Concentração mineral baixa 50 – 500 77 – 769 

Concentração mineral intermédia 500 – 1500 769 - 2308 

Concentração mineral alta > 1500 > 2308 

 

O resíduo seco é obtido após a evaporação de um volume conhecido de amostra em placa 

aquecedora (> 100º C) e sucessiva pesagem. 

 

A determinação dos aniões foi realizada no LAMPIST, por cromatografia iónica com recurso a 

um cromatógrafo DIONEX ICS-900. Os catiões foram analisados por Espectrometria de Massa 

Acoplada a Plasma Indutivo (ICP-MS) ou Espectrometria de Emissão com Plasma Indutivo 

(ICP-OES), quando o teor se encontra acima de um determinado valor máximo) no Actlabs 

Laboratory (Canadá) após preservação da amostra, por acidificação a pH < 2, com HNO3 

concentrado. As análises químicas foram realizadas sem filtragem prévia da amostra, para se garantir 

a representatividade da água de consumo. 
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A representação da fácies hidroquímica da água através dos diagramas de Piper e a 

representação da composição iónica com os diagramas de Stiff foram efectuados com recurso ao 

programa RockWorks 15. 

 

A dureza das águas foi calculada de acordo com a seguinte expressão (standard Method 

2340 B, da APHA) (APHA, 1999): 

Dureza total (mg eq CaCO3/L)  =  2,5 [Ca, mg/L]  +  4,1 [Mg, mg/L] 

 

Os dados das doenças e das taxas de mortalidade foram recolhidos através da informação 

disponibilizada on-line tanto em trabalhos independentes como na plataforma do Instituto Nacional de 

Estatística (INE). 

Os boxplot e a determinação do Coeficiente de Correlação de Pearson (ou coeficiente de 

correlação clássica) com intervalo de confiança de 95 %, foram efectuados com recurso ao programa 

Statistica 12.5. O coeficiente de correlação calculado mede o grau e a direcção da correlação entre 

duas variáveis de escala métrica (Think Finance, 2007). 

. 

 

 

 

  

1 
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6. Caracterização das Águas em Estudo 

 

6.1. Águas de Abastecimento Público 

 

Nas águas da rede pública em relação ao parâmetro pH, registou-se o valor máximo de 9,7 

(água de Alcobaça) e o valor mínimo de 5,7 (água de Coimbra). A média dos valores de pH foi 7,35 e 

a mediana 7,44. Verificou-se que 77,8 % destas águas são águas básicas, apresentando em média 

7,6 de valor de pH, e que as restantes águas são ligeiramente ácidas com um pH médio de 6,5 

(Anexo 5). 

Nestas águas, a mediana dos valores da condutividade eléctrica (CE) corresponde a 

288 μS/cm (média de 406 μS/cm). Os valores máximo e mínimo de condutividade foram registados, 

respectivamente, na água de Estremoz (1970 μS/cm) e na água de Bragança (65,7 μS/cm). 

 Tendo em conta um valor mínimo de 50,2 mg/L e um valor máximo de 1548,8 mg/L, o resíduo 

seco nas águas da rede pública apresenta uma grande variação, tal como se pode verificar no 

Gráfico 1 e Gráfico 2, registando-se uma mediana de 189,2 mg/L (média de 261,03 mg/L). 

 

 
Gráfico 1 - Variação do resíduo seco nas águas da rede pública em estudo. 

 

 

Gráfico 2 - Variação do resíduo seco nas águas da rede pública em estudo (continuação). 
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Tendo em conta a os valores de CE registados, cerca de 82,2 % das águas da rede pública 

têm concentrações minerais baixas e 17,8 % têm concentrações intermédias (Anexo 6). Uma vez que 

as águas com valores elevados de CE podem ter um sabor intragável (Dinelli et al., 2011), o facto das 

águas da rede pública portuguesa apresentarem concentrações minerais baixas é favorável á sua 

ingestão pelos consumidores. 

As águas da rede pública apresentam uma alcalinidade temporária média de 123,6 mg/L de 

HCO3
-
, mediana de 76,86, com mínimo e máximo de 19,52 e 495,32, respectivamente (Anexo 7). 

 

As espécies dissolvidas nas águas da rede pública ocorrem em várias gamas de valores de 

concentração, tal como se pode verificar nos Gráfico 3 a Gráfico 6, nos quais se encontram as 

concentrações dos catiões e dos aniões analisados. Para avaliar as águas em estudo optou-se por 

dividir as concentrações em grupos de potências de base 10, tendo-se calculado para cada grupo as 

respectivas médias, medianas e percentagens relativas. 

 

 

Gráfico 3 - Concentração dos catiões Ca
2+

, Na
+
, Mg

+
 e K

+ 
nas águas da rede pública em estudo. 

 

 
Gráfico 4 - Concentração dos catiões Ca

2+
, Na

+
, Mg

+
 e K

+ 
nas águas da rede pública em estudo 

(continuação). 
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Gráfico 5 - Concentração dos aniões HCO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
, F

-
 e NO3

-
 nas águas da rede pública em estudo. 

 
Gráfico 6 - Concentração dos aniões HCO3

-
, Cl

-
, SO4

2-
, F

-
 e NO3

-
 nas águas da rede pública em estudo 

(continuação). 
 

Com a análise dos dados expressos nos Gráfico 3 e Gráfico 4 é possível tecer as seguintes 

considerações sobre a concentração dos catiões Ca
2+

, Na
+
, Mg

+
 e K

+
 nas águas da rede pública. No 

caso do Ca
2+

, apenas a água de Estremoz apresenta concentração superior a 100 mg/L (111 mg/L), 

sendo que 80 % das águas têm concentrações entre 10 e 100 mg/L (mediana de 23,80 mg/L) e os 

restantes 17,78 % concentrações inferiores a 10 mg/L (mediana de 7,95 mg/L).Existem três águas 

com concentração em Na
+
 superior a 100mg/L (Estremoz, Azinheira dos Barros e São Mamede do 

Sádão (Lousal) e Semblana) cuja concentração mediana é de 129,50 mg/L; contudo, apesar de 

existirem águas com concentração inferior a 10 mg/L (representam 20 % das águas da rede pública) 

a maioria (cerca de 71,11%) apresenta teores entre os 10 e os 100 mg de Na/L, com concentração 

mediana de 26,20 mg/L. Em relação ao Mg
2+

, cerca de 31,11% das águas da rede pública 

apresentam concentração superior a 10 mg/L (das quais se destacam a água de Estremoz com 

133 mg/L e a de Cabeço de Vide com 74,9 mg/L), 48,89 % das águas apresentam concentração 

compreendida entre 1 e 10 mg/L (mediana de 5,12 mg/L) e aos restantes 20 % concentração inferior 

a 1 mg/L (mediana de 0,50 mg/L). Não existem águas em que a concentração de K
+
 ultrapassa 

10 mg/L; as águas com a concentração máxima nesta espécie são a água de Azinheira dos Barros e 

São Mamede do Sádão (Lousal) com 7,98 mg/L e a de Aveiro com 6,09 mg/L, que fazem parte do 

grupo de águas com valores superiores a 1 mg/L e que representam 68,89 % das águas da rede 
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pública (concentração mediana de 2,72 mg/L). As restantes águas (31,11 %) têm concentração em K
+
 

inferior a 1 mg/L, com mediana de 0,64 mg/L.  

Com a análise dos dados expressos no Gráfico 5 e Gráfico 6 é possível registar-se as 

seguintes observações nas águas da rede pública em relação aos aniões HCO3
-
, Cl

-
, SO4

2-
, F

-
 e NO3

-
. 

As águas com concentração de HCO3
-
 superior a 100 mg/L representam 40 % do total, em que se 

destacam as águas de Cabeço de Vide e de Estremoz, que têm concentrações de 495,32 mg/L e 

391,62 mg/L, respectivamente. Neste grupo, que representa 40 %, a concentração mediana é de 

193,37 mg de HCO3 /L e nos restantes 60 % é de 63,44 mg de HCO3 /L. As concentrações de Cl
-
 

encontram-se maioritariamente entre os 10 e 100 mg/L, com concentração mediana de 27,22 mg/L e 

representando 64,44 % das águas estudadas. Cerca de 15,56% das águas da rede pública 

apresentam concentração em Cl
-
 superior a 100 mg/L, com concentração mediana de 154,25 mg/L, 

sendo a água de Estremoz a que apresenta o valor máximo detectado (633,676 mg de Cl/L). A 

concentração em SO4
2-

 varia maioritariamente entre 1 e 100 mg/L com mediana de 12,40 mg/L (cerca 

de 88,89 % das águas). Apenas três das águas em estudo apresentaram concentração em SO4
2-

 

superior a 100 mg/L (Avenidas Novas (Lisboa) – 110,65 mg/L; Estremoz – 108,46 mg/L; Santa 

Bárbara de Padrões (Lombador) – 105,90 mg/L) e outras duas concentrações inferiores a 1 mg/L 

(Vidago – 0,87 mg/L; Vila Real – 0,92 mg/L). No caso do F
-
, apenas uma das águas apresenta uma 

concentração superior a 1 mg/L (Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão (Lousal) – 1,573 

mg/L)], sendo os restantes 97,78 % representados por águas com uma concentração mediana de 

0,07 mg/L. As águas da rede pública com concentração em NO3
-
 superior a 10 mg/L representam 

8,89 % (Viana do Castelo, Cabeço de Vide, Beja e Santa Bárbara de Padrões (Lombador)) com 

mediana de 16,89 mg/L, as com concentração inferior a 1 mg de NO3/L representam 31,11 % e têm 

uma concentração mediana de 0,31 mg/L, enquanto as restantes águas têm concentração de NO3
-
 

entre 1 e 10 mg/L com 3,20 mg/L de mediana. 

Com base na concentração dos aniões e catiões maioritários e através da representação no 

diagrama triangular de Piper (Figura 11), identificou-se a fácies Hidroquímica de cada amostra de 

água (Anexo 8 e Anexo 9), assim como também se recorreu à sua representação através do 

diagrama hidroquímico de Stiff (Anexo 10, Anexo 11, Anexo 12, Anexo 13 e Anexo 14) por forma a 

evidenciar diferenças ao nível da sua mineralização. 

 

As águas da rede pública apresentam uma distribuição de dureza variada: 13,3 % são duras; 

20 % são muito duras; 28,9 % são moles; e 37,8 % são muito moles (Anexo 15 e Anexo 16). A dureza 

mínima neste grupo corresponde à água de Pinhel com 13,54 mg/L de CaCO3 e a máxima à água de 

Estremoz com 822,8 mg/L de CaCO3. A dureza mediana e média das águas da rede pública são, 

respectivamente, 80,2 mg/L e 123,78 mg/L de CaCO3. 
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6.2. Águas Minerais e de Nascente 

 

O valor de pH de uma água engarrafada lisa destinada ao consumo humano, segundo o 

Decreto-Lei n.º 306/2007, tem de estar compreendido entre 4,5 e 9. Se houver presença de 

quantidades consideráveis de CO2 (tal como acontece nas águas gaseificadas engarrafadas) o DL 

admite que as águas sejam ainda mais ácidas, ou seja, que estas tenham um limite inferior a 4,5. 

Nenhuma das águas engarrafadas portuguesas analisadas apresentou valor de pH mais baixo que o 

limite inferior, contudo o mesmo não se verificou para o limite superior, uma vez que a água de 

Monchique apresentou um pH de 9,4, superando-o ligeiramente. Os valores mínimos medidos foram 

5,5 para as águas lisas (Caldas da Penacova) e 5,3 para as águas gaseificadas (Carvalhelhos 

Gaseificada) e os valores máximos 9,4 para as águas lisas (Monchique) e 6,5 para as águas 

gaseificadas (Frize). No Anexo 17 apresenta-se a classificação das águas engarrafadas em estudo 

consoante o valor do seu pH. 

No caso das águas engarrafadas o valor paramétrico da condutividade, para efeitos de 

controlo da qualidade da água destinada ao consumo humano (imposto pelo DL 306/2007), é 

2500 μS/cm a 20°C. Nenhuma das águas engarrafadas analisadas excedeu este valor. Os valores 

máximo e mínimo de condutividade foram medidos, respectivamente, na água de Monchique 

(419 μS/cm) e na água Serra da Gardunha (33 μS/cm). Estas águas apresentaram uma mediana de 

82,7 μS/cm (e valor médio de 116,4 μS/cm). 

As águas lisas têm valores de resíduo seco baixos (Gráfico 7), não excedendo 453 mg/L 

(valor máximo registado na água de Carvalhelhos) e um valor mínimo de 41,2 mg/L (detectado na 

água de Caldas de Penacova). As águas lisas apresentam uma mediana de 101 mg/L (média de 

122 mg/L). Por outro lado, as águas gaseificadas caracterizam-se por valores mais elevados de 

resíduo seco, apresentando um valor de mediana de 1289 mg/L, um valor máximo de 2336 mg/L 

(Frize) e um mínimo de 208 mg/L (Carvalhelhos Gaseificada). 

 

 

Gráfico 7 - Variação do resíduo seco nas águas engarrafadas em estudo. 

 

Nas águas engarrafadas 73,3% das águas lisas são águas de concentração mineral baixa e 

as restantes de concentração mineral muito baixa, enquanto que 22,2 % das águas gaseificadas têm 

concentração mineral baixa, 66,6 % têm concentração mineral intermédia e aos restantes 11,2 % 

concentração mineral alta (Anexo 18). 
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As águas lisas engarrafadas, tal como seria de esperar, apresentaram valores de alcalinidade 

inferiores às águas gaseificadas engarrafadas (Anexo 19). Os valores de mediana, mínimo e máximo 

da alcalinidade das águas lisas são, respectivamente: 25,9; 3,7 e 141,5. As águas gaseificadas 

apresentam uma mediana de 691,7 mg HCO3
-
/L, um valor mínimo de 124,4 e um valor máximo de 

1941 mg HCO3
-
/L. 

 

As espécies dissolvidas nas águas engarrafadas aparecem em várias gamas de valores de 

concentração, tal como se pode verificar nos Gráfico 8 e Gráfico 9, nos quais se encontram as 

concentrações dos catiões e dos aniões analisados. Tal como nas águas de abastecimento público, 

optou-se por dividir as concentrações, das águas em estudo, em grupos de potências de base 10, 

tendo-se calculado para cada grupo as respectivas médias, medianas e percentagens relativas. 

 

 
Gráfico 8 - Concentração dos catiões Ca

2+
, Na

+
, Mg

+
 e K

+ 
nas águas engarrafadas em estudo. 

 

 
Gráfico 9 - Concentração dos aniões HCO3

-
, Cl

-
, SO4

2-
, F

-
 e NO3

-
 nas águas engarrafadas em estudo. 
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Com a análise do Gráfico 8 é possível tecer as seguintes considerações sobre a 

concentração dos catiões Ca
2+

, Na
+
, Mg

+
 e K

+
 nas águas engarrafadas. No que respeita ao Ca

2+
, 

encontram-se concentrações superiores a 100 mg de Ca/L apenas nas águas Melgaço e Vimeiro 

Gaseificada, e o maior número de águas apresenta concentrações de Ca
2+

 entre 1 e 10 mg/L, mais 

especificamente uma concentração mediana de 3,15 mg/L. No caso do Ca
2+

, 41,67 % das águas têm 

concentração entre 10 e 100 mg/L e 37,50 % inferiores a 10 mg/L. Apesar da maioria das águas 

terem apresentado concentrações em Na
+
 inferiores a 100 mg/L, existem diversos casos nas águas 

engarrafadas portuguesas em estudo em que este valor foi superado, especialmente no caso das 

águas carbonatadas. Assim, cerca de 20,83 % das águas engarrafadas têm valores elevados de Na
+
 

(Campilho – 428 mg/L, Vidago – 624 mg/L, Pedras Salgadas – 594 mg/L, Frize – 630 mg/L e Vimeiro 

Gaseificado – 144 mg/L). Em relação às concentrações de Mg
2+

, cerca de 37,5 % das águas 

apresentam concentração superior a 10 mg/L, com mediana de 25,50 mg/L (Melgaço, Campilho, 

Vidago, Pedras Salgadas, Frize, Cruzeiro, Arieiro Gaseificada, Vimeiro Gaseificada e Água Castello), 

33,33 % apresentam concentração entre 1 e 10 mg/L (mediana de 1,82 mg/L) e os restantes 29,17 % 

concentração superior a 1 mg/L (mediana de 0,40 mg/L). As águas Campilho, Vidago, Pedras 

Salgadas e Frize apresentam concentração de K
+
 superior a 10 mg/L (27,1 mg/L, 53,8 mg/L, 

34,4 mg/L e 41,1 mg/L, respectivamente), sendo que 45,83 % das águas engarrafadas apresentam 

uma concentração mediana de 0,67 mg/L e as restantes 37,50 % uma mediana de 2,20 mg/L. 

Da análise dos dados que constam no Gráfico 9 relativos à concentração dos aniões HCO3
-
, 

Cl
-
, SO4

2-
, F

-
 e NO3

-
 nas águas engarrafadas, verifica-se que a maior parte destas águas apresentam 

concentração de HCO3
-
 inferior a 1000 mg/L, mais precisamente 12,50% das águas engarrafadas têm 

concentração inferior a 10 mg/L (mediana de 4,27 mg/L) e 70,83% entre 10 e 1000 mg/L (entre 10 e 

100 mg/L com uma mediana de 25,62 mg/L; e entre 100 e 1000 mg/L com 244,61 mg/L de mediana). 

As águas que contêm mais de 1000 mg/L de HCO3
-
 são a Campilho, Vidago, Pedras Salgadas e Frize 

(o que corresponde a 16,67 % das águas engarrafadas), com uma mediana em concentração de 

1883,07 mg/L. Nas águas engarrafadas verifica-se que a maior parte têm valores de Cl
-
 inferiores a 

100 mg/L, sendo a excepção as águas Frize e Vimeiro Gaseificada que têm concentração em Cl
-
 de 

100,15 mg/L e 176,32 mg/L, respectivamente. Cerca de 54,17% destas águas têm uma concentração 

mediana de Cl
-
 de 6,32 mg/L e os restantes 37,50 % uma mediana de 22,96 mg/L. Em relação ao 

SO4
2-

 a maior parte das águas apresenta concentração entre 1 e 10 mg/L (70,83 %), com uma 

mediana de 4,02 mg/L; sendo que apenas a água Areeiro Gaseificada apresenta uma concentração 

em SO4
2-

 superior a 100 mg/L. No caso do F
-
 e do NO3

-
 verifica-se que não existem concentrações 

superiores a 100 mg/L e que as águas com concentrações superiores a 10 mg/L são de destacar por 

serem mais escassas. No caso do F
-
 apenas 16,7 % das águas em estudo apresentam concentração 

superior a 1 mg/L (Campilho, Pedras Salgadas, Frize e Monchique), sendo que as restantes 

apresentam uma mediana de 0,07 mg/L. Apenas a Água Castello tem uma concentração de NO3
-
 

superior a 10 mg/L, sendo que 58,33 % das águas engarrafadas apresentam uma concentração 

mediana de 1,89 mg/L. 
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Com base na concentração dos aniões e catiões maioritários e da representação no diagrama 

triangular de Piper (Figura 12), identificou-se a fácies Hidroquímica de cada amostra de água (Anexo 

20), assim como também se recorreu à sua representação no diagrama hidroquímico de Stiff (Anexo 

21 e Anexo 22) por forma a evidenciar diferenças ao nível da sua mineralização. 

 

 

Figura 12 - Diagrama de Piper das águas engarrafadas em estudo 

 

A dureza das águas engarrafadas deste estudo apresenta uma mediana de 19,96 mg/L 

(média de 121,87 mg/L de CaCO3), com mínimo e máximo de 3,47 e 489,60 mg/L de CaCO3, 

respectivamente. Estas concentrações permitem classificar as águas engarrafadas, na sua maioria, 

como muito moles (62,5 %), mas também como águas muito duras (29,2 %) (Anexo 23). Tal como 

seria de esperar, as águas muito duras são todas gaseificadas, existindo apenas duas excepções 

destas: Campilho – dura; Carvalhelhos Gaseificada – muito mole. 
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6.3. Comparação entre as Águas de Abastecimento Público e as Águas 

Minerais e de Nascente 

 

Comparando as águas da rede pública com as engarrafadas detectaram-se várias espécies 

iónicas que apresentam grande variação de concentração: Cl
-
, SO4

2-
, Na

+
, Mg

+
 e Ca

2+
 (Gráfico 10). 

Por exemplo, a mediana de Cl
-
 no caso das águas engarrafadas é 8,1 mg/L e nas águas da rede 

pública 35,7 mg/L, o que resulta numa variação de 27,5 mg/L. Isto deve-se ao facto das águas da 

rede pública serem submetidas ao processo de desinfecção com cloro, tal como foi mencionado 

anteriormente (pág. 23). Ao comparar-se as espécies iónicas que apresentam diferenças 

significativas (Gráfico 10) verifica-se que as águas da rede pública são mais enriquecidas, com 

excepção do Si, que apresenta uma concentração mediana de 3,1 mg/L nas águas da rede pública e 

de 9,3 mg/L nas águas engarrafadas. Tal facto pode dever-se a que a maior parte das águas da rede 

pública são maioritariamente águas superficiais (Figura 5) e as águas subterrâneas serem 

naturalmente mais ricas em Si (Lazzerini e Bonotto, 2014). O conteúdo médio de Si nos rios mundiais 

é de 5,5 mg/L e nos aquíferos 8,4 mg/L (Lazzerini e Bonotto, 2014). As altas concentrações em Si 

nas águas subterrâneas, relativamente às águas superficiais, chegam a ser utilizadas como um 

critério de verificação de autenticidade de uma água mineral natural (Lazzerini e Bonotto, 2014). 

 

 

Gráfico 10 – Mediana da concentração das principais espécies presentes nas águas em estudo. 

 

Contudo, para se proceder à comparação de todos as espécies dissolvidas nas águas da 

rede pública e engarrafadas optou-se pela representação gráfica da magnitude de dispersão 

(magnitude of spreading), que segundo Dinelli et al. (2011) é dada pela seguinte fórmula: 

 

Magnitude de Dispersão =  
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Gráfico 11 – Variação da magnitude de dispersão das espécies dissolvidas e analisadas nas águas em 

estudo. 

 

Através da observação do Gráfico 11 pode-se concluir que as espécies iónicas com valores 

de magnitude de dispersão superior a 1 indicam que estas se encontram em maior concentração nas 

águas engarrafadas e que as que apresentam valores inferiores a 1 indicam que se encontram em 

concentração superior nas águas da rede pública. 

Nesta representação gráfica excluíram-se vários elementos, que apesar de detectados num 

dos grupos de águas, no outro encontravam-se abaixo do limite de detecção analítica. Nas águas 

engarrafadas referem-se o Be, Ge, Y, Zr e W e nas águas da rede pública o V, Ni e Se (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Valores máximos e limites de detecção dos elementos Be, Ge, Y, Zr, W, V, Ni e Se analisados 

nas águas engarrafadas e da rede pública portuguesas. 

  
Concentração (µg/L) 

  
Valor Máximo Limite de Detecção 

Água Engarrafada 

Be 39,1 0,1 

Ge 37,1 0,01 

Y 0,44 0,003 

Zr 17,5 0,01 

W 6,15 0,02 

Água da Rede Pública 

V 7,1 0,1 

Ni 8 0,3 

Se 39,8 0,2 

 

As concentrações máximas em Be, Ge e Zr diferem bastante das respectivas concentrações 

médias das restantes águas portuguesas, sendo, por isso, importante perceber a origem destes 

valores anómalos. 

O teor máximo em berílio foi medido na água engarrafada Campilho, a qual é captada na 

freguesia de Vidago. Nesta freguesia na zona do Seixigal, ocorrem pegmatitos graníticos ricos no 

mineral fenaquita (Be2SiO4), que é um silicato rico em berílio relativamente raro (Mindat, 2015). A 
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interacção água-rocha nesta zona pode ser a causa da concentração extremamente elevada de Be 

na água do Campilho, relativamente às restantes águas nacionais. 

A água Frize apresenta tanto a concentração máxima encontrada de germânio como a de 

zircónio (Tabela 10), podendo estes ser originários de uma génese profunda, relacionada com 

fenómenos de levantamento crustal (Calado, 1995). 

 

 

6.4. Qualidade das Águas de Consumo 

 

Apesar das concentrações encontradas nas águas em estudo não serem representativas da 

realidade portuguesa a longo prazo, no momento da recolha foram detectadas irregularidades em 

relação à Lei Portuguesa e à Directiva da União Europeia (Anexo 24), tal como se pode verificar na 

Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Comparação entre as concentrações nas águas da rede pública e de nascente engarrafadas e 

os valores do DL 306/2007 para águas de consumo. 

 
Cl (mg/L) F (mg/L) Al (mg/L) As (µg/L) Se (µg/L) Ag (µg/L) 

Água da Rede Pública (Freguesias) 
      

Estremoz 633,7 
    

4,3 

Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão (Lousal) 
 

1,6 
    

Bragança 
  

0,41 
   

Alcobaça 
  

0,27 
   

Castelo Branco 
   

42,5 
  

Samora Correia 
   

10,7 
  

Santa Bárbara de Padrões (Lombador) 
    

39,8 
 

Água de Nascente Engarrafada 
      

Continente (Ulme) 
   

12,8 
  

Lei Portuguesa DL 306/2007 250 1,5 0,2 10 10 1 

 

 Estes valores são relevantes uma vez que as concentrações dos constituintes das águas de 

consumo humano não variam muito ao longo dos anos, tal como se verificou ao comparar com os 

dados recolhidos das análises trimestrais à água da rede pública (que são efectuadas pelas câmaras 

e disponibilizadas on-line). Desta forma, é importante perceber-se que existem águas cuja infracção 

tem pouca significância, por ter um incremento em concentração pouco acentuada e facilmente 

corrigível, como por exemplo a água da freguesia de Samora Correia cujo valor de arsénio é 1,07 

vezes superior ao do DL 306/2007 (Gráfico 12); mas por outro lado, incrementos elevados são 

preocupantes, tal como é o caso da água da freguesia de Estremoz, que apresentou uma 

concentração em prata 4,3 vezes superior ao valor tabelado por lei (Gráfico 12). No entanto para 

averiguar a necessidade de aplicação de medidas correctivas seria necessário proceder com uma 

monotorização para se verificar a existência destas anomalias a longo prazo. 
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Gráfico 12 - Concentração dos elementos seleccionados em várias águas estudadas e respectivo valor 

estabelecido no DL 306/2007 (com indicação do respectivo incremento relativamente aos valores 

estabelecidos por lei). 

 

Os teores elevados em alumínio nas águas de Bragança e Alcobaça (Tabela 11) podem 

dever-se ao tratamento a que a água da rede pública é submetida, em vez da litologia das zonas de 

captação, dado que o alumínio é utlizado na forma de sulfato, para provocar coagulação/floculação 

das substâncias presentes na água bruta, podendo resultar em contaminações quando o processo 

não é bem calibrado ou quando não se procede à limpeza do alumínio após a floculação (Mendes e 

Oliveira, 2004). 

Uma vez que os minerais com teor elevado em selénio são raros, é normal que não existam 

muitos casos portugueses de água de consumo humano contaminada com este elemento. Contudo, 

existem minerais que contêm selénio como sulfuretos de cobre, zinco e chumbo (Lenntech, 2015), 

podendo ser essa a razão pela qual a água de Santa Bárbara de Padrões (Lombador), que é captada 

na Zona sul-portuguesa, apresentou um teor em selénio tão elevado (Tabela 11). 

Na zona de Estremoz existem pequenas minerações de prata, que estão associadas às 

restantes minerações metálicas (por exemplo, de cobre) que aí ocorrem (LNEG, 2013). Assim, o teor 

elevado em prata registado na água da rede pública desta zona pode dever-se à captação de água 

que circula nessas ocorrências. 
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7. Saúde e Consumo de Água 

 

Para esta dissertação analisaram-se diversas doenças/patologias, com grande relevância 

para a sociedade portuguesa: hipertensão arterial, doenças do aparelho circulatório, litíase renal, 

osteoporose, doenças orais e doenças do foro psíquico. Os dados foram recolhidos maioritariamente 

para o ano 2012, uma vez que as amostras de água da rede pública para este trabalho foram 

recolhidas entre 2011 e 2013. Quando existiram impossibilidades, devido a falta de informação 

disponível, recorreu-se a valores de outros anos de forma a ser possível a continuidade do exercício. 

Contudo, tal só foi realizado após se verificar, que os valores dos elementos maiores das águas não 

sofreram grande variação nos últimos anos. Esta verificação realizou-se recorrendo aos dados das 

análises trimestrais efectuadas pelas câmaras, que estão disponíveis para consulta on-line em várias 

plataformas. 

 

7.1. Hipertensão Arterial 

 

Existem diversos estudos epidemiológicos que provaram a associação da hipertensão arterial 

às doenças arterial coronária e cerebrovascular (AVC) e à insuficiência renal. Efectivamente, a 

hipertensão arterial é o factor de risco cardiovascular modificável mais frequente (ou seja, é um risco 

recorrente, mas que pertence à gama dos que são facilmente manipulados ou eliminados) e o seu 

tratamento e controlo assume importância primordial nas estratégias preventivas (Cortez-Dias et al., 

2009). Em Portugal existem muitos casos de pressão arterial alta. Segundo Nichols et al. (2012), para 

o nosso país a estimativa padronizada de idade da prevalência de pressão arterial elevada é de 

quase metade da população (41,9%). Segundo este estudo, a pressão arterial sistólica (valor mais 

elevado na leitura da pressão arterial) manteve-se constante nos últimos anos, com uma média de 

135 mmHg. Os valores normais de pressão arterial são inferior a 140 mmHg para a pressão sistólica 

(PS) e inferior a 90 mmHg para a pressão diastólica (PD), considerando-se que, indivíduos com 

pressão arterial sistólica entre 120 e 130 mmHg ou diastólica de 85 a 89 mmHg constituem um grupo 

de risco com propensão a desenvolver hipertensão arterial no futuro (Viegas, 2008). A investigação 

conduzida por Cortez-Dias et al. (2009) chegou a conclusões semelhantes, ao usar uma amostra da 

população portuguesa composta por 16.856 indivíduos (com idades entre os 18 e 96 anos) 

confirmando a existência de prevalência teórica de hipertensão arterial na população portuguesa 

adulta de 42,1%. O estudo que teve em conta uma amostra representativa da população adulta 

portuguesa, conseguiu detectar uma significativa variação regional na prevalência de hipertensão 

arterial, ajustada à composição demográfica por sexo e idade da região (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Prevalência de hipertensão arterial, ajustada à estrutura demográfica de cada região de 

residência (prevalência global e por sexo) (adaptado de Cortez-Dias et al., 2009). 

 
Hipertensão Arterial (%) 

 
Homens Mulheres Total 

Norte 42,11 41,17 41,62 

Centro 42,58 48,28 42,9 

Lisboa e Vale do Tejo 42,58 48,28 42,9 

Alentejo 58,98 49,27 51,54 

Algarve 48,27 40,99 44,57 
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O consumo excessivo de sal é um factor alimentar que está associado ao aumento da 

pressão arterial, constituindo assim um factor de risco para as doenças do aparelho circulatório. 

Diversos estudos demonstram que existe uma relação directa entre a ingestão de sal e o número de 

AVCs e a gravidade da doença cardíaca. Como exemplo refere-se o INTERSALT, que envolveu 

10.079 indivíduos em 32 países e permitiu concluir que uma ingestão de Na superior a 2,3 g/dia 

elevava a pressão arterial (PS/PD) a 3-6/0-3 mmHg (Viegas, 2008). Além do sal consumido nos 

alimentos, a água de consumo também tem influência na dose diária de sódio consumida. Vários 

outros estudos foram efectuados de forma a estabelecer a relação entre as águas cloretadas sódicas 

e a pressão sanguínea, tendo-se chegado à conclusão que as pessoas idosas, com tensões 

normativas, ao consumirem águas altamente mineralizadas cloretadas sódicas apresentam um 

aumento de tensão, mesmo consumindo uma dieta restritiva em sais (Albertini et al. 2007). 

Por este motivo, torna-se importante conhecer se existe uma correlação entre o consumo de 

águas da rede pública ricas em sódio e os casos de hipertensão no país. Para esse fim, procedeu-se 

à determinação da correlação possível entre os teores medianos de sódio nas águas de consumo 

humano e a ocorrência de casos de hipertensão relativamente às zonas do NUTS II (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Correlação entre a percentagem de indivíduos hipertensos e os teores medianos de sódio 

(mg/L) por região e por sexo e global (p<0,05). 

Hipertensão Na (mg/L) 

Homens 0,868 

Mulheres 0,706 

Total 0,934 

 

 Para as águas em estudo verificou-se a existência de correlação positiva (r = 0,934) entre o 

sódio nas águas de consumo humano e os casos de hipertensão, por zona NUTS II (Gráfico 13). 

 

 

Gráfico 13 - Correlação entre a percentagem de todos os indivíduos hipertensos e os teores medianos de 

sódio (mg/L) por região. 

 

Apesar de neste caso se ter verificado que quanto mais sódio existe na água de consumo de 

uma zona, maior é a prevalência de hipertensão, tem de se ter em conta que esta correlação foi 

estabelecida com poucos dados e que a maior parcela do consumo de sódio diário provém dos 

hábitos alimentares e não do consumo de água (WHO, 2003). Contudo, sabendo que em Portugal 

Continental existem casos de águas da rede pública com teores elevados em sódio e que o consumo 

mínimo diário de sódio para um indivíduo saudável é de 500 mg/L (WHO, 2003), nem todas as águas 

são por isso recomendadas a consumir por pessoas com tensão arterial alta, sem que haja a prática 



46 

 

de uma dieta baixa em sódio. A EPA recomenda que indivíduos em dietas rigorosamente baixas em 

sódio (< 500 mg/dia), não bebam águas com mais de 20 mg/L de Na (EPA, 2003). A Tabela 14 

enumera as águas de consumo humano que devem ser evitadas no caso de indivíduos que seguem 

uma dieta muito fraca em sódio, assumindo o consumo diário de 2 litros de água. No caso das águas 

engarrafadas também existem marcas com teores em sódio bastante elevados que devem ser 

evitadas por pessoas hipertensas, apesar do seu consumo diário ser, na maior parte dos casos, 

naturalmente menor (Tabela 15). 

 

Tabela 14 - Águas da rede pública de consumo humano com teor de Na superior a 20 mg/L. 

Freguesias Na (mg/L) 

Estremoz 182 

Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão (Lousal) 157 

Semblana 102 

Abrantes 100 

Aljustrel 87,2 

Santa Bárbara de Padrões (Lombador) 87,2 

Beja 65 

Almada 57,9 

Mértola 57,1 

Aveiro 56,9 

Samora Correia 46,9 

Avenidas Novas (Praça do Saldanha) 40 

Viana do Castelo 38,2 

Setúbal 34,5 

Coimbra 34,1 

Vila Franca de Xira 32,9 

Luz (Espiche) 32,8 

Peniche 31,5 

Leiria 31,1 

Viana do Alentejo 28,3 

Albufeira 24,1 

São Pedro do Estoril 23,6 

Santarém 23,4 

 
Tabela 15 - Águas engarrafadas com teor de Na superior a 20 mg/L. 

Água Engarrafada Na (mg/L) 

Frize 630 

Vidago 624 

Pedras Salgadas  594 

Campilho 428 

Vimeiro Gaseificada 144 

Melgaço 87,5 

Monchique 76,9 

Arieiro Gaseificada 66,3 

Carvalhelhos 55 

Carvalhelhos Gaseificada 52,3 

Água Castello 34,3 

 

A água da rede pública é maioritariamente captada em ambiente superficial, cuja composição 

é também influenciada pela água da chuva. Uma vez que os aerossóis marinhos são ricos em 

diversos sais, como o NaCl, as águas da chuva de zonas costeiras são naturalmente mais ricas em 

Na
+
, contribuindo também para a predominância de uma fácies sódica e respectivo teor, em algumas 

destas águas (por exemplo, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Coimbra). Por sua vez, na zona da 

Orla ocidental e algarvia, a água de algumas captações subterrâneas circula em formações 

evaporíticas (por exemplo no sal-gema, que é um mineral muito solúvel), e ocorrem casos de intrusão 

marinha nos aquíferos (Almeida et al., 2000), influenciando o teor em sódio nas águas da rede 
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pública que chega ao consumidor. Contudo, os valores mais elevados de sódio verificaram-se 

principalmente nas águas distribuídas no Alentejo, ainda que estas sejam de fácies 

predominantemente cálcica. Estas águas da rede pública têm origem na mistura de água superficial e 

subterrânea associada a vários complexos hidrogeológicos, situados nas Zona sul-portuguesa e Zona 

de Ossa-Morena, que imprimem naturalmente características intrínsecas destas zonas. 

As primeiras quatro águas engarrafadas da Tabela 15 são captadas na mesma zona a norte 

do país, sendo todas águas hidrogenocarbonatada sódicas (Figura 10). As concentrações elevadas 

em sódio podem ser explicadas pela interacção água-rocha (granitos alcalinos), mas também pelo 

facto de serem águas de circulação profunda em zonas da crusta com concentrações elevadas em 

determinados elementos (Lourenço et al., 2010). No maciço eruptivo de Monchique (água 

engarrafada de Monchique) a concentração de sódio deve-se à existência de sienitos nefelínicos, 

compostos maioritariamente por feldspato (microclina) e nefelina, apresentando ainda minerais 

acessórios como os zeólitos (González-Clavijo e Valadares, 2003). 

Apesar do consumo em excesso de sal contribuir para o aumento da tensão arterial, 

aumentando o risco de doenças cardiovasculares, existem vários trabalhos que estudaram a relação 

entre o consumo de sódio e os níveis de colesterol no corpo humano, tendo chegado à conclusão que 

uma dieta fraca em sódio resulta no aumento do colesterol total (Albertini et al., 2007). Uma dieta 

fraca em sal pressupõe o consumo de apenas 460 mg Na /dia, em contraste com uma dieta rica 

(consumo de 5058 mg Na /dia) (Albertini et al., 2007). Neil Gradual, do Hospital Universitário de 

Copenhaga, refere um estudo em que grupos de indivíduos com pressões arteriais normais e 

elevadas, foram divididos aleatoriamente em dietas de baixo ou alto teor de sódio, tendo-se chegado 

à conclusão que a redução do consumo de sódio levou a uma diminuição de 1% na pressão arterial 

em indivíduos que tiveram leituras normais de pressão, e uma diminuição de 3,5% em pacientes com 

hipertensão; e que as pessoas que diminuíram o sal na dieta apresentavam um aumento de 2,5% nos 

níveis de colesterol e um aumento de 7% em triglicéridos (Park, 2011). O colesterol total elevado está 

intimamente ligado com o risco cardiovascular. Um adulto que não tenha problemas de tensão arterial 

e que tenha colesterol alto deve seguir a recomendação de um consumo diário mínimo de 500 mg de 

sódio, reduzindo o consumo de sal alimentar e bebendo água altamente mineralizada carbonatada. 

Isto porque o consumo de águas minerais ricas em sal promove a conversão do colesterol em ácido 

biliar e a sua secreção (Albertini et al., 2007). Esta relação positiva entre o consumo de água mineral 

carbonatada rica em sódio e a prevenção de doenças cardiovasculares, foi investigada e confirmada 

por Schoppen, et al. (2004) para o caso de mulheres pós-menopausa, tendo sido observado uma 

redução do nível de colesterol total e de LDL (lipoproteína de baixa densidade ou “mau” colesterol). 

As águas altamente mineralizadas hidrogenocarbonatadas sódicas, quando consumidas em conjunto 

com uma dieta reduzida em sal, resultam em efeitos benéficos no metabolismo de cálcio (Albertini et 

al. 2007). Tendo em conta que vários governos e agências de saúde recomendam o consumo diário 

de 2400 mg de Na, quem necessitar de uma dieta rica em sódio, pode consumir qualquer água da 

rede pública ou água engarrafada encontrada em Portugal Continental e beneficia do consumo das 

águas mencionadas na Tabela 15. 

. 
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7.2. Doenças do Aparelho Circulatório 

 

As doenças do aparelho circulatório devem-se a um espectro amplo de síndromes clínicas. 

Contudo as doenças relacionadas à aterosclerose são a principal contribuição, manifestando-se estas 

por doença arterial coronária, doença cerebrovascular e de vasos periféricos, incluindo patologias da 

aorta, dos rins e dos membros, com expressiva morbidade (taxa de portadores de determinada 

doença em relação à população total estudada, num determinado local e momento) e impacto na 

qualidade de vida e produtividade da população adulta (Ministério da Saúde, 2006). Existem vários 

factores de risco, como por exemplo o diabetes mellitus do tipo 2 e a hipertensão, que estão 

intimamente ligados com a ocorrência de aterosclerose (Schaan e Reis, 2007). Apesar dos avanços 

científicos ao longo dos anos terem permitido a redução da incidência e mortalidade por doenças 

cardiovasculares nos pacientes sem diabetes, o mesmo não se verifica nos casos de doenças 

macrovasculares associadas ao diabetes (cardiopatia isquémica, doença arterial periférica e doença 

cerebrovascular), não sendo fácil controlar o seu surgimento e evolução (Schaan e Reis, 2007). 

As doenças do aparelho circulatório causam todos os anos 4 milhões de mortes na Europa e 

mais de 1,9 milhões de mortes na União Europeia (UE), correspondendo a, respectivamente, 47 % e 

40 % da mortalidade (Nichols et al., 2012). O número de óbitos em Portugal devido a doenças do 

aparelho circulatório tem vindo a aumentar ao longo dos anos, sendo por isso uma fonte de 

preocupação para a comunidade e para a Direcção-Geral da Saúde. Por exemplo, as taxas de 

mortalidade padronizadas (por 100 mil habitantes) para o Continente foram em 2003 e em 2006, 

respectivamente, 390,3 e 182,7 (Figura 13). Com base em vários relatórios Risco de Morrer em 

Portugal observou-se que, no período dos 4 anos consecutivos apresentados no Figura 13, a média 

das taxas de mortalidade devido a este tipo de doenças corresponde a 284,08 por 100 mil habitantes. 

 

 

Figura 13 - Taxas de mortalidade padronizadas (por 100 mil habitantes) para o Continente devido a 

doenças do aparelho circulatório, entre 2003 e 2006 (adaptado de DGS, 2006
a
, 2006

b
, 2007 e 2009). 

 

Mais recentemente, e segundo o Instituto Nacional de Estatística, mais de metade dos óbitos 

ocorridos em 2012 em Portugal resultaram de doenças do aparelho circulatório e de tumores 

malignos. Designadamente, as doenças do aparelho circulatório provocaram 32 859 óbitos, 

constituindo a principal causa de morte no país (30,4 %) e correspondendo a uma taxa bruta de 

mortalidade de 312,6 óbitos por 100 mil habitantes (INE, 2014
b
). As principais doenças do aparelho 

circulatório e respectivas percentagens de óbitos estão demonstradas na Figura 14, sendo que as 

doenças cerebrovasculares (AVC) representaram uma taxa bruta de mortalidade de 128,8 óbitos por 

100 mil habitantes e a doença isquémica do coração uma taxa bruta de mortalidade de 66,4 óbitos 

por 100 mil habitantes. 

390,3 

217,2 

346,1 

182,7 

2003 2004 2005 2006
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Figura 14 - Proporção de óbitos (%) por algumas doenças do aparelho circulatório no país em 2012 (INE, 

2014
b
). 

 

Existem vários casos em que se registou uma relação inversa entre a concentração de 

magnésio na água de consumo e a prevalência de doenças do aparelho circulatório. Um destes 

estudos decorreu na Finlândia, no qual foi evidente que a percentagem de prevalência de todas as 

doenças do aparelho circulatório fora quatro vezes maior no distrito que apresentada uma 

concentração média de 5,8 mg/L de Mg, em comparação com um distrito com concentração média de 

11 mg de Mg/L (Luoma, 1989). Um outro estudo, verificou a possibilidade de existir uma associação 

entre o teor de magnésio, cálcio e fluoreto na água de consumo humano e o risco de ocorrência de 

enfarte do miocárdio nos homens finlandeses (Luoma, 1989). Este chegou à conclusão que: i) com o 

aumento da concentração de magnésio na água de consumo, o risco relativo de enfarte diminui; ii) a 

concentração de fluoretos tem também uma relação inversa com esse risco (apesar de ser menos 

evidente); e iii) com o aumento da concentração de cálcio existe um aumento do risco relativo de 

enfarte do miocárdio (Luoma, 1989). Segundo Albertini et al. (2007), o consumo de magnésio está 

associado com a diminuição da mortalidade devido a enfarte, mas não com a sua incidência. 

Vários estudos epidemiológicos decorridos entre 1979 e 2003 mostraram, igualmente, existir 

benefícios para a saúde humana quando se consome água de elevada dureza (medida através de 

diversos parâmetros de dureza ou através da concentração de cálcio e magnésio na água), com 

especial destaque para a relação inversa entre o consumo deste tipo de águas e a morte por doença 

isquémica do coração (WHO, 2011
a
). A água dura é uma fonte confiável e estável de cálcio e, por 

vezes, de magnésio, existindo uma grande variação nas suas concentrações absolutas e relativas, 

consoante a sua origem (WHO, 2011
a
). Tendo em conta esta variação e ao comparar-se esses 

estudos epidemiológicos, verificou-se que os benefícios do magnésio são mais evidentes que os do 

cálcio. Graças aos seus benefícios, o tratamento de casos suspeitos de enfarte do miocárdio com 

sais de magnésio por via intravenosa diminui dramaticamente a mortalidade devido a arritmias e 

enfarte trinta dias após terapia (WHO, 2011
a
). 

Para se verificar se em Portugal Continental existe alguma correlação entre o teor de 

magnésio e de cálcio nas águas de consumo humano e a ocorrência de mortes por doenças do 

aparelho circulatório, utilizou-se os dados fornecidos pelo INE (2014
a
). Optou-se por utilizar as taxas 

de mortalidade padronizadas (por 100.000 habitantes) por local de residência, segundo o NUTS III 

(cujos valores medianos se podem observar na Tabela 16). Contudo os resultados obtidos não são 

absolutos porque existem vários factores que influenciam as doenças do aparelho circulatório (como 
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por exemplo, obesidade e tabaco) e porque, esta análise foi realizada com base em poucos pontos, 

uma vez que foi necessário utilizar medianas das concentrações destes catiões nas águas das 

freguesias, de forma a possibilitar uma correspondência com as taxas de mortalidade disponibilizadas 

pelo INE, segundo o NUTS III.  

 

Tabela 16 – Mediana das taxas de mortalidade padronizadas (por 100.000 habitantes) por local de 

residência em 2012 para diferentes doenças (adaptado de INE, 2014
a
). 

NUTS II 

Doenças do 
Aparelho 

Circulatório 

Doença Isquémica 
do Coração 

Enfarte Agudo 
do Miocárdio 

Doenças 
Cerebrovasculares 

(CID-10: I00-I99) (CID-10: I20-I25) (CID-10: I21-I22) (CID-10: I60-I69) 

Norte 142 22,95 16,05 66 

Centro 142,55 24,7 17,7 58,35 

Lisboa e Vale do Tejo 162,2 38,9 23,9 65,8 

Alentejo 176,35 49,15 35,9 67,6 

Algarve 146,2 36,9 28,8 53,2 

 

Sabendo que os benefícios só se verificam quando se consome água com concentração 

superior a 20-30 mg/L de Ca e 10 mg/L de Mg (WHO, 2011
a
), é de esperar que nem sempre se 

consiga estabelecer uma boa correlação para o território português. Nas zonas Norte, Centro e 

Algarve não existe correlação entre o magnésio e as doenças do aparelho circulatório, porque as 

concentrações encontradas nas águas da rede pública são muito baixas (Gráfico 14). Na zona de 

Lisboa e Vale do Tejo, apesar de existirem zonas em que as concentrações foram superiores a 

10 mg/L, a mediana de Mg nas águas foi de 8,12 mg/L, tornando improvável a existência de 

correlação (Gráfico 14). 

 

 

Gráfico 14 - Concentrações medianas de magnésio (mg/L) nas águas da rede pública portuguesa. 

 

No entanto verificou-se correlação inversa entre a quantidade de magnésio nas águas da 

rede pública do Alentejo e as doenças cerebrovasculares (r = -0,945) (Gráfico 15). 
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Gráfico 15 - Correlação entre as taxas de mortalidade padronizadas por doenças cerebrovasculares e os 
teores medianos de magnésio (mg/L) no Alentejo, em 2012. 

 

De forma a evidenciar a existência de concentração elevada de magnésio na água da rede 

pública e a diminuição nas mortes registadas por doenças cerebrovasculares, optou-se por fazer um 

estudo que envolvesse apenas as águas de Portugal Continental com concentrações em magnésio 

aproximadamente iguais, ou superiores, a 10 mg/L. Nesta situação, verificou-se existir, mais uma vez, 

correlação inversa entre a quantidade de magnésio nas águas de consumo humano e as doenças 

cerebrovasculares (r = -0,798). Estes resultados parecem assim apoiar as tendências dos estudos 

anteriores, de que com o aumento da concentração de magnésio na água de consumo humano pode-

se verificar uma diminuição de mortes devido a doenças cerebrovasculares. 

Por outro lado, os valores de cálcio no território português apresentam grande variação, tal 

como se verifica no Gráfico 16, sendo possível verificar-se correlação entre a concentração de cálcio 

na água da rede pública e as taxas de mortalidade padronizadas por doenças do aparelho circulatório 

nas zonas com concentrações a partir dos 20-30 mg/L de Ca. 

 

 

Gráfico 16 - Concentrações medianas de cálcio (mg/L) nas águas da rede pública portuguesa. 
 

 Estatisticamente verificou-se existir uma correlação inversa entre as concentrações de cálcio 

nas águas da rede pública e a taxa de mortalidade por doença isquémica do coração e enfarte agudo 

do miocárdio, na zona Lisboa e Vale do Tejo (r = -0,771 e r = -0,757, respectivamente) (Gráfico 17 e 

Gráfico 18). 
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Gráfico 17 - Correlação entre as taxas de mortalidade padronizadas por doença isquémica do coração e 
os teores medianos de cálcio (mg/L) em Lisboa e Vale do Tejo, em 2012. 

 

 

Gráfico 18 - Correlação entre as taxas de mortalidade padronizadas por enfarte agudo do miocárdio e os 
teores medianos de cálcio (mg/L) em Lisboa e Vale do Tejo, em 2012. 

 

Estes resultados seguem a tendência da maioria dos trabalhos anteriormente referidos e 

contrariam, também, os resultados de Luoma (1989). 

Tendo em conta os resultados obtidos neste estudo e os trabalhos existentes sobre o tópico, 

refere-se que as águas da rede pública que podem trazer aparentemente benefícios na prevenção de 

morte por doenças do aparelho circulatório são as que se apresentam na Tabela 17 e entre as águas 

engarrafadas (apesar de serem consumidas com mais moderação) são as que se indicam na Tabela 

18. 

 

Tabela 17 - Águas da rede pública com concentrações medianas em magnésio e cálcio superiores a 10 e 

20 mg/L, respectivamente. 

NUTS III Mg Ca 

Grande Porto - 33,40 

Oeste - 37,20 

Grande Lisboa - 30,85 

Médio Tejo - 79,10 

Península de Setúbal 10,30 28,10 

Lezíria do Tejo 9,11 35,65 

Alentejo Litoral 15,30 - 

Alto Alentejo 38,18 29,15 

Alentejo Central 76,85 80,90 

Baixo Alentejo 32,50 60,60 
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Tabela 18 - Águas engarrafadas com concentrações em magnésio e cálcio superiores a 10 e 20 mg/L, 

respectivamente. 

Água Engarrafada Mg Ca 

Melgaço 31 145 

Vimeiro Gaseificada 27,1 112 

Arieiro Gaseificada 35,4 100 

Pedras Salgadas  24,7 95,6 

Água Castello 26,2 94,8 

Frize 25,5 75,6 

Vidago 14,4 73,7 

Campilho 10,6 37,4 

Cruzeiro 12,3 - 

 

Segundo Almeida et al. (2000) a concentração elevada de magnésio na água da rede pública 

alentejana deve-se sobretudo a quatro grandes complexos hidrogeológicos: Gabros de Beja (rochas 

ígneas básicas), xistos no Antiforma do Pulo do Lobo, e maciço cristalofílico de Évora e granodioritos 

de Reguengos (rochas ígneas ácidas). Na Zona de Ossa-Morena existem várias ocorrências de 

dolomite (CaMg(CO3)2), que é um dos minerais mais comuns nas rochas carbonatadas (juntamente 

com a calcite e a aragonite), e que pode originar águas ricas em Mg e Ca (Almeida et al., 2000). As 

águas com concentrações elevadas de cálcio são, geralmente, originárias de ambientes 

sedimentares calcários, tal como se verifica na Orla ocidental (por exemplo nas águas Vimeiro 

Gaseificada e Arieiro Gaseificada) e na Zona de Ossa-Morena (por exemplo na Água Castello). 

As águas da rede pública fracamente mineralizadas produzem alimentos e bebidas (por 

exemplo sumos e refrigerantes) mais pobres em cálcio, magnésio e outros minerais essenciais, 

devido à sua perda para a água (WHO, 2011
a
). Por outro lado, a água dura consegue diminuir as 

perdas de cálcio, magnésio e outros minerais dos alimentos durante a cozedura, representando, 

assim, uma importante contribuição para o alcance das doses diárias recomendadas: 1000 mg/dia de 

Ca e 310-420 mg/dia de Mg. Por este motivo, as pessoas que vivem em zonas do país em que a 

água de consumo humano são duras ou muito duras beneficiam de uma dieta mais rica em minerais, 

que as restantes (Anexo 15 e Anexo 16). As pessoas saudáveis que vivem em zonas em que a água 

da rede pública tem deficiência em minerais podem compensar com a ingestão de água engarrafada 

mais dura (Anexo 23) mas em moderação e só se por norma não alcançarem os valores de consumo 

diário recomendados para o cálcio e o magnésio. Por outro lado, nestas zonas e para diminuir as 

perdas existentes na cozedura, deve-se cozinhar sem desperdiçar a água, como por exemplo 

consumir maioritariamente arrozes e sopas, em vez de massas e legumes cozidos. 

Na zona do Alentejo as águas subterrâneas têm uma grande influência no quimismo das 

águas de consumo, existindo concelhos que dependem apenas de águas subterrâneas como fonte 

de abastecimento da rede pública (Figura 6). Os vários aquíferos cársicos da Zona de Ossa-Morena 

circulam em rochas carbonatadas, que quando sofrem dissolução proporcionam às águas dureza em 

geral elevada (Almeida et al., 2000), resultando em águas da rede pública bastante duras. 

Devido aos benefícios evidentes do consumo de águas ricas em magnésio e cálcio e à 

existência de uma relação inversa entre as concentrações destes minerais nas águas de consumo 

humano e a mortalidade devido à doença isquémica do coração, a OMS acredita que a reintrodução 
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de magnésio e cálcio nas águas desmineralizadas seria uma mais-valia (WHO, 2011
a
). Desta forma, 

a adição de cálcio e magnésio nas águas desmineralizadas poderia ser uma intervenção preventiva 

relativamente barata, que não requer mudanças no comportamento individual e que traria benefícios 

para a saúde dos consumidores, reduzindo, por isso, os custos dos cuidados médicos (WHO, 2011
a
). 

Apesar do consumo de águas ricas em Mg e Ca poder contribuir como um preventor de 

mortes por doenças cardiovasculares, se o indivíduo não tiver comportamentos saudáveis no dia-a-

dia pouca será a sua contribuição. Exemplos de factores que influenciam em muito a ocorrência de 

doenças cardiovasculares são: dieta, pressão arterial, tabaco, actividade física, álcool, obesidade, 

diabetes e colesterol. A dieta é um dos factores de risco modificáveis mais importantes para as 

doenças cardiovasculares. Os aspectos chave para uma boa dieta na população são o consumo 

limitado de: gorduras na dieta, principalmente no que diz respeito a gorduras saturadas e trans; sal 

(sódio); álcool; hidratos de carbono; e açúcares adicionados nos alimentos, com especial destaque 

para as bebidas com adição de açúcar (Nichols et al., 2012). Por outro lado, a população deve 

participar regularmente em actividades físicas e consumir com maior frequência fruta, vegetais e 

fibras alimentares (Nichols et al., 2012). O inquérito da “Entrevista Europeia de Saúde”, na qual 

participaram 16 países, refere que cerca de metade a três quartos da população consomem frutas e 

vegetais diariamente; e o inquérito do “Conduta de Saúde em Crianças em Idade Escolar”, na qual 

participaram 35 países europeus, conclui-se que só em Portugal e na Dinamarca é que mais de 

metade dos alunos de 11 anos consomem frutas e vegetais diariamente (Nichols et al., 2012). Estes 

valores reduzidos de consumo de vegetais e frutas, aliados ao consumo diário de energia registado 

na Europa (Figura 15), são um dos indicadores directos para a grande ocorrência de mortes por 

doenças cardiovasculares registadas na Europa. 

 

 

Figura 15 - Consumo de Energia Total, em kCal, por pessoa e país e dia (Nichols et al., 2012). 
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Tal como mencionado anteriormente, o consumo em excesso de sódio pode resultar no 

aumento da tensão arterial, o que consequentemente resulta no risco de surgirem doenças do 

aparelho circulatório. Decidiu-se, também, verificar se existia alguma correlação entre o consumo das 

águas da rede pública portuguesa ricas em sódio e a ocorrência de mortes por doenças do aparelho 

circulatório. Os resultados obtidos não serão no entanto correlações directas, mas sim importantes no 

entendimento da acção do sódio das águas no corpo humano. Seguindo-se uma análise semelhante 

à realizada para o Mg e para o Ca, encontrou-se uma correlação directa entre a quantidade de sódio 

nas águas de consumo humano e a taxa de mortalidade por enfarte agudo do miocárdio na zona do 

Alentejo (r = 0,932) (Gráfico 19). Este resultado corresponde há zona portuguesa com maior 

percentagem de hipertensos do país, o que torna esta correlação bastante coerente e possível de 

representar uma relação, além de possível, real. Contudo, e mais uma vez, para apoiar esta teoria 

teria de se realizar, nessa zona, um estudo com um maior número de dados. 

 

 

Gráfico 19 - Correlação entre as taxas de mortalidade padronizadas por enfarte agudo do miocárdio e os 
teores medianos de sódio (mg/L) no Alentejo, em 2012. 

 

 

7.3. Litíase Renal 

 

A litíase renal ou pedra nos rins é causada pela cristalização de sais minerais presentes na 

urina, sendo uma doença bastante comum por todo o mundo devido ao estilo de vida pouco saudável 

e à baixa ingestão de água (Jornal Correio da Manhã, 2012). Segundo o National Institute of Diabetes 

and Digestive and Kidney Diseases (NIH), (2013), existem quatro tipos principais de pedras nos rins: 

Pedra de Cálcio (é o tipo mais comum e ocorre na forma de oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio), 

Pedra de Ácido Úrico (forma-se quando a urina é persistentemente ácida), Pedra de Estruvite (resulta 

de infecções no rim), e Pedra de Cistina (forma-se quando existe um distúrbio genético que cause 

derrame de cistina dos rins para a urina). 

Na Europa, 1 em 10 pessoas são afectadas por pedras nos rins e na uretra, sendo que desde 

1982 o número de casos duplicou, devido às mudanças no estilo de vida dos europeus que levaram 

ao aumento de casos de obesidade (EAU, 2012). A Associação Europeia de Urologia (EAU) estima 

que cerca de 55 milhões de adultos na Europa são afectados por esta doença, existindo uma grande 

variação no número de casos existentes em cada país. Estas variações são tanto visíveis entre 

diferentes países, como entre zonas distintas no mesmo país (por exemplo, em Espanha, a incidência 
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de indivíduos infectados por 100.000 habitantes, em 1990, foi de 510 na região de Tudela e de 280 

na região de Marina Alta) (Romero et al., 2010). Em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Nefrologia 

(SPN) estima que existe uma incidência de mais de 700 por 100 mil pessoas a sofrer desta patologia 

(Diário de Notícias Ciência, 2012). 

 A incidência de pedra nos rins varia, também, consoante o sexo e a idade do indivíduo. 

Romero et al. (2010), ao analisarem os dados do Irão, Japão e EUA verificaram que as taxas de 

incidência reportadas por grupos de idades demostraram uma tendência similar nos três países: 

padrão de crescimento e queda, com o envelhecimento da população. O pico observou-se nos 40-49 

anos de idade, com excepção para as mulheres japonesas, cujo pico se observou nos 50-59 anos. 

Por outro lado, a prevalência de pedra nos rins geralmente aumenta com a idade, tal como se 

verificou nos casos da Alemanha (Figura 16), Islândia, Irão, Itália, Grécia, Turquia e EUA. 

 

 

Figura 16 -Prevalência de pedra nos rins por grupo etário na Alemanha (Romero et al., 2010). 

 

 Em relação ao sexo do indivíduo, regra geral, os homens formam mais pedras que as 

mulheres, tal como se verifica no exemplo da Figura 17. 

 

 

Figura 17 - Prevalência de pedra nos rins por grupo etário e sexo em Itália (Romero et al., 2010). 

 

 Existem estudos que afirmam que o consumo de sódio, quer através de água como de 

alimentos, aumenta indirectamente a quantidade de cálcio no corpo e auxilia na formação de pedra 

nos rins (Ravikumar et al., 2012). Um destes estudos foi conduzido por Muldowney et al. (1982), que 

verificaram que a mudança de uma dieta rica em sódio para uma pobre resulta na variação da 
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excreção urinária de cálcio. Este concluiu que o consumo elevado de sódio pode estar ligado à 

síndrome mais comum na origem de pedra nos rins: síndrome hipercalciúria, que se manifesta com a 

geração de excreção excessiva de cálcio, sódio e fosfato. Apesar de se saber que o consumo de 

água com concentração elevada em cálcio (> 75 mg/L) causa pedra nos rins, também se verificaram 

vários casos em que o consumo de água com menos de 75 mg/L de Ca levou à sua formação 

(Ravikumar et al., 2012). Segundo um estudo conduzido por Ravikumar et al. (2012) a formação de 

pedras nos rins aumenta quando estas duas combinações de factores se verificam: 

 Consumo de água  3 L/dia, com Ca > 75 mg/L e Na > 50 mg/L e consumo de proteínas 

animais; 

 Consumo de água  3 L/dia, com Ca  75 mg/L e Na  50 mg/L e consumo de proteínas 

animais. 

Ambas as combinações são bastante abrangentes, sendo que a maioria das águas 

portuguesas se encontram num dos grupos. Desta forma, aconselha-se que os portugueses façam 

um esforço acrescentado em prol de diminuir o seu consumo de proteínas animais e de aumentar o 

seu consumo de água, de forma a serem consumidos não 2, mas sim, 3 litros de água por dia. Se isto 

não se verificar o consumo das águas da rede pública listadas na Tabela 19 pode contribuir para a 

formação de pedra nos rins. A única água da rede pública encontrada que pertence à primeira 

combinação é a da Freguesia de Estremoz, com 182 mg/L de Na e 111 mg/L de Ca. 

 

Tabela 19 – Água da rede pública portuguesa com pressuposta contribuição para a doença da pedra nos 

rins consoante as recomendações de Ravikumar et al. (2012). 

Água da Rede Pública (Freguesia) 

Valença Leiria Samora Correia 

Viana do Castelo Pinhel Santarém 

Braga Castelo Branco Cabeço de Vide 

Póvoa de Lanhoso Fundão Ponte de Sor 

Porto Alcobaça Estremoz 

Vila Nova de Foz Côa Peniche Viana do Alentejo 

Vila Real Torres Vedras Albufeira 

Bragança São Pedro do Estoril Faro 

Chaves Avenidas Novas (Praça do Saldanha) Luz (Espiche) 

Vidago Areeiro (São João de Deus) Tavira 

Coimbra Vila Franca de Xira Vila Real de Santo António 

Figueira da Foz Setúbal 

  

 Em relação às águas engarrafadas, apesar de o seu consumo diário ser menor que o 

consumo da água da rede pública, é aconselhado que se consuma com moderação as águas 

indicadas na Tabela 20. As águas que pertencem ao primeiro grupo são as de Melgaço, Pedras 

Salgadas, Frize, Arieiro Gaseificada e Vimeiro Gaseificada. 
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Tabela 20 - Água engarrafada portuguesa com pressuposta contribuição para a doença da pedra nos rins 

(consoante as recomendações de Ravikumar et al. (2012)). 

Água Engarrafada 

Melgaço Cruzeiro Vimeiro Lisa 

Fastio Luso Vimeiro Gaseificada 

Serra da Penha Caramulo Continente (Ulme) 

Carvalhelhos Gaseificada Serra da Estrela Nestlé Selda (Lamarosa) 

Pedras Salgadas  Caldas de Penacova Vitalis 

Frize Serra da Gardunha   

Pingo Doce (Serrana, Cabril, Agadão) Arieiro Gaseificada   

 

Segundo Albertini et al. (2007), recomenda-se o consumo elevado de água pobre em cálcio 

entre as refeições para diminuir o aparecimento de pedras nos rins e consumo de cálcio na 

alimentação em quantidades normais, por forma a diminuir a formação de pedras de oxalato de 

cálcio. Entende-se por quantidades normais a quantidade diária recomendada de cálcio, ou seja, 

1000 mg/dia em indivíduos adultos (Sunyecz, 2008). 

Desta forma, por forma a prevenir a formação de pedras nos rins, pressupondo o consumo 

diário de, pelo menos, 3 litros de água e o consumo reduzido de proteínas animais, em Portugal 

devem ser consumidas entre refeições as águas que constam nas Tabela 21 e Tabela 22, devido ao 

seu baixo teor em Ca. 

 

Tabela 21 – Água da rede pública portuguesa com pressupostos benefícios na doença de pedra nos rins. 

Água da Rede Pública (Freguesia) 

Pinhel Viana do Castelo Cabeço de Vide 

Castelo Branco Braga Ponte de Sor 

Fundão Póvoa de Lanhoso Viana do Alentejo 

Alcobaça Porto Aljustrel 

Peniche Vila Nova de Foz Côa Semblana 

Torres Vedras Vila Real Beja 

São Pedro do Estoril Bragança 
Santa Bárbara de Padrões 

(Lombador) 

Avenidas Novas (Praça do Saldanha) Chaves Mértola 

Areeiro (São João de Deus) Vidago Albufeira 

Vila Franca de Xira Aveiro Faro 

Almada Coimbra Luz (Espiche) 

Setúbal Figueira da Foz Tavira 

Abrantes Leiria Vila Real de Santo António 

Samora Correia Santarém 
 

Valença 
Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão 

(Lousal)  

 

Tabela 22 - Água engarrafada portuguesa com pressupostos benefícios na doença de pedra nos rins. 

Água Engarrafada 

Fastio Cruzeiro Vimeiro Lisa 

Serra da Penha Luso Continente (Ulme) 

Carvalhelhos Caramulo Nestlé Selda (Lamarosa) 

Carvalhelhos Gaseificada Serra da Estrela Vitalis 

Campilho Caldas de Penacova Monchique 

Pingo Doce (Serrana, Cabril, Agadão) Serra da Gardunha 
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Segundo Ravikumar et al. (2012), outro factor que influencia a formação de pedras é o 

consumo excessivo de águas ácidas. Desta forma, as águas da Tabela 23 devem ser consumidas em 

moderação, de forma a prevenir a ocorrência de pedras nos rins. 

 
Tabela 23 – Água portuguesa da rede pública e engarrafada com pH muito ácido (pH<6). 

Água da Rede Pública (Freguesia) pH Água Engarrafada pH 

Coimbra 5,76 Luso 5,60 

Vila Franca de Xira 5,82 Serra da Estrela 5,90 

  

Caldas de Penacova 5,50 

  

Vitalis 5,70 

 

Um estudo realizado por Siener et al. (2004) avaliou o efeito que uma água mineral rica em 

magnésio (337 mg/L), cálcio (232 mg/L) e hidrogenocarbonato (3388 mg/L) tem sobre a composição 

da urina e o risco de cristalização de oxalato de cálcio. O autor chegou à conclusão que a 

administração da água mineral a longo prazo pode contribuir para o declínio da concentração de 

substâncias litogénicas e do risco de cristalização de oxalato de cálcio. Observou-se, também, que as 

concentrações elevadas de magnésio e hidrogenocarbonato resultam no aumento do pH da urina, de 

citratos e da excreção de magnésio, sendo estes três parâmetros inibidores na formação de pedras 

de oxalato de cálcio, contrabalançando níveis altos de excreção de cálcio. Assim, uma água mineral 

rica em magnésio, cálcio e hidrogenocarbonato pode representar uma alternativa aos suplementos 

farmacológicos, especialmente em pacientes com pedras de oxalato de cálcio, hipomagnesiúria, 

hipocitratúria e urina com pH ácido (Siener et al., 2004). 

Em Portugal Continental, não existem águas com estas características. Os valores máximos 

de cálcio, magnésio e hidrocarbonato podem ser observados na Tabela 24 e não se aproximam das 

concentrações do caso de estudo de Siener et al. (2004). As únicas águas que mais se aproximam 

são a Pedras Salgadas e a Frize, devido ao seu teor elevado em HCO3 e Ca, contudo, tal como se 

referiu anteriormente, estas têm valores de Ca e de Na elevados, sendo por isso desaconselhadas a 

indivíduos não vegetarianos e que consumam menos de 3 litros de água por dia (Tabela 25). 

 

Tabela 24 – Teores máximos, mínimos, médios e medianos de Ca, Mg e HCO3 (mg/L) nas águas 

portuguesas. 

 

Água da Rede Pública Água Engarrafada 

 
Ca Mg HCO3 Ca Mg HCO3 

max 111,00 133,00 495,32 145,00 35,40 1941,02 

min 3,90 0,26 19,52 0,70 0,05 3,66 

média 28,76 12,65 123,60 33,29 9,43 399,30 

mediana 19,50 6,48 76,86 5,75 1,85 80,52 

 

Tabela 25 – Teores em Na, Ca, Mg e HCO3 (mg/L) nas águas engarrafadas Pedras Salgadas e Frize. 

 
Na Ca Mg HCO3 

Pedras Salgadas  594,00 95,60 24,70 1897,10 

Frize 630,00 75,60 25,50 1941,02 
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As águas hidrogenocarbonatadas também são usadas em terapias hidropínicas (uso interno) 

para ajudar a curar doenças cardiovasculares e doenças respiratórias (Albertini et al., 2007). Águas 

com concentrações elevadas de HCO3
-
, geralmente resultam da infiltração em ambientes ricos em 

CO2, denominando-se águas carbónicas (Albertini et al., 2007). Tanto a água Frize como a Pedras 

Salgadas são águas hidrogenocarbonatadas sódicas, captadas no maciço Hespérico em 

afloramentos graníticos, sendo ambas de circulação profunda por falhas (Lourenço et al., 2010). As 

concentrações iónicas destas águas (e das demais captadas na mesma zona (Figura 10) e que são 

hidrogenocarbonatadas sódicas) não podem ser explicadas com apenas observações às interacções 

água-rocha, devido à sua formação em zonas profundas da crusta com altos teores em CO2 

(Lourenço et al., 2010). 

 

 

7.4. Osteoporose 

 

A osteoporose afecta milhões de pessoas no mundo inteiro, sendo considerada um dos 

maiores problemas de saúde pública, junto com as doenças cardiovasculares e o cancro (Jorge e 

Rodrigues, 2009). Esta é uma condição que caracteriza os ossos quando a massa mineral óssea por 

unidade de volume de osso sofre um decréscimo significativo para além do que era na maturidade 

normal, ou seja, do tempo em que o esqueleto obteve o seu máximo determinado geneticamente em 

tamanho e densidade, desde que não haja uma deficiência nutricional ou doença associadas 

(Bronner, 1994). A osteoporose é comum com o envelhecimento, afectando as mulheres a partir da 

menopausa e os homens por volta dos 55 anos de idade, e aumentado o risco de fracturas nos ossos 

em ambos os sexos (Nordin, 1996). Em Portugal, a osteoporose é uma doença preocupante que 

afecta mais de meio milhão de indivíduos, sobretudo mulheres (Gráfico 20). 

 

 

Gráfico 20 - População residente com osteoporose por sexo, em 2005/2006 (INE, 2009). 

 

Os efeitos dos nutrientes sobre a estrutura esquelética são intensos e amplos, e alguns têm 

vindo a ser consistentemente relacionados com a saúde óssea, como o cálcio, fósforo e vitamina D 

(Morais e Burgos, 2007). Além do impacto da alimentação certas doenças como a anorexia e bulimia 

nervosa relacionam-se frequentemente com a osteoporose e maior vulnerabilidade de fracturas; ou 
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como a perda de peso por obesos submetidos a regimes rigorosos se relaciona com riscos para a 

saúde óssea (Morais e Burgos, 2007). 

O cálcio é um nutriente essencial envolvido na maior parte dos processos metabólicos, que 

está associado aos sais de fosfato porque estes fornecem rigidez mecânica aos ossos e dentes, que 

é onde se encontra 99 % do cálcio corporal (Nordin, 1996). O consumo recomendado de cálcio para 

um adulto saudável é de 1000 mg/dia, tal como foi mencionado anteriormente (pág. 5), contudo 

mulheres na menopausa necessitam de consumir 1200 mg/dia ou mais, uma vez que existe um 

aumento da excreção de cálcio e uma possível diminuição da sua absorção (Nordin, 1996). A perda 

de massa óssea com a idade não se deve apenas ao consumo inadequado de cálcio, mas 

principalmente devido ao decréscimo das hormonas sexuais (Bronner, 1994). Assim, apesar de nem 

todos os tipos de osteoporose serem devido a um balanço de cálcio negativo, este é um factor 

contribuinte mesmo quando não tem um papel causal (Nordin, 1996). A terapia de substituição com 

hormonas sexuais pode diminuir bastante o decréscimo de massa óssea, desde que o indivíduo 

tenha um consumo de cálcio adequado (Bronner, 1994), sendo por isso um método de tratamento 

eficaz. O método preventivo mais eficaz é garantir que os indivíduos alcançam o tamanho máximo do 

seu esqueleto, determinado geneticamente, tendo para isso de consumir suficiente cálcio e fosfato 

para fornecer os materiais base necessários à massa mineral óssea (Bronner, 1994). 

O fósforo é um regulador da formação óssea e inibidor da reabsorção pelo corpo, contudo o 

consumo elevado de fósforo pode contribuir para desequilíbrios que levam à perda de cálcio, quando 

não existe um consumo adequado do último (Morais e Burgos, 2007). A relação entre o cálcio e o 

fósforo na alimentação que proporciona uma boa saúde óssea é de 1-2,5:1, sendo que quanto maior 

for a proporção menor é a absorção e a excreção endógena e maior a retenção do fósforo (Oliveira, 

2007). Segundo Morais e Burgos (2007), a relação Ca/P (cálcio-fósforo) superior a 0,74 está 

associada com melhores valores de densidade mineral óssea em mulheres jovens. Além desta 

relação com o cálcio, também se deve ter em conta a origem do fósforo consumido, uma vez que o 

fósforo nas proteínas animais encontra-se na forma de fosfato, sendo de fácil digestão em contraste 

com o fósforo vegetal, que se encontra na forma de fitato (Morais e Burgos, 2007). O consumo diário 

recomendado de fósforo é de 700 mg/dia para adultos saudáveis (Institute of Medicine, 1997), e 

apesar de o seu consumo ser geralmente adequado quando praticada uma dieta padrão, doentes 

com osteoporose que consumam pouca carne e/ou produtos lácteos poderão sofrer deficiências na 

capacidade de regenerar a massa óssea (Heaney, 2004). 

Sabendo que as formas solúveis de cálcio são preferíveis para uma adequada absorção de 

cálcio (Bronner, 1994), avaliou-se se poderia existir uma correlação entre o consumo de cálcio nas 

águas da rede pública e os casos de osteoporose em Portugal, por região e por sexo, tendo-se obtido 

os resultados expressos na Tabela 26. 
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Tabela 26 - Correlação entre os coeficientes de variação das estimativas de população residente com 

osteoporose por sexo e grupo etário (%), em 2005/2006 e os teores medianos de cálcio (mg/L) por região 

e por sexo, e total. 

Osteoporose  Ca 

Homens 0,313 

Mulheres 0,482 

Total 0,327 

 

O facto de não se ter encontrado uma boa correlação pode dever-se ao facto de as pessoas, 

regra geral, não consumirem cálcio suficiente diariamente, fazendo com que, o nível de cálcio nos 

seus corpos não seja suficiente para combater ou prevenir a osteoporose. Um estudo desenvolvido 

por Araújo et al. (2012), com uma população de estudo constituída por idosos, chegou à conclusão 

que menos de 10% das mulheres tem um consumo adequado de cálcio e que nos homens esse 

consumo também é deficitário. Outro factor é de que nem todos os tipos de osteoporose se 

desenvolverem devido a uma deficiência de cálcio nos ossos, existindo outros factores que 

contribuem para o seu aparecimento e evolução. 

Uma vez que o fósforo também pode trazer benefícios na prevenção e tratamento da 

osteoporose, desde que exista um equilíbrio entre os teores de cálcio e fósforo, avaliou-se a 

possibilidade de existir ou não correlação entre o consumo de fosfato nas águas da rede pública e os 

casos de osteoporose em Portugal (Tabela 27 e Gráfico 21). 

 

Tabela 27 - Correlação entre os coeficientes de variação das estimativas de população residente com 

osteoporose por sexo e grupo etário (%), em 2005/2006 e os teores medianos de fosfato (mg/L) por região 

e por sexo e total. 

Osteoporose  PO4 

Homens -0,889 

Mulheres -0,347 

Total -0,131 

 

 

Gráfico 21 - Correlação entre os coeficientes de variação das estimativas de população masculina com 

osteoporose (%), em 2005/2006 e os teores medianos de fosfato (mg/L). 

 

Verificou-se uma correlação inversa entre o teor de fosfato na água de consumo humano e a 

incidência de osteoporose nos homens. Dado que Araújo et al. (2012) afirmam que a ingestão de 

fósforo nos homens idosos é possivelmente adequada, esta correlação pode indicar que as 
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quantidades de fosfato das águas complementam uma dieta ajustada, fazendo com que os níveis de 

fósforo no organismo sejam suficientes para ajudar à fixação do cálcio nos ossos e que não sejam tão 

elevados que haja perda de cálcio. 

Com estes resultados pode-se sugerir que as águas de consumo humano ricas em fosfatos 

podem trazer benefícios no combate à osteoporose, desde que os indivíduos tenham uma dieta 

equilibrada em cálcio e fósforo. Apesar de não se ter verificado uma correlação entre a concentração 

de cálcio nas águas da rede pública e a osteoporose, não se pode afirmar que esta não ocorra 

quando a população passar a consumir os valores diários recomendados, uma vez que são 

preferíveis as formas solúveis do cálcio. 

Tal como foi mencionado anteriormente, a quantidade de fósforo nas bebidas gaseificadas é 

bastante elevada em comparação com as concentrações encontradas nas águas de consumo 

humano (pág. 6). Contudo, o consumo em excesso de bebidas gaseificadas pode resultar em 

problemas para a saúde. As colas, por exemplo, não têm cálcio e têm cafeína e ácido fosfórico, o que 

provoca carga ácida no organismo afectando negativamente a massa óssea (Morais e Burgos, 2007). 

Tucker et al. (2006) conduziram um estudo com 2538 indivíduos, com o intuito de verificar a relação 

entre a osteoporose e as bebidas gaseificadas, tendo chegado à conclusão que o consumo de colas 

está associado com níveis baixos de massa mineral óssea nas mulheres. Assim, apesar das bebidas 

gaseificadas terem teores elevados em fósforo, o seu consumo deve ser evitado e deve-se optar por 

bebidas com uma relação cálcio-fósforo mais ajustada. No caso das águas portuguesas amostradas 

os teores em cálcio são bastante mais elevados que os de fósforo, não existindo águas com a relação 

ideal de Ca:P mencionada anteriormente, mas apenas relações superiores a 9:1. As águas 

mencionadas na Tabela 28 podem teoricamente trazer benefícios para a saúde óssea, uma vez que 

apresentam uma melhor relação cálcio-fósforo, que as restantes águas em estudo, porque além de 

terem concentrações de cálcio superiores às de fósforo, contêm também fósforo em quantidades 

mais significativas. Contudo, como as concentrações em fósforo e cálcio nestas águas de consumo 

humano são baixas, o seu consumo não deve de todo substituir o consumo de alimentos ricos nestes 

elementos, sendo uma alimentação equilibrada o factor determinante para a possível existência de 

benefícios destas águas. 

 

Tabela 28 - Águas da rede pública e engarrafadas com possíveis benefícios para a saúde óssea. 

Água da Rede Pública Ca (mg/L) P (mg/L) 

Castelo Branco 4,80 0,46 

Água Engarrafada 
  

Luso 0,80 0,040 

Caramulo 2,80 0,152 

Serra da Gardunha 1,20 0,071 

Vitalis 0,90 0,106 

 

A Zona centro-ibérica é característica pela abundância em granitóides, sendo uma zona onde 

ocorre frequentemente apatite (Ca5(PO4,CO3)3(OH,F,Cl)), que é um mineral típico de fósforo. Tanto a 

água Vitalis como a Caramulo são captadas nesta zona, o que pode explicar o seu teor mais elevado 

em fósforo (Tabela 28). Na zona de Castelo Branco a água da rede pública tem origem em água 
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subterrânea e superficial, e apesar da percentagem de água superficial ser superior, a sua influência 

para o teor de fósforo é reduzida. Além da água subterrânea ser captada em zonas ricas em granito 

da região centro, existe a leste de Castelo Branco, a região de Segura, que apresenta diversos 

minerais com fósforo na sua composição química, como o feldspato potássico e a albite do pegmatito 

granítico (Antunes et al., 2001). A captação nesta região pode ser a razão da existência de uma 

concentração em fósforo bastante elevada nesta água da rede pública (Tabela 28). 

Nos casos em que as pessoas têm uma dieta mais rica em fósforo do que em cálcio, as 

águas que se apresentam na Tabela 29 são as que podem trazer benefícios no combate à 

osteoporose devido aos seus elevados teores em cálcio. Contudo, é de salientar, que este 

desequilíbrio na dieta deve ser corrigido o mais rapidamente possível, uma vez que é um factor 

directo no aparecimento de doenças ósseas. Outro grupo que beneficiará destas águas será o que é 

o composto por pessoas que apesar de terem um consumo equilibrado de cálcio e fósforo, 

necessitam de aumentar o consumo de cálcio devido, por exemplo, ao avanço da idade. 

 

Tabela 29 - Águas da rede pública e engarrafadas com teores elevados em cálcio (teor > à média). 

Água da Rede Pública (Freguesias) Ca (mg/L) Água Engarrafada Ca (mg/L) 

Estremoz 111,00 Melgaço 145,00 

Tomar 79,10 Vimeiro Gaseificada 112,00 

Semblana 72,60 Arieiro Gaseificada 100,00 

Santa Bárbara de Padrões (Lombador) 62,00 Pedras Salgadas  95,60 

Almada 60,70 Água Castello 94,80 

Beja 60,60 Frize 75,60 

Aljustrel 60,00 Vidago 73,70 

Santarém 51,80 Campilho 37,40 

Viana do Alentejo 50,80     

Cabeço de Vide 45,20   
 

Avenidas Novas (Praça do Saldanha) 40,30   
 

Peniche 39,10   
 

Torres Vedras 37,20   
 

Vila Franca de Xira 34,80   
 

Porto 33,40   
 

 

O consumo apenas de água não resulta em melhorias na saúde óssea, por isso os indivíduos 

devem ter tanto uma dieta equilibrada em carne e produtos lácteos, como devem consumir fruta e 

vegetais, uma vez que estes também possibilitam benefícios para a saúde. A ingestão de vegetais e 

fruta pode contrabalançar o excesso de ácidos gerados por dietas hiperproteicas, uma vez que o 

potássio dietético que possuem pode influenciar positivamente os marcadores de saúde óssea, 

contribuindo, assim, para a redução da osteoporose (Morais e Burgos, 2007). Além disso, a ingestão 

dietética de potássio pode reduzir a excreção urinária de cálcio e, consequentemente, melhorar o seu 

balanço (Morais e Burgos, 2007). A água de consumo geralmente apresenta concentrações baixas de 

potássio, sendo a contribuição dos alimentos bastante superior para o bem-estar do organismo 

relativamente à ingestão deste elemento. Em Portugal Continental, o consumo diário de vegetais e de 

frutas, apesar de não ser ideal, não é de todo muito preocupante, visto que ambos fazem parte da 

dieta diária dos portugueses (Nichols et al., 2012). 
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7.5. Doenças Orais 

 

As doenças orais, como a cárie dentária e as doenças periodontais, são um sério problema 

de saúde pública, uma vez que afectam grande parte da população e influenciam os seus níveis de 

saúde, de bem-estar e de qualidade de vida (Plano Nacional de Saúde, 2015). Nos últimos anos 

foram realizados diversos estudos com o intuito de se verificar a tendência das ocorrências de 

doenças orais na população portuguesa. 

 No ano 2005-2006, foi efectuado um Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais, que 

abrangeu uma amostra de 2612 crianças e jovens, representativa dos grupos etários de 6 anos (890 

indivíduos), 12 anos (837 indivíduos) e 15 anos (885 indivíduos) de idade. 

 Neste estudo verificou-se que a percentagem de crianças livres de cárie (i.e. que nunca 

obtiveram qualquer experiência de cárie em ambas as dentições) foi de 51%, 44% e 28%, 

respectivamente para as idades 6, 12 e 15 anos (DGS, 2008). Contudo, estes valores não foram 

uniformes por todo o território (Figura 18). Na faixa etária dos 6 anos, o Alentejo foi a região que 

apresentou a maior percentagem de crianças livres de cárie (60%), seguida pela região Lisboa e Vale 

do Tejo (56%). Ainda nesta faixa etária, o valor mínimo registado no continente foi no Norte com 48% 

de crianças livres de cárie. Os valores mais baixos registados em Portugal Continental foram nos 

jovens de 15 anos no Alentejo e no Algarve, com respectivamente 25% e 26%. O valor mais elevado 

registado foi na região Lisboa e Vale do Tejo na faixa etária dos 12 anos, com 64% de crianças livres 

de cárie dentária. 

 

 

Figura 18 – Percentagem de crianças e jovens livres de cárie, por grupo etário e região (DGS, 2008). 

 

Segundo De Amorim (2009), os valores obtidos em 2006 não são representativos dos anos 

anteriores em Portugal, dado que ao comparar vários estudos antigos, este demonstrou que se tem 

vindo a verificar uma nítida diminuição de ocorrência de cáries nas crianças portuguesas (Figura 19).  
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Figura 19 – Percentagem de crianças livres de cárie aos 6 e 12 anos de idade (De Amorim, 2009). 

 

 Entre 1983 e 2006 a percentagem de crianças com 12 anos de idade livres de cárie dentária 

triplicou e entre 1999 e 2006 registou-se um aumento de 18% de crianças livres de cárie aos 6 anos. 

Apesar desta tendência positiva, Portugal ainda se encontra longe da meta imposta pela OMS, que 

prevê que, no ano 2020, a percentagem de crianças livres de cárie, aos 6 anos, seja de 80% na 

Região Europeia (De Amorim, 2009). 

De forma a obter-se uma melhor aproximação à realidade da doença, usa-se o indicador de 

Douglas Bratthall, o índice SiC (Índice de Cárie Significativo). Este tem por base o índice CPOD 

(Dentes Cariados, Perdidos e Obturados), que é o índice que permite calcular o número médio de 

dentes cariados, perdidos e obturados na dentição permanente, e calcula-se a partir do terço da 

população com maior prevalência de doença (DGS, 2008). O índice SiC é uma ferramenta fiável para 

identificar grupos de crianças e regiões com experiência elevada de cárie dentária (DGS, 2008). No 

Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais verificou-se, que em Portugal Continental a 

região de Lisboa e Vale do Tejo obteve o índice CPOD mais baixo com 0,84 (faixa etária dos 12 

anos) e que a região Alentejo obteve o índice CPOD mais elevado com 4,3 (faixa etária dos 15 anos) 

(Tabela 30). Segundo o índice SiC, na faixa etária dos 12 anos as regiões Alentejo e Norte 

apresentam subgrupos de jovens de maior risco, com 4,3 e 4, respectivamente; e na faixa etária dos 

15 anos as regiões Alentejo e Centro são as que apresentam uma maior prevalência de cárie 

dentária, com 7,8 e 6,7, respectivamente (Tabela 30). 

 

Tabela 30 – Índice CPOD e índice SiC aos 12 e 15 anos de idade (adaptado de DGS, 2008). 

 

Índice CPOD Índice SiC 

 

12 Anos 15 Anos 12 Anos 15 Anos 

Norte 1,62 2,75 4 6,4 

Centro 1,48 2,87 3,7 6,7 

Lisboa e Vale do Tejo 0,84 1,8 2,4 4,7 

Alentejo 1,77 3,48 4,3 7,8 

Algarve 1,38 2,73 3,8 6 

 

 Os efeitos benéficos da ingestão de flúor estão provados, sendo que este reduz a solubilidade 

da parte mineral do dente tornando-o mais resistente à acção das bactérias, diminuindo a prevalência 

e severidade da cárie dentária (Duarte, 2008). Assim, o nível de CPOD varia numa proporção de 7, 

para uma água de consumo humano, com uma concentração de 0,1 mg/L de fluoreto e para 3,5 para 

uma água de consumo cuja concentração é de 1,0 mg/L de fluoreto (Duarte, 2008). Os fluoretos 
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encontram-se nas águas naturais em concentrações muito variadas, sendo que as águas superficiais 

apresentam concentrações baixas (0,01 a 0,3 mg/L de F) e as águas subterrâneas, consoante o 

ambiente geológico, apresentam uma variação maior (0,01 a 1,5 mg/L de F) (Duarte, 2008). As 

concentrações altas de flúor estão geralmente associadas a aquíferos pobres em cálcio e ricos em 

sódio e onde predominam rochas/minerais contendo flúor (Duarte, 2008). Devido a estas variações e 

às acções benéficas para a saúde oral do flúor, existem vários países como o Brasil e os EUA que 

recorrem à adição de flúor na água de consumo. A esta prática denomina-se fluoretação. Sabendo 

que a maioria das águas de consumo portuguesas resultam de águas superficiais, é fácil inferir que 

os seus teores de flúor são baixos. Apesar destes baixos teores, não se pratica em Portugal 

fluoretação da água da torneira, uma vez que o flúor não é uma substância inócua e a sua ingestão 

deve ser controlada (Duarte, 2008). 

Uma doença comum na saúde oral é a fluorose, que surge quando se consome flúor em 

excesso e que se manifesta em forma de manchas nos dentes. O índice de Dean permite medir a 

percentagem de indivíduos que não apresentam alterações no esmalte dentário e os que têm fluorose 

em vários níveis (em dúvida, muito leve, leve, moderado e intenso) (DGS, 2008). Através do Estudo 

Nacional de Prevalência das Doenças Orais verificou-se que em Portugal, a maior parte das crianças 

e dos jovens não apresentam alterações significativas dos dentes devido a flúor em excesso (DGS, 

2008). A nível de Portugal Continental verificou-se que todas as regiões apresentam uma 

percentagem elevada de casos em que não existem casos de fluorose, sendo que o grau “muito leve 

a intenso” se observou maioritariamente no Alentejo (Figura 20). 

 

 

Figura 20 – Percentagem de crianças com e sem fluorose, aos 12 anos, por regiões de saúde (DGS, 2008). 

 

Segundo a OMS, o consumo de águas com 1,5 a 2 mg/L de fluoretos, em zonas de climas 

quentes, pode contribuir para a ocorrência de casos de fluorose (DGS, 2005). Os casos de fluorose 
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verificados no Alentejo podem ser resultado do consumo de água da torneira, uma vez que nesta 

região o clima é moderadamente quente e se verificam valores relativamente elevados de flúor na 

água da rede pública, tal como se pode verificar na Tabela 31 (que apresenta os dados da rede 

pública deste trabalho), no caso do Alentejo Litoral. Por outro lado, poderá existir uma correlação 

entre a ausência de cáries verificada nas crianças de 6 anos e o consumo desta água. Esta tendência 

não se verifica nas idades mais avançadas, possivelmente devido à existência de outros factores 

externos e de estes, com a idade, se tornarem mais relevantes (por exemplo, serem fumadores 

passivos) e devido à prevalência de uma dieta mais rica em açúcar (consumo de doces, pastelaria e 

refrigerantes, entre outros). 

  

Tabela 31 – Valores medianos de teor de flúor (mg/L) nas águas da rede pública em estudo por região. 

NUTS II NUTS III F (mg/L) 

Norte 

Minho-Lima 0,04 

Cávado 0,03 

Ave 0,02 

Grande Porto 0,12 

Douro 0,04 

Alto Trás-os-Montes 0,03 

Centro 

Baixo Vouga 0,24 

Baixo Mondego 0,04 

Pinhal Litoral 0,02 

Pinhal Interior Norte 0,07 

Pinhal Interior Sul 0,21 

Cova da Beira 0,05 

Lisboa e Vale do Tejo 

Oeste 0,06 

Grande Lisboa 0,07 

Península de Setúbal 0,08 

Médio Tejo 0,06 

Lezíria do Tejo 0,07 

Alentejo 

Alentejo Litoral 1,57 

Alto Alentejo 0,06 

Alentejo Central 0,16 

Baixo Alentejo 0,17 

Algarve Algarve 0,08 

 

A presença de flúor na água geralmente deve-se à dissolução de fluorite ou de outros 

minerais como a fluorapatite, a moscovite e algumas anfíbolas (Calado e Almeida, 1993), sendo 

comum no Norte do país devido à existência de uma grande quantidade de granitos. Contudo os 

valores observados não são muito elevados (Tabela 31) uma vez que, que estes minerais são de 

fraca solubilidade (Calado e Almeida, 1993). Por sua vez, as altas concentrações de flúor nas águas 

de consumo do Alentejo devem-se ao facto destas terem alcalinidade elevada, com valor mediano e 

máximo de 208,01 e 495,32 mg/L de HCO3
-
, respectivamente (Anexo 12) e ao facto do Alentejo 

apresentar várias formações rochosas carbonatadas, com grande incidência de aquíferos. As águas 

com pH alcalino são mais favoráveis à dissolução de flúor das rochas e solos, uma vez que a água 

alcalina ajuda a mobilizar o F
-
 dos minerais, com a precipitação do carbonato de cálcio, dado que a 
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solubilidade do CaF2 aumenta com o aumento em NaHCO3 de forma mais acentuada do que com 

outros sais (Jha et al., 2010). Formações rochosas com CaCO3 contribuem para a ocorrência de flúor 

nas águas subterrâneas, porque o F
-
 presente nas camadas na rocha ao entrar em contacto com 

água é lixiviado (Jha et al., 2010). 

Com base nos valores do Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais dos índices 

CPOD e SiC e os teores medianos de flúor das águas de consumo analisadas neste trabalho, 

verificou-se que não existia alguma correlação (CPOD 12 anos r = 0,348, CPOD 15 anos r = 0,571, 

SiC 12 anos r = 0,338 e SiC 15 anos r = 0,578). Este facto pode dever-se a diferentes motivos, como 

por exemplo: insuficiência de valores que representem correctamente os distritos/concelhos 

portugueses; o flúor apresentar influência nas cáries, mas não ter de estar necessariamente ligado 

aos casos de dentes perdidos ou obturados; e o nível de casos de cárie estar intimamente ligado com 

o consumo de açúcares dos indivíduos, como referido anteriormente. Este último ponto pode explicar 

a razão por que se verifica um aumento na percentagem de dentes cariados em todas as regiões de 

Portugal Continental (com excepção de Lisboa e Vale do Tejo) à medida que se analisa faixas etárias 

superiores (Figura 18); e a razão pela qual os índices CPOD e SiC também aumentam com a idade 

dos indivíduos (Tabela 30). Este aumento de casos de doenças orais não deve estar relacionado com 

os hábitos higiénicos das crianças, visto que segundo De Amorim (2009) a percentagem de crianças 

de 6 e 12 anos, que dizem escovar os dentes 2 ou mais vezes ao dia é de 50% e 67%, 

respectivamente. 

Uma vez que os 6 anos são a idade que estará menos influenciada pelos aspectos externos, 

optou-se por tentar correlacionar a percentagem de crianças e jovens livres de cárie, por grupo etário 

e região, e os valores de flúor medianos, médios, máximos e mínimos organizados pelas regiões 

NUTS II.  

 

Tabela 32 - Correlação entre as percentagens de crianças livres de cáries por faixa etária e região e os 

teores de flúor (mg/L) por região (p<0,05). 

 
Mediana Média Máx Min 

 
F (mg/L) F (mg/L) F (mg/L) F (mg/L) 

% livre de cáries aos 6 anos 0,799 0,581 0,520 0,938 

% livre de cáries aos 12 anos -0,231 -0,462 -0,513 0,321 

% livre de cáries aos 15 anos -0,402 -0,479 -0,482 -0,190 

 

 Verificou-se uma boa correlação aparente quando se usou os valores medianos e quando se 

utilizou os valores mínimos de teor de flúor, para o caso da faixa etária dos 6 anos (Gráfico 22 e 

Gráfico 23). Para estas duas situações pode indicar-se que quanto maior for o teor de flúor na água 

de consumo humano maior será a ausência de cáries nas crianças. Contudo, tem de ser mencionado 

uma vez mais que a limitação dos nossos dados não permite fazer uma afirmação absoluta sobre a 

relação entre o flúor consumido através da água da torneira e a boa saúde oral, não existindo, porém, 

dados à data que corroborem esta teoria, desde que respeitados os valores de consumo máximos 

emitidos pela OMS. 
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Gráfico 22 - Correlação entre a percentagem de crianças livre de cáries aos 6 anos e teores medianos de 
flúor (mg/L) pelas regiões NUTS II. 

 

 
Gráfico 23 - Correlação entre a percentagem de crianças livre de cáries aos 6 anos e teores mínimos de 

flúor (mg/L) pelas regiões NUTS II. 

 

Tal como mencionado anteriormente, a OMS indica como valor guia para a água de consumo 

humano o limite superior de 1,5 mg/L de flúor, referindo que valores superiores podem contribuir para 

o aumento de risco de fluorose. Mesmo para as águas que foram submetidas à fluoretação, a OMS 

afirma que os valores devem estar entre 0,5 e 1,5 mg/L de F
-
. Por sua vez, a Agência Americana para 

o Ambiente (USEPA) adoptou o valor limite admissível de 1,5 mg/L de F
-
, recomendando que não se 

ultrapasse os 4 mg/L (DGS, 2005). 

Segundo a Direcção-Geral da Saúde (2005), crianças até aos 6-7 anos de idade não devem 

ingerir regularmente água com teor de fluoretos superior a 0,7 mg/L. No caso de Portugal Continental 

apenas se verificou uma zona com teor superior a este valor, que foi o caso do concelho de Grândola, 

da zona Alentejo Litoral (segundo a divisão NUTS III), cujo teor medido foi 1,57 mg/L de F
-
. Devido a 

este valor ser tão elevado, é aconselhável que as pessoas dessa zona não consumam água da rede 

pública se tiverem problemas de saúde ligados ao excesso de flúor e que não a dêem a consumir 

regularmente a crianças com menos de 7 anos de idade, podendo optar por consumir águas 

engarrafadas com teores baixos em flúor como as indicadas na Tabela 33. 
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Tabela 33 - Águas engarrafadas portuguesas com teores baixos em flúor. 

 
F (mg/L) 

Caldas de Penacova 0,01 

Vimeiro Lisa 0,01 

Pingo Doce (Serrana, Cabril, Agadão) 0,01 

Fastio - Serra do Gerês 0,02 

Vidago 0,02 

Nestlé Selda (Lamarosa) 0,03 

Vitalis 0,03 

Luso 0,03 

Serra da Gardunha 0,05 

Arieiro Gaseificada 0,06 

Serra da Estrela 0,08 

Cruzeiro 0,09 

Água Castello 0,12 

Caramulo 0,13 

Vimeiro Gaseificada 0,22 

Continente (Ulme) 0,34 

Carvalhelhos Gaseificada 0,50 

Serra da Penha 0,61 

Melgaço 0,66 

 

 Em relação ao consumo de águas engarrafadas, apesar do seu consumo não ser diariamente 

tão significativo, como o consumo da água da rede pública, existem marcas que devem ser evitadas 

nestes três casos: pessoas com doenças devido a excesso de flúor, mulheres lactentes e crianças 

com menos de 7 anos. São o caso as águas mencionadas na Tabela 34, sendo de destacar a água 

Campilho, que apresenta um teor bastante elevado, tendo então de ser consumida em moderação 

por toda a população. Segundo a Direcção-Geral da Saúde (2005), as águas minerais com 

concentração em flúor superior a 1,5 mg/L (ppm) devem ostentar bem visível, no rótulo, a menção 

“contém mais de 1,5 mg/L (ppm) de flúor: não é adequado para consumo regular por lactentes nem 

por crianças com menos de 7 anos”, tal como é o caso da água Campilho. 

 

Tabela 34 - Águas engarrafadas portuguesas com teores elevados em flúor. 

 
F (mg/L) 

Carvalhelhos 0,96 

Monchique 1,06 

Pedras Salgadas 1,26 

Frize 1,44 

Campilho 4,13 

 

As águas Frize e Pedras Salgadas são águas gasocarbónicas cuja elevada concentração de 

flúor não resulta, segundo Calado (1995), da dissolução de fluorite, mas antes de uma génese 

profunda, relacionada com fenómenos de levantamento crustal (Calado, 1995). Pressupõe-se que as 

águas Campilho e Carvalhelhos devem os seus teores elevados em flúor às interacções água-granito, 

uma vez que são, respectivamente, água gaseificada e mineral natural, não existindo por isso 

evidência de uma circulação tão profunda como a das primeiras águas mencionadas. A água de 

Monchique é a única das cinco que não provém do norte do país, e as suas características estão 
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relacionadas com a circulação de água em profundidade no interior dum maciço eruptivo sub-

-vulcânico sienítico (Monchique, 2007). 

 

 

7.6. Doenças do foro Psíquico 

 

As doenças do foro psíquico, que se revelam com perturbações do humor, como a maior 

parte das situações depressivas, são directamente responsáveis por níveis elevados de incapacidade 

pessoal, familiar, social e profissional e indirectamente responsáveis pelo suicídio. O suicídio por 

lesões autoprovocadas intencionalmente são as principais causas de mortes ligadas a ferimentos em 

todo o mundo, sendo que em cada ano existem cerca de 10-20 milhões de tentativas de suicídio e 1 

milhão de suicídios bem-sucedidos (Chishti et al., 2003). Na União Europeia as taxas de suicídios 

diferem de país em país e de zona para zona. Entre 1984 e 1998, a Finlândia teve a maior taxa de 

suicídios e a Grécia a mais baixa, enquanto que a zona com menor taxa padronizada por idade de 

suicídios foi a mediterrânica (Chishti et al., 2003). Neste espaço de tempo os vários países 

demonstraram diferentes tendências, entre estes Portugal registou o maior decréscimo de mortes por 

suicídio (-56 %) e a Irlanda teve o maior crescimento (89 %) (Chishti et al., 2003). Contudo, entre 

1995 e 2010, Portugal contrariou esta tendência negativa e sofreu um aumento da taxa de 

mortalidade padronizada por idade de suicídio de 9,3 % (Gráfico 24). Em 2010, essa taxa de 

mortalidade por suicídios foi de 3,8 nas mulheres e de 13,5 nos homens (OECD, 2012). 

 

 

Gráfico 24 - Variação nas taxas de suicídio entre 1995 e 2010 na União Europeia (OECD, 2012). 

 

-55 

-44 

-40 

-38 

-37 

-37 

-36 

-34 

-32 

-31 

-29 

-29 

-22 

-21 

-20 

-19 

-16 

-15 

-13 

-9 

-6 

-4 

-3 

5 

9 

61 

-18 

-3 

10 

-80 -40 0 40 80

Estónia
Letónia

Bulgária
Dinamarca
Eslovénia

Áustria
Finlândia
Lituânia

Luxemburgo
EU-25

Hungria
Alemanha

Itália
França

República Checa
Espanha

Eslováquia
Bélgica
Suécia

Reino Unido
Grécia

Holanda
Irlanda
Polónia

Portugal
Malta

Suíça
Noruega
Islândia

Mudança de Percentagem 



73 

 

Em 2012, registaram-se no país 1.076 mortes devido a lesões autoprovocadas 

intencionalmente e sequelas, e por sexo, estas mortes atingiram principalmente os homens, à qual 

correspondeu cerca de 80% do total de mortes (859 homens e 217 mulheres) (INE, 2014
a
). As taxas 

de mortalidade padronizadas por 100 mil habitantes em Portugal Continental podem ser observadas 

no Gráfico 25, sendo evidente um maior número de suicídios nos homens nos últimos anos. 

 

 

Gráfico 25 - Taxas de mortalidade padronizadas (por 100 mil habitantes) para o Continente devido a 

lesões autoprovocadas intencionalmente e sequelas, por ano (adaptado de DGS, 2006
a
, 2006

b
, 2007, 2009 

e 2014). 

 

Os distúrbios de humor têm um risco de suicídio elevado associado, que pode ser reduzido 

com tratamento à base de lítio (Kabacs et al., 2011). Este elemento foi introduzido na medicina como 

substância terapêutica em 1863 e, desde essa data, é principalmente usado no tratamento de 

doenças do foro psíquico. O lítio é usado na forma de carbonato de lítio para quatro fins terapêuticos: 

controlar a psicopatologia aguda e franca (como a agitação maníaca psicótica); modificar sintomas 

clínicos contínuos mais leves ou frequentes, mas episódicos (como a depressão crónica ou a 

irritabilidade episódica); estabelecer uma manutenção profiláctica nos casos bipolares; e acentuar os 

efeitos antidepressivos em pacientes com um transtorno unipolar depressivo maior (Leal e 

Fernandes, 2002). Além de suprimir os sintomas de desordens maníacas como fazem as drogas anti-

psicóticas, também atenua a doença, mantendo estável o comportamento do doente (Leal e 

Fernandes, 2002).  

 Na dosagem correcta o lítio não altera a consciência, não dá sonolência e é inócuo aos 

doentes não maníacos e não depressivos (Leal e Fernandes, 2002). Para que este faça efeito é 

necessário manter-se uma alimentação em sódio constante durante o tratamento, de forma a poder 

existir uma estabilização do lítio no organismo (Leal e Fernandes, 2002). Desta forma, em doses 

reduzidas o lítio não afecta pessoas saudáveis, mas beneficia pessoas que sofram de doenças do 

forro psíquico. Contudo, tem de se ter em atenção que o lítio é contra indicado para doentes com 

disfunções renais, cardíacas ou quaisquer condições físicas que possam limitar a tolerância do 

doente à introdução de iões de lítio ao organismo. Por exemplo, na gravidez o lítio pode resultar em 

anomalias cardiovasculares no feto e mulheres em fase de amamentação transmitem o lítio no leite, 

tendo de recorrer a fórmulas (Leal e Fernandes, 2002). As concentrações séricas de lítio terapêutico 
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variam entre 5,55 e 8,33 mg/L, e os níveis de toxicidade variam consoante as concentrações séricas 

aumentam: baixa – 10,41 a 17,35 mg/L; moderada – 17,35 a 24,29 mg/L; e grave – superiores a 

24,29 mg/L (Jaeger, 2012). 

Além das suas características atenuadoras de humor, vários estudos têm vindo a demonstrar 

que o lítio também tem propriedades anti suicidas (Ohgami et al, 2009; Kabacs et al., 2011; Kapusta 

et al, 2011). Ao longo dos anos foram efectuados vários estudos que tiveram como objectivo tentar 

correlacionar os níveis naturais de lítio nas águas de consumo humano, cujas concentrações são 

1000 vezes mais baixas que os níveis terapêuticos, e as taxas de mortalidade por suicídio. O primeiro 

estudo epidemiológico foi realizado por Schrauzer e Shrestha (1990), em 27 estados do Texas (EUA), 

ao longo de um período de 10 anos, e revelou que a taxa de incidência de suicídios era mais baixa 

nos que apresentavam concentração de Li mais elevada nas águas de consumo (70 - 170 µg/L) do 

que os que apresentavam valores médio (12 - 60 µg/L) ou mais baixos (0 - 10 µg/L). Um outro estudo 

realizado no Texas, e que utilizou águas da rede pública com teores entre 2,8 e 219 µg/L e chegou à 

conclusão que existe uma correlação negativa entre o lítio na água e as taxas de mortalidade por 

suicídio (Blüml et al., 2013). Na Áustria um estudo com dados recolhidos entre 2005 e 2009, no qual a 

concentração mínima de lítio na água de consumo humano foi de 3,3 g/L e a máxima de 1300 g/L 

(mediana de 11,3 g/L), chegou à conclusão que existe uma correlação inversa entre os níveis de lítio 

na água de consumo humano e as taxas de mortalidade padronizadas para o suicídio (Kapusta et al., 

2011). Os autores referem que antes de se poder afirmar com certeza esta correlação que factores 

como o consumo de vegetais (que absorvem lítio do solo) ou a toma por via percutânea durante o 

banho, têm de ser tidos em conta, entre outros factores socioeconómicos (Kapusta et al., 2011). Entre 

2006 e 2008 foi realizado um estudo no Leste de Inglaterra que tentou correlacionar as taxas de 

mortalidade padronizadas para os suicídios e os teores de lítio nas águas da rede pública (1 a 

21 g/L de Li), onde se chegou à conclusão da não existência de correlação nas zonas analisadas, 

mas possivelmente devido aos teores reduzidos de lítio na água (Kabacs et al., 2011). Dois estudos 

decorridos em zonas distintas do Japão, com águas de consumo com teores em lítio diferentes 

(Oita – 0,7 a 59 g/L de Li; Aomori – 0 a 12,9 g/L de Li) chegaram a conclusões ligeiramente 

diferentes. O primeiro estudo japonês, que decorreu em 2006, chegou à conclusão que existe uma 

relação significativa e negativa entre os níveis de lítio na água de consumo e as mortes por suicídios, 

principalmente no caso dos homens, e que o lítio em doses baixas provavelmente não afecta os 

distúrbios de humor, mas tem um efeito anti suicida (Ohgami et al., 2009). O segundo, que decorreu 

em 2010, verificou que níveis naturais de lítio na água poderão ter propriedades protectoras nas 

mulheres, mas tal associação não foi verificada para os homens (Sugawara et al., 2013). Desde a 

publicação destes estudos, ainda que controversos, que alguns investigadores debatem se a adição 

de lítio na água de abastecimento público seria benéfica para a saúde mental da população em geral 

(Kabacs et al., 2011), sendo até indicado por vários especialistas até como o próprio flúor. No 

entanto, dado que ainda não foi verificada a essencialidade do Li em funções metabólicas humanas, 

as águas da rede pública não devem ser suplementadas com lítio até se ter um melhor conhecimento 

das suas implicações na saúde, nomeadamente na função da tiróide, nas grávidas e fetos, como 

salientado por Blüml et al. (2013). 
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 Nas águas da rede pública portuguesa em estudo a concentração de lítio variou entre 1 e 

191 g/L, diferindo de zona para zona, tal como se pode verificar no Gráfico 26. 

 

 

Gráfico 26 - Concentração de lítio nas águas da rede pública portuguesa. 

 

Avaliou-se, a correlação entre a concentração de lítio nas águas de consumo humano em 

estudo e a taxa de mortalidade para suicídios, por 100.000 habitantes por concelhos portugueses, e a 

taxa de mortalidade padronizada das lesões autoprovocadas intencionalmente e sequelas (CID 10: 

X60-X84) (INE, 2014
a
). Neste caso, os resultados não evidenciaram qualquer tipo de correlação nem 

para o caso de Portugal Continental (Gráfico 27 e Gráfico 28), nem para a divisão por sexo ou para 

as várias regiões. 

 

 

Gráfico 27 - Correlação entre a taxa de mortalidade para suicídios por 100.000 habitantes e os teores 

medianos de Li (g/L), entre 2008 e 2011, por concelho. 
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Gráfico 28 - Correlação entre a taxa de mortalidade padronizada para lesões autoprovocadas 

intencionalmente e sequelas, por NUTS III e os teores medianos de Li (g/L), em 2012. 

 

Os factores socioeconómicos (desemprego, rendimento per capita, grau de escolaridade, 

etc.) podem ter uma grande influência sobre a problemática dos suicídios, podendo ser uma das 

razões que levou à ausência de correlação neste estudo. Nos últimos anos Portugal tem sofrido 

bastante com a crise económica que está a decorrer mundialmente. Devido a esta, a taxa de 

desemprego em Portugal aumentou de 7,6 % em 1983 para 16,2 % em 2013, o que tendo em conta a 

população total do país à data significa que existe no total 856,1 milhares de pessoas 

desempregadas (Gráfico 29). Este é um factor que pode alterar o estado psicológico dos indivíduos, 

que pode conduzir a situações de depressão e levar ao suicídio. 

 

 

Gráfico 29 – Taxa de desemprego total (%), por sexo em Portugal entre 1993 e 2013 (PORDATA, 2015). 

 

Por esta razão, com os resultados obtidos não se pode afirmar que existe ou não correlação 

entre as concentrações de lítio nas águas de consumo humano e a taxa de mortalidade padronizadas 

para lesões autoprovocadas intencionalmente e sequelas. 

Além do suicídio, o estudo de Schrauzer e Shrestha (1990) indicou que o lítio das águas da 

rede pública teve efeitos moderados sobre o comportamento criminoso violento. Contudo, para as 

águas da rede pública em estudo tal não se verificou, não se tendo conseguido estabelecer uma 
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correlação entre a concentração de lítio nessas águas e os crimes contra o património e contra as 

pessoas nos anos 2011 a 2013 (INE, 2015), (Gráfico 30 e Gráfico 31). 

 

 

Gráfico 30 - Correlação entre os crimes contra o património, por NUTS III e os teores medianos de Li 

(g/L), entre 2011 e 2013. 

 

 

Gráfico 31 - Correlação entre os crimes contra as pessoas, por NUTS III e os teores medianos de Li (g/L), 

entre 2011 e 2013. 

 

Ao contrário do que se verifica nas águas da rede pública portuguesa, nas águas 

engarrafadas o teor de Li pode ser mais elevado, atingindo-se valores expressos na Tabela 35. 

 

Tabela 35 – Água engarrafada portuguesa com concentrações elevadas de lítio. 

Água Engarrafada Li (µg/L) 

Vidago 2210 

Pedras Salgadas  1800 

Frize 1760 

Campilho 1590 

Melgaço 600 

Carvalhelhos Gaseificada 177 

Carvalhelhos 173 

 

Em Portugal, os teores em lítio mais elevados encontram-se no Norte, em rochas graníticas, e 

no Sul, nos sedimentos marinhos (Salminen, 2005). A concentração mais elevada de lítio nas águas 

engarrafadas da Tabela 35 deve-se a dois factores: à circulação profunda por falhas em zonas da 
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crusta altamente mineralizadas (tal como foi mencionado anteriormente) e à interacção água-rocha, 

uma vez que os pegmatitos apresentam concentração de lítio bastante elevada (30-70 mg de Li /Kg) 

(Salminen, 2005). Por outro lado, águas de circulação em rochas carbonatadas são, geralmente, 

pobres em lítio uma vez que as concentrações nestas rochas são baixas (por exemplo, a dolomite 

contém aproximadamente 8 mg de Li /Kg) (Salminen, 2005). 

Além dos estudos com as águas da rede pública, existem outros trabalhos que referem os 

efeitos do consumo suplementar de lítio em doses bastante inferiores às doses terapêuticas 

administradas (600-1200 mg/dia) (Leal e Fernandes, 2002). Por exemplo, um estudo com um grupo 

de drogados toxicodependentes em recuperação, mostrou, existir um efeito positivo no bem-estar e 

humor dos indivíduos através da toma diária de um suplemento com 400 µg de Li (Schrauzer and 

Vroey, 1994). O efeito neuro-protector do lítio foi, também, observado em ensaios clínicos em 

pacientes com a doença de Alzheimer, através da toma de 300 µg/dia de Li e em indivíduos com risco 

elevado para psicoses (Marielza et al., 2013). 

Segundo estes estudos, o consumo diário de apenas 0,33 L das águas Vidago, Frize, Pedras 

Salgadas ou Campilho poderia trazer benefícios para o bem-estar e humor do consumidor. Estes 

valores não representam, contudo, uma alternativa aos suplementos de lítio administrados a 

pacientes com problemas mais severos, uma vez que a concentração de lítio nas águas engarrafadas 

é inferior às doses recomendadas para fins terapêuticos. Este produto poderia, no entanto, ser 

encarado como um suplemento nutricional. Em algumas regiões do País o seu consumo pode 

permitir colmatar deficiências nutricionais neste elemento, constituindo uma forma directa e facilmente 

disponível de se alcançar a dose diária recomendada (ainda que provisória) de 1,0 mg/dia de Li (para 

um adulto com 70 kg em peso) (Schrauzer, 2002) ou ser usado como um adjuvante valioso em 

programas de prevenção de comportamentos violentos ou suicidas. 

 

 

  



79 

 

8. Conclusão 

 

Com esta dissertação avaliaram-se características físico-químicas da água de consumo 

humano portuguesa, da rede pública e engarrafada, e identificaram-se relações entre estas e 

algumas doenças/patologias que afectam a população portuguesa, que sugerem que nalguns casos o 

seu consumo pode trazer benefícios para a saúde. 

 Constatou-se que algumas características qualitativas e quantitativas estudadas, estão 

interligadas com o ambiente geológico de circulação/captação das águas subterrâneas e/ou 

superficiais e com os processos de tratamento a que são submetidas. 

A fácies hidroquímica das águas da rede pública estudadas difere consoante as zonas de 

captação (NUTS III). Entre estas, cerca de 57,8 % são águas hidrogenocarbonatadas, 17,8 % 

cloretadas e 24,4 % sulfatadas/cloretadas. As águas hidrogenocarbonatadas são maioritariamente 

cálcicas (46,2 %) e sódicas (26,9 %), as cloretadas são sódicas (50 %) ou cálcicas/magnesianas 

(50 %) e as sulfatas/cloretadas são maioritariamente cálcicas/magnesianas (81,8 %). Verificou-se 

igualmente que, as águas do Norte são essencialmente cálcicas, as águas do Centro são 

essencialmente sódicas e as águas do Alentejo e do Algarve são essencialmente 

cálcicas/magnesianas. Outra característica resultante dos factores dependentes mencionados é a 

existência de teor elevado em cloro (mediana de 35,7 mg/L) derivado dos processos de tratamento 

das águas da rede pública. 

As águas engarrafadas são maioritariamente hidrogenocarbonatadas sódicas (62,5 %), tal 

como se verifica nas águas captadas na Zona centro-ibérica (por exemplo, Pingo Doce, Serra da 

Gardunha, Caramulo, Fastio e Serra da Penha). Verificou-se, também, que as águas engarrafadas 

em estudo têm teor em cloro reduzido (mediana de 8,1 mg/L), porque não são submetidas a 

tratamentos após captadas, e têm teor em silício mais elevado por serem exclusivamente águas de 

circulação subterrânea. 

A qualidade da água da rede pública em cada localidade está, também, dependente da 

organização do sector da água e das suas infra-estruturas, uma vez que constituem o mecanismo 

com poder de decisão relativamente às empresas e às áreas, de captação e distribuição da água. A 

água consumida na maior parte das freguesias do Baixo Alentejo é um exemplo desta dependência, 

uma vez que sua qualidade depende de águas captadas tanto na Zona sul-portuguesa como na Zona 

de Ossa-Morena, pela entidade AdPAlentejo. 

 

As águas de consumo humano analisadas, tirando algumas excepções, apresentaram uma 

boa qualidade, respeitando os parâmetros qualitativos estabelecidos por normas nacionais/europeias 

e organização mundial de saúde. As águas cuja qualidade foi inferior ao esperado, no momento da 

recolha das amostras, foram as seguintes: águas da rede pública – Estremoz, Castelo Branco, 

Azinheira dos Barros e São Mamede do Sadão (Lousal), Santa Bárbara de Padrões (Lombador), 

Alcobaça, Samora Correia e Bragança; água de nascente engarrafada – Continente (Ulme). 

Aconselha-se uma posterior verificação dos dados obtidos através da recolha de novas amostras e 

da eventual correcção dos teores transgressores. 
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Com a análise exaustiva de trabalhos existentes e com os dados usados nesta dissertação, 

verificou-se que pode existir uma relação directa entre o consumo de água e a saúde de um 

indivíduo, em variadas áreas médicas. Desta forma, determinados grupos de risco devem ter uma 

especial atenção às características das águas que consomem, devendo optar por uma água que 

proporcione benefícios à sua saúde, de forma a não piorarem a sua condição. 

 

Neste caso de estudo, verificou-se que as águas de consumo humano portuguesas podem 

proporcionar supostos benefícios à saúde, no que diz respeito ao combate de, pelo menos, uma das 

doenças/patologias estudadas. É importante destacar as águas cuja combinação de características 

qualitativas e quantitativas aliadas ao sódio, magnésio, cálcio, fósforo, flúor e lítio, fazem com que 

estas possam ajudar ao combate de várias doenças, patologias ou óbitos. 

Relativamente às águas da rede pública, verificou-se que 48 % podem proporcionar 

benefícios para a saúde de um indivíduo adulto saudável, no que diz respeito às doenças do aparelho 

circulatório, pedra nos rins e doenças orais (Porto, Alcobaça, Peniche, Torres Vedras, São Pedro do 

Estoril, Avenidas Novas (Praça do Saldanha), Areeiro (São João de Deus), Almada, Setúbal, 

Abrantes, Tomar, Samora Correia, Santarém, Cabeço de Vide, Ponte de Sor, Viana do Alentejo, 

Aljustrel, Semblana, Beja, Santa Bárbara de Padrões (Lombador) e Mértola). É, também, de destacar 

a água de Castelo Branco, uma vez que é a única água da rede pública que pode proporcionar 

benefícios no combate tanto à pedra nos rins, como às doenças orais e à osteoporose. 

Tendo em conta os benefícios prestados a indivíduos adultos saudáveis, as águas 

engarrafadas a destacar são: 

 Melgaço, Areeiro Gaseificada, Vimeiro Gaseificada e Água Castello (hipertensão arterial, 

doenças do aparelho circulatório e doenças orais); 

 Carvalhelhos Gaseificada (hipertensão arterial, pedra nos rins e doenças orais); 

 Campilho (hipertensão arterial, doenças do aparelho circulatório e pedra nos rins); 

 Pedras Salgadas e Frize (hipertensão arterial, doenças do aparelho circulatório e doenças do 

foro psíquico); 

 Caramulo e Serra da Gardunha (pedra nos rins, doenças orais e osteoporose). 

 

Esta dissertação constituiu um estudo preliminar dentro desta temática, realizada com base 

no número de amostras que foi possível amostrar/adquirir no país. Na eventualidade de, no futuro, se 

pretender realizar um estudo mais alargado ou localizado numa determinada zona portuguesa, com o 

intuito de confirmar, ou não, os resultados obtidos neste estudo, ter-se-ia de assegurar um maior 

número de dados base, um estudo médico especializado a longo prazo e estudos de correlação, que 

envolvessem também dados socioeconómicos e/ou comportamentais. 
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Anexos 

 
Anexo 1 - Modelos de gestão dos serviços de abastecimento de água a operar em baixa em Portugal 

Continental em 2012, com indicação da população servida (adaptado de RASARP, 2013). 

Portugal 
Continental 

Câmara 
municipal 

Concessionária 
municipal ou 

multimunicipal 

Empresa 
municipal ou 

intermunicipal 

Junta de 
freguesia, 

associação/ 
outro 

Serviço 
municipalizado 

TOTAL 

EG PS EG PS EG PS EG PS EG PS EG PS 

Região 
Norte 

62 1 209 934 12 825 962 9 1 339 210 68 38 740 2 223 764 153 3 637 610 

Região 
Centro 

67 780 285 8 332 182 4 576 814 24 18 417 12 681 129 115 2 388 827 

Região 
Lisboa 

6 451 339 4 901 438     1 4 850 6 1 443 950 17 2 801 577 

Região 
Alentejo 

45 444 024 5 87 704 4 249 648     1 24 973 55 806 349 

Região 
Algarve 

11 309 049     8 306 572         19 615 621 

 
Legenda:  nº entidades gestoras – EG 
  População servida – PS 
 

 
Anexo 2 - Lista de Entidades Gestoras em Baixa e em Alta nas zonas de recolha das amostras de água da 

rede pública (adaptado de RASARP, 2013). 

Freguesias Concelhos Distrito Entidade Gestora Sistema em Baixa 
Entidade Gestora 
Sistema em Alta 

Valença Valença Viana do Castelo Câmara Municipal de Valença   

Viana do Castelo Viana do Castelo Viana do Castelo Serviços Municipalizados de Viana do Castelo AdNoroeste 

Braga Braga Braga 
AGERE – EMPRESA DE ÁGUAS EFLUENTES E 

RESÍDUOS DE BRAGA, EM 
  

Póvoa de 
Lanhoso 

Póvoa de 
Lanhoso 

Braga Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso AdNoroeste 

Porto Porto Porto 
CMPEA – EMPRESA DE ÁGUAS DO MUNICÍPIO 

DO PORTO, EEM 
AdDPaiva 

Vila Real Vila Real Vila Real 
EMARVR – ÁGUA E RESÍDUOS DE VILA REAL, 

EEM 
AdTMAD 

Bragança Bragança Bragança Câmara Municipal de Bragança AdTMAD 

Aveiro Aveiro Aveiro ADRA – ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, SA AdVouga 

Vila Nova de Foz 
Côa 

Vila Nova de Foz 
Côa 

Guarda Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa AdTMAD 

Pinhel Pinhel  Guarda Câmara Municipal de Pinhel AdZCôa 

Figueira da Foz Figueira da Foz Coimbra ÁGUAS DA FIGUEIRA, SA   

Coimbra Coimbra Coimbra AC – ÁGUAS DE COIMBRA, EEM AdMondego 

Fundão Fundão Castelo Branco AQUAFUNDALIA – ÁGUAS DO FUNDÃO, SA AdZCôa 

Castelo Branco Castelo Branco Castelo Branco Serviços Municipalizados de Castelo Branco AdCentro 

Leiria Leiria Leiria Serviços Municipalizados de Leiria AdMondego e EPAL 

Alcobaça Alcobaça Leiria Serviços Municipalizados de Alcobaça AdOeste 

Peniche Peniche Leiria Serviços Municipalizados de Peniche AdOeste 

Torres Vedras Torres Vedras Lisboa  Serviços Municipalizados de Torres Vedras AdOeste 

Vila Franca de 
Xira 

Vila Franca de 
Xira 

Lisboa  Serviços Municipalizados de Vila Franca de Xira EPAL 

Avenidas Novas 
(Praça do 
Saldanha) 

Lisboa  Lisboa  
EPAL – EMPRESA PORTUGUESA DE ÁGUAS 

LIVRES, SA 

  

Areeiro (São 
João de Deus) 

Lisboa  Lisboa    
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Anexo 3 - Lista de Entidades Gestoras em Baixa e em Alta nas zonas de recolha das amostras de água da 
rede pública (continuação) (adaptado de RASARP, 2013). 

Freguesias Concelhos Distrito Entidade Gestora Sistema em Baixa 
Entidade Gestora 
Sistema em Alta 

Chaves Chaves Vila Real 

Câmara Municipal de Chaves; Junta de 
Freguesia de Águas Frias; Junta de Freguesia 
de Anelhe; Junta de Freguesia de Bobadela; 

Junta de Freguesia de Calvão; Junta de 
Freguesia de Cela; Junta de Freguesia de Cimo 
de Vila da Castanheira; Junta de Freguesia de 
Curalha; Junta de Freguesia de Eiras; Junta de 
Freguesia de Ervededo; Junta de Freguesia de 
Loivos; Junta de Freguesia de Mairos Junta de 
Freguesia de Moreiras; Junta de Freguesia de 

Oura; Junta de Freguesia de Paradela de 
Monforte; Junta de Freguesia de Redondelo; 

Junta de Freguesia de Roriz; Junta de 
Freguesia de Samaiões; Junta de Freguesia de 

Sanjurge; Junta de Freguesia de Santa 
Leocádia; Junta de Freguesia de São Julião de 
Montenegro; Junta de Freguesia de São Pedro 

de Agostém; Junta de Freguesia de São 
Vicente da Raia; Junta de Freguesia de Seara 
Velha; Junta de Freguesia de Soutelinho da 

Raia; Junta de Freguesia de Travanca; Junta de 
Freguesia de Tronco; Junta de Freguesia de 

Vilar de Nantes; Junta de Freguesia de 
Vilarelho da Raia; Junta de Freguesia de 

Vilarinho das Paranheiras ; Junta de Freguesia 
de Vilas Boas; Junta de Freguesia de Vilela do 

Tâmega 

AdTMAD 

Vidago Chaves Vila Real AdTMAD 

São Pedro do 
Estoril 

Cascais Lisboa  AdC – ÁGUAS DE CASCAIS, SA EPAL 

Tomar Tomar Santarém Serviços Municipalizados de Tomar AdCEntro e EPAL 

Abrantes Abrantes Santarém Serviços Municipalizados de Abrantes   

Santarém Santarém Santarém 
AS – EMPRESA DE ÁGUAS DE SANTARÉM, 

EM, SA 
EPAL 

Samora Correia Benavente Santarém AR – ÁGUAS DO RIBATEJO, EM, SA   

Ponte de Sor Ponte de Sor Portalegre Câmara Municipal de Ponte de Sor AdNAlentejano 

Cabeço de Vide Fronteira Portalegre Câmara Municipal de Fronteira   

Estremoz Estremoz Évora Câmara Municipal de Estremoz   

Viana do 
Alentejo 

Viana do Alentejo Évora Câmara Municipal de Viana do Alentejo AdPAlentejo 

Almada Almada Setúbal Serviços Municipalizados de Almada   

Setúbal Setúbal Setúbal 
ÁGUAS DO SADO – CONCESSIONÁRIA DOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

DE SANEAMENTO DE SETÚBAL, SA 
  

Azinheira dos 
Barros e São 
Mamede do 

Sádão (Lousal) 

Grândola Setúbal 
Câmara Municipal de Grândola; INFRATRÓIA, 

INFRAESTRUTURAS DE TRÓIA, EM 
AdPAlentejo 

Beja Beja Beja 
EMAS - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DE BEJA, EEM 
AdPAlentejo 

Aljustrel Aljustrel Beja Câmara Municipal de Aljustrel AdPAlentejo 

Santa Bárbara 
de Padrões 
(Lombador) 

Castro Verde Beja Câmara Municipal de Castro Verde AdPAlentejo 

Mértola Mértola Beja Câmara Municipal de Mértola AdPAlentejo 

Semblana Almodôvar Beja Câmara Municipal de Almodôvar AdPAlentejo 
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Anexo 4 - Lista de Entidades Gestoras em Baixa e em Alta nas zonas de recolha das amostras de água da 
rede pública (continuação) (adaptado de RASARP, 2013). 

Freguesias Concelhos Distrito Entidade Gestora Sistema em Baixa 
Entidade Gestora 
Sistema em Alta 

Luz (Espiche) Lagos Faro Câmara Municipal de Lagos AdAlgarve 

Albufeira Albufeira Faro Câmara Municipal de Albufeira AdAlgarve 

Faro Faro Faro 
FAGAR – FARO, GESTÃO DE ÁGUAS E 

RESÍDUOS, EM 
AdAlgarve 

Tavira Tavira Faro 
TAVIRA VERDE - EMPRESA MUNICIPAL DE 

AMBIENTE, EM 
AdAlgarve 

Vila Real de 
Santo António 

Vila Real de 
Santo António 

Faro 
VRSA - SOCIEDADE DE GESTÃO URBANA DE 

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO, EM, SA 
AdAlgarve 

 
Anexo 5 - Classificação das águas da rede pública em relação ao seu valor de pH. 

Águas Básicas (pH>7) 

Valença Figueira da Foz Areeiro (São João de Deus) Viana do Alentejo Mértola 

Viana do Castelo Castelo Branco São Pedro do Estoril Almada Semblana 

Porto Leiria Tomar Setubal Luz (Espiche) 

Vila Real Alcobaça Abrantes Lousal (Ermidas Sado) Albufeira 

Bragança Peniche Samora Correia Beja Faro 

Aveiro Torres Vedras Cabeço de Vide Aljustrel Tavira 

Pinhel 
Avenidas Novas 

(Praça do Saldanha) 
Estremoz 

Santa Bárbara de 
Padrões (Lombador) 

Vila Real de Santo 
António 

Águas Ácidas (pH<7) 

Braga Chaves Vila Nova de Foz Côa Fundão Santarém 

Póvoa de 
Lanhoso 

Vidago Coimbra Vila Franca de Xira Ponte de Sor 

 
Anexo 6 - Classificação da mineralização das águas da rede pública em relação à sua condutividade 

eléctrica e ao resíduo seco. 

Freguesias CE RS Freguesias CE RS 

Valença baixa baixa São Pedro do Estoril baixa baixa 

Viana do Castelo baixa baixa Tomar baixa baixa 

Braga baixa baixa Abrantes baixa baixa 

Póvoa de Lanhoso baixa baixa Santarém baixa baixa 

Porto baixa baixa Samora Correia baixa baixa 

Chaves baixa baixa Ponte de Sor baixa baixa 

Vidago baixa baixa Cabeço de Vide intermédia baixa 

Vila Real baixa baixa Estremoz intermédia alta 

Bragança baixa baixa Viana do Alentejo baixa baixa 

Aveiro baixa baixa Almada baixa baixa 

Vila Nova de Foz Côa baixa baixa Setúbal baixa baixa 

Pinhel baixa baixa 
Azinheira dos Barros e São Mamede do 

Sádão (Lousal) 
intermédia intermédia 

Figueira da Foz baixa baixa Beja intermédia baixa 

Coimbra baixa baixa Aljustrel intermédia intermédia 

Fundão baixa baixa Santa Bárbara de Padrões (Lombador) intermédia intermédia 

Castelo Branco baixa baixa Mértola baixa baixa 

Leiria baixa baixa Semblana intermédia intermédia 

Alcobaça intermédia baixa Luz (Espiche) baixa baixa 

Peniche baixa baixa Albufeira baixa baixa 

Torres Vedras baixa baixa Faro baixa baixa 

Vila Franca de Xira baixa baixa Tavira baixa baixa 

Avenidas Novas (Praça do Saldanha) baixa baixa Vila Real de Santo António baixa baixa 

Areeiro (São João de Deus) baixa baixa 
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Anexo 7 – Alcalinidade das águas da rede pública em estudo. 
Águas da Rede Pública Alcalinidade Águas da Rede Pública Alcalinidade 

Valença 27,45 São Pedro do Estoril 63,44 

Viana do Castelo 45,75 Tomar 263,52 

Braga 42,70 Abrantes 342,82 

Póvoa de Lanhoso 69,54 Santarém 185,44 

Porto 100,04 Samora Correia 172,02 

Chaves 30,50 Ponte de Sor 67,10 

Vidago 51,85 Cabeço de Vide 495,32 

Vila Real 32,94 Estremoz 391,62 

Bragança 28,67 Viana do Alentejo 201,30 

Aveiro 103,09 Almada 223,87 

Vila Nova de Foz Côa 19,52 Setúbal 117,12 

Pinhel 21,35 Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão (Lousal) 274,50 

Figueira da Foz 69,54 Beja 181,78 

Coimbra 34,77 Aljustrel 173,24 

Fundão 45,14 Santa Bárbara de Padrões (Lombador) 214,72 

Castelo Branco 41,48 Mértola 106,75 

Leiria 65,27 Semblana 355,02 

Alcobaça 76,86 Luz (Espiche) 39,04 

Peniche 97,60 Albufeira 72,59 

Torres Vedras 122,00 Faro 98,82 

Vila Franca de Xira 75,64 Tavira 89,06 

Avenidas Novas (Praça do Saldanha) 76,86 Vila Real de Santo António 87,84 

Areeiro (São João de Deus) 66,49     

 
Anexo 8 - Fácies Hidroquímica das águas da rede pública em estudo. 

  Águas da Rede Pública Fácies Hidroquímica 

1 Valença Sulfatada ou Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

2 Viana do Castelo  Sulfatada ou Cloretada, Sódica 

3 Braga  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

4 Póvoa de Lanhoso  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

5 Porto  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

6 Chaves  Hidrogenocarbonatada, Cálcica ou Magnesiana 

7 Vidago  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

8 Vila Real  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

9 Bragança  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

10 Aveiro  Hidrogenocarbonatada Sódica 

11 Vila Nova de Foz Côa  Cloretada Sódica 

12 Pinhel  Cloretada Sódica 

13 Figueira da Foz  Sulfatada ou Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

14 Coimbra  Cloretada Sódica 

15 Fundão  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

16 Castelo Branco  Hidrogenocarbonatada Sódica 

17 Leiria  Hidrogenocarbonatada Sódica 

18 Alcobaça  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

19 Peniche  Sulfatada ou Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

20 Torres Vedras  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

21 Vila Franca de Xira  Sulfatada ou Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

22 Avenidas Novas (Praça do Saldanha)  Sulfatada ou Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

23 Areeiro (São João de Deus)  Sulfatada ou Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

24 São Pedro do Estoril  Sulfatada ou Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

25 Tomar  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

26 Abrantes  Hidrogenocarbonatada Sódica 

27 Santarém  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

28 Samora Correia  Hidrogenocarbonatada Sódica 

29 Ponte de Sor  Hidrogenocarbonatada Sódica 

30 Cabeço de Vide  Hidrogenocarbonatada Magnesiana 

31 Estremoz  Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 
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Anexo 9 - Fácies Hidroquímica das águas da rede pública em estudo (continuação). 
  Águas da Rede Pública Fácies Hidroquímica 

32 Viana do Alentejo  Hidrogenocarbonatada, Cálcica ou Magnesiana 

33 Almada  Hidrogenocarbonatada, Cálcica ou Magnesiana 

34 Setúbal  Hidrogenocarbonatada Sódica 

35 Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão (Lousal)  Sulfatada ou Cloretada, Sódica 

36 Beja  Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

37 Aljustrel  Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

38 Santa Bárbara de Padrões (Lombador)  Sulfatada ou Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

39 Mértola  Cloretada Sódica 

40 Semblana  Hidrogenocarbonatada, Cálcica ou Magnesiana 

41 Luz (Espiche)  Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

42 Albufeira  Sulfatada ou Cloretada, Cálcica ou Magnesiana 

43 Faro  Hidrogenocarbonatada, Cálcica ou Magnesiana 

44 Tavira  Hidrogenocarbonatada, Cálcica ou Magnesiana 

45 Vila Real de Santo António  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

 
 

Anexo 10 - Diagramas de Stiff para as águas da rede pública estudadas. 

 
 

Anexo 11 - Diagramas de Stiff para as águas da rede pública estudadas (continuação). 
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Anexo 12 - Diagramas de Stiff para as águas da rede pública estudadas (continuação). 
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Anexo 13 - Diagramas de Stiff para as águas da rede pública estudadas (continuação). 
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Anexo 14 - Diagramas de Stiff para as águas da rede pública estudadas (continuação). 

 
 

Anexo 15 - Classificação das águas da rede pública em relação ao seu valor de dureza. 

Águas da Rede 
Pública (Freguesias) 

Dureza 
(mg/L de 
CaCO3) 

Classificação 
Águas da Rede Pública 

(Freguesias) 

Dureza 
(mg/L de 
CaCO3) 

Classificação 

Valença 29,91 mole São Pedro do Estoril 93,82 moderadamente dura 

Viana do Castelo 34,51 mole Tomar 225,51 muito dura 

Braga 37,98 mole Abrantes 137,90 dura 

Póvoa de Lanhoso 49,06 mole Santarém 162,79 dura 

Porto 120,03 dura Samora Correia 90,16 moderadamente dura 

Chaves 28,99 mole Ponte de Sor 38,70 mole 

Vidago 41,38 mole Cabeço de Vide 420,09 muito dura 

Vila Real 35,02 mole Estremoz 822,80 muito dura 

Bragança 32,55 mole Viana do Alentejo 211,87 muito dura 

Aveiro 60,76 moderadamente dura Almada 193,98 muito dura 

Vila Nova de Foz Côa 23,41 mole Setúbal 71,75 moderadamente dura 

Pinhel 13,54 mole 
Azinheira dos Barros e São 
Mamede do Sádão (Lousal) 

106,23 moderadamente dura 

Figueira da Foz 70,07 moderadamente dura Beja 287,62 muito dura 

Coimbra 49,92 mole Aljustrel 283,25 muito dura 

Fundão 42,82 mole 
Santa Bárbara de Padrões 

(Lombador) 
270,21 muito dura 

Castelo Branco 24,34 mole Mértola 90,44 moderadamente dura 

Leiria 38,47 mole Semblana 315,57 muito dura 

Alcobaça 43,70 mole Luz (Espiche) 77,49 moderadamente dura 

Peniche 138,05 dura Albufeira 63,22 moderadamente dura 

Torres Vedras 113,99 moderadamente dura Faro 93,00 moderadamente dura 
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Anexo 16 - Classificação das águas da rede pública em relação ao seu valor de dureza (continuação). 

Águas da Rede Pública 
(Freguesias) 

Dureza 
(mg/L de 
CaCO3) 

Classificação 
Águas da Rede Pública 

(Freguesias) 

Dureza 
(mg/L de 
CaCO3) 

Classificação 

Vila Franca de Xira 120,70 dura Tavira 47,30 mole 

Avenidas Novas (Praça do 
Saldanha) 

152,00 dura Vila Real de Santo António 85,01 moderadamente dura 

Areeiro (São João de Deus) 80,20 
moderadamente 

dura 

    
Anexo 17 - Classificação das águas engarrafadas em relação ao seu valor de pH. 

Águas Lisas Águas Gaseificadas 

Águas Básicas (pH>7) Águas Básicas (pH>7) 

Serra da Penha 
 

Vimeiro Lisa   

Nestlé Selda (Lamarosa)   

Monchique   

Águas Ácidas (pH<7) Águas Ácidas (pH<7) 

Fastio Água Castello 

Pingo Doce (Serrana, Cabril, Agadão) Melgaço 

Cruzeiro Carvalhelhos Gaseificada 

Luso Campilho 

Caramulo Vidago 

Serra da Estrela Pedras Salgadas  

Caldas de Penacova Frize 

Serra da Gardunha Arieiro Gaseificada 

Continente (Ulme) Vimeiro Gaseificada 

Vitalis   

 
Anexo 18 - Classificação da mineralização das águas engarrafadas em relação à sua condutividade 

eléctrica e ao resíduo seco. 
Águas Engarrafadas CE RS Águas Engarrafadas CE RS 

Águas Lisas     Águas Gaseificadas     

Fastio muito baixa baixa Carvalhelhos Gaseificada baixa baixa 

Serra da Estrela muito baixa baixa Água Castello intermédia baixa 

Caldas de Penacova muito baixa muito baixa Melgaço intermédia baixa 

Serra da Gardunha muito baixa - Arieiro Gaseificada baixa intermédia 

Serra da Penha baixa baixa Vimeiro Gaseificada intermédia alta 

Carvalhelhos baixa baixa Campilho intermédia intermédia 

Pingo Doce (Serrana, Cabril, Agadão) baixa muito baixa Vidago intermédia alta 

Cruzeiro baixa baixa Pedras Salgadas  alta alta 

Luso baixa muito baixa Frize intermédia alta 

Caramulo baixa baixa 
   Vimeiro Lisa baixa muito baixa 
   Continente (Ulme) baixa baixa 
   Nestlé Selda (Lamarosa) baixa baixa 
   Vitalis baixa muito baixa 
   Monchique baixa baixa 
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Anexo 19 - Alcalinidade das águas engarrafadas em estudo. 

Águas Engarrafadas 
Alcalinidade 

Águas Engarrafadas 
Alcalinidade 

Águas Lisas Águas Gaseificadas 

Fastio 8,54 Água Castello 361,73 

Serra da Penha 44,53 Melgaço 691,74 

Carvalhelhos 141,52 Carvalhelhos Gaseificada 124,44 

Pingo Doce (Serrana, Cabril, Agadão) 16,47 Campilho 1288,32 

Cruzeiro 115,90 Vidago 1869,04 

Luso 12,20 Pedras Salgadas  1897,10 

Caramulo 26,23 Frize 1941,02 

Serra da Estrela 15,25 Arieiro Gaseificada 347,70 

Caldas de Penacova 4,27 Vimeiro Gaseificada 425,78 

Serra da Gardunha 25,62     

Vimeiro Lisa 21,35     

Continente (Ulme) 28,67     

Nestlé Selda (Lamarosa) 45,14     

Vitalis 3,66     

Monchique 126,88     

 
 

Anexo 20 - Fácies Hidroquímica das águas engarrafadas em estudo. 

 
Águas Engarrafadas Fácies Hidroquímica 

1 Melgaço  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

2 Fastio  Hidrogenocarbonatada Sódica 

3 Serra da Penha  Hidrogenocarbonatada Sódica 

4 Carvalhelhos  Hidrogenocarbonatada Sódica 

5 Carvalhelhos Gaseificada  Hidrogenocarbonatada Sódica 

6 Campilho  Hidrogenocarbonatada Sódica 

7 Vidago  Hidrogenocarbonatada Sódica 

8 Pedras Salgadas  Hidrogenocarbonatada Sódica 

9 Frize  Hidrogenocarbonatada Sódica 

10 Pingo Doce (Serrana, Cabril, Agadão)  Hidrogenocarbonatada Sódica 

11 Cruzeiro  Hidrogenocarbonatada, Cálcica ou Magnesiana 

12 Luso  Sulfatada ou Cloretada, Sódica 

13 Caramulo  Hidrogenocarbonatada Sódica 

14 Serra da Estrela  Hidrogenocarbonatada, Cálcica ou Magnesiana 

15 Caldas de Penacova  Cloretada Sódica 

16 Serra da Gardunha  Hidrogenocarbonatada Sódica 

17 Areeiro Gaseificada  Hidrogenocarbonatada, Cálcica ou Magnesiana 

18 Vimeiro Lisa  Hidrogenocarbonatada Sódica 

19 Vimeiro Gaseificada  Hidrogenocarbonatada, Cálcica ou Magnesiana 

20 Continente (Ulme)  Hidrogenocarbonatada Sódica 

21 Nestlé Selda (Lamarosa)  Hidrogenocarbonatada Sódica 

22 Vitalis  Cloretada Sódica 

23 Água Castello  Hidrogenocarbonatada Cálcica 

24 Monchique  Hidrogenocarbonatada Sódica 
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Anexo 21 – Diagramas de Stiff para as águas engarrafadas estudadas.
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Anexo 22 - Diagramas de Stiff para as águas engarrafadas estudadas (continuação). 
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Anexo 23 - Classificação das águas engarrafadas em relação ao seu valor de dureza. 

Águas Engarrafadas 
Dureza (mg/L 

de CaCO3) 
Classificação Águas Engarrafadas 

Dureza (mg/L 
de CaCO3) 

Classificação 

Melgaço 489,60 muito dura Caramulo 14,46 mole 

Fastio 4,94 mole Serra da Estrela 10,93 mole 

Serra da Penha 25,55 mole Caldas de Penacova 6,42 mole 

Carvalhelhos 16,87 mole Serra da Gardunha 4,70 mole 

Carvalhelhos 
Gaseificada 

17,51 mole Areeiro Gaseificada 395,14 muito dura 

Campilho 136,96 dura Vimeiro Lisa 19,99 mole 

Vidago 243,29 muito dura Vimeiro Gaseificada 391,11 muito dura 

Pedras Salgadas  340,27 muito dura Continente (Ulme) 25,17 mole 

Frize 293,55 muito dura 
Nestlé Selda 
(Lamarosa) 

19,92 mole 

Pingo Doce (Serrana, 
Cabril, Agadão) 

11,36 mole Vitalis 4,50 mole 

Cruzeiro 95,43 
moderadamente 

dura 
Água Castello 344,42 muito dura 

Luso 9,42 mole Monchique 3,47 mole 

 
 

Anexo 24 - Valores paramétricos para a água de consumo e água mineral, segundo a Lei Portuguesa e as 
Normas da União Europeia. 

 
Lei Portuguesa UE Directiva UE Directiva 

 
DL 306/2007 2003/40/EC 1998/83/EC 

 
      

 
Água de Consumo Humano Água Mineral Água de Consumo Humano 

 
(mg/L) (mg/L) (mg/L) 

Antimónio (Sb) 0,005   0,005 0,005   

Arsénio  (As) 0,01   0,01 0,01   

Cádmio (Cd) 0,005   0,003 0,005   

Crómio (Cr) 0,05   0,05 0,05   

Cobre (Cu) 2   1 2   

Fluoretos (F) 1,5   0,005 1,5   

Chumbo (Pb) 0,01 
(após 25 de Dezembro 

de 2013) e 0,025 
(antes) 

0,01 0,01   

Mercúrio (Hg) 0,001   0,001 0,001   

Níquel (Ni) 0,02   0,02 0,02   

Nitratos (NO3) 50   50 50   

Nitritos (NO2) 0,5   0,1 0,5   

Selénio (Se) 0,01   0,01 0,01   

Alumínio (Al) 0,2   # 0,2 (g.v.) 

Cloretos (Cl) 250   # 0,25 (g.v.) 

Ferro (Fe) 0,2   # 0,2 (g.v.) 

Manganês (Mn) 0,05   0,5 0,05 (g.v.) 

Sulfatos (SO4) 250   # 0,25 (g.v.) 

Sódio (Na) 200   # 0,2 (g.v.) 

Fósforo (P) #   # 5   

Boro (B) 1   # 1   

Amónio (NH4) #   # 0,5 (g.v.) 

Legenda: (g.v.) - valores guia. 
    

 


