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Resumo: O sistema aquífero termomineral de São Pedro do Sul (N de 

Portugal) integra quatro captações, com água a cerca de 68 
o
C. Com os 

resultados analíticos obtidos ao longo de nove anos, nas diferentes 

captações, realizou-se um estudo hidrogeoquímico com o objetivo de 

melhorar o conhecimento sobre o sistema aquífero. O diagrama de Piper 

foi utilizado para classificar e comparar a tipologia das águas termais de 

provenientes das diferentes captações. A análise estatística multivariada, 

com suporte no método da Análise de Componentes Principais, foi 

aplicada a um conjunto de onze parâmetros físico-químicos para 

identificar processos controladores da composição hidroquímica do 

sistema aquífero termomineral de São Pedro do Sul. De acordo com os 

dados projetados no diagrama de Piper, conjugados com outros 

elementos, estas águas termais podem ser classificadas como 

bicarbonatadas-sódicas, sulfúreas e alcalinas. Adicionalmente, os 

resultados sugerem, à partida, que estas águas provêm de um reservatório 

comum às quatro captações. A análise estatística realizada parece 

evidenciar a ocorrência de fenómenos de oxidação de espécies reduzidas 

de enxofre assim como de processos de interação água-rocha, 

nomeadamente a hidrólise dos minerais silicatados das rochas granitóides 

da região. A forte correlação verificada entre os parâmetros H3SiO4
-
 e 

CO3
2-

 pode relacionar-se com o pH alcalino característico destas águas. 

Palavras-chave: São Pedro do Sul, aquífero termomineral, polos 

geotérmicos, Hidrogeoquímica, análise estatística multivariada. 

 

Abstract: The thermomineral aquifer system of São Pedro do Sul (N of 

Portugal) encompasses four sources with a water temperature of 68 
o
C. 

Based on the physical and chemical results obtained over nine years, a 

hydrogeochemistry study was conducted in order to improve knowledge 

about this groundwater system. A Piper diagram was applied to define 

water types and compare the results of all different sources. A 

multivariate statistical analyses using the Principal Component Analysis 

method, was applied to a set of eleven physical-chemical parameters to 

identify hydrogeochemical processes controlling the hydrochemical 

composition of São Pedro do Sul thermomineral aquifer system. 

According to the Piper diagram, and others parameters, these hot waters 

can be classified as HCO3-Na, sulphurous and alcaline type. In addition, 

the results suggest a common reservoir for all the sources analysed. 

Principal Component Analysis highlighted the processes that influence 

the chemical composition of the groundwater. The results seem to show 

the occurrence of redox phenomena in the sulphurous waters. Although 

water-rock interaction process, namely the hydrolysis of silicate minerals 

of granitic rocks of São Pedro do Sul region, are responsible for the 

mineralization of groundwater. Finally, high loadings of H3SiO4
-
 and 

CO3
2-

 parameters may be closely related to alkaline pH. 

Keywords: São Pedro do Sul, thermomineral aquifer, geothermal sites; 

Hydrogeochemistry, multivariate statistical analysis. 
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1. Introdução 

O campo hidromineral e geotérmico de São Pedro do Sul situa-se 
nas margens do rio Vouga, entre São Pedro do Sul e Vouzela 

(Fig. 1), no distrito de Viseu. Neste campo estão localizados dois 
polos geotérmicos produtivos de água mineral: o polo das Termas 
e o polo do Vau, este último localizado a sul do primeiro a uma 
distância de cerca de 1,2 km (Ferreira Gomes e Albuquerque, 
1998). 

 

Fig. 1. Enquadramento geográfico esquemático da zona do sistema aquífero 

termomineral de São Pedro do Sul. 

Fig.1. Geographic sketch location of São Pedro do Sul thermomineral system. 
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O polo geotérmico das Termas de São Pedro do Sul integra a 
Nascente Tradicional (NT), muito antiga, e o furo de captação 
AC1, com uma profundidade de 500 m. Neste polo, estão 

situados os balneários termais, explorados em termalismo 
clássico e de bem estar, e uma central geotérmica que permite 
aproveitar o calor da água mineral para o aquecimento dos 
balneários termais e de alguns hotéis, assim como das respetivas 
águas sanitárias. Em simultâneo, estas duas captações debitam, 
por artesianismo, um caudal da ordem de 18 L/s a uma 
temperatura de, aproximadamente, 67,5 oC (Ferreira Gomes et 
al., 2001). 

No polo do Vau existem dois furos, o SDV1 e o SDV2 com 
216 e 151 m de profundidade, respetivamente. Apenas o furo 
SDV1 apresenta artesianismo e debita um caudal de 2,5 L/s ainda 
que o potencial de exploração seja bastante superior. Neste polo 
faz-se o aproveitamento geotérmico em estufas de fruticultura de 
espécies exóticas. 

Estas águas são classificadas como sulfúreas e exibem uma 
composição muito complexa e perfeitamente tipificada 

(Machado, 1999), com pH superior a 8, apresentando elevadas 
concentrações de fluoreto, sílica e enxofre na sua forma reduzida 
(Machado, 1999). 

2. Enquadramento Geológico 

Do ponto de vista geológico, o campo hidromineral e geotérmico 
de São Pedro do Sul integra-se na Zona Centro Ibérica, em 
terrenos graníticos hercínicos peraluminosos, de duas micas, 
geneticamente relacionados com a fase F3 da orogenia Hercínica. 
Nestes, distinguem-se 3 fácies principais (Pereira e Ferreira, 
1985): granito de Vouzela, granito de São Pedro do Sul e granito 

de Fataunços. Na região, salienta-se ainda a presença de rochas 
metassedimentares (metaquartzitos cinzentos, com intercalações 
de rochas calco-silicatadas, xistos e metagrauvaques alternantes) 
do Câmbrico (e Précambrico superior?) (Pereira e Ferreira, 
1985), associadas ao Grupo das Beiras, do Supergrupo Dúrico 
Beirão. Esporadicamente ocorrem ainda alguns depósitos de 
terraço quaternários distribuídos entre as cotas 100 e 200 m (Fig. 
2). 

Do ponto de vista estrutural, destacam-se três sistemas de 
falhas com afinidade aos tempos hercínicos e reativadas no 
contexto geotectónico atual. São os sistemas de falhas com 
direções N0-10ºE, N30-40ºE e N70ºW, de que são exemplos, 
respetivamente, a falha de São Pedro do Sul-Ribamá, a falha das 
Termas e a falha de Fataunços (Fig. 2). 

3. Metodologia 

No presente trabalho foram usados os resultados das análises 
físico-químicas realizadas entre os anos de 2005 e 2013, 
correspondendo a um período de amostragem de nove anos 

consecutivos. Neste período foram colhidas e analisadas 40 
amostras da NT, 42 do furo AC1 e 18 em cada um dos furos 
SDV1 e SDV2. As amostras foram analisadas pelo Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia (LNEG) seguindo o protocolo de 
parâmetros analisados e a metodologia respetiva constante nos 
boletins específicos emitidos por este laboratório. 

Numa primeira fase os resultados dos valores médios das 
análises foram projetados no diagrama de Piper (Fig. 3) com 

recurso ao software AquaChem V. 5.1 (Waterloo Hydrogeologic, 
2007). O objetivo foi caracterizar, do ponto de vista da tipologia 
hidroquímica, as águas das diferentes captações do sistema 
aquífero. 

 

 

Fig. 2. Excerto da Folha 17-A (Viseu) da Carta Geológica de Portugal, à escala 

1:50 000 com o enquadramento do sistema aquífero termomineral de São Pedro do Sul 

(adaptado de LNEG, 2009) (Coordenadas Gauss Militares, Datum Lisboa). 

Fig. 2. Extract from sheet 17-A (Viseu) of the Geologic Mmap of Portugal, scale 

1:50 000 with the localization of the São Pedro do Sul thermomineral system (LNEG, 

2009) (Gauss Coordinates, Datum Lisboa). 

 
Numa segunda fase, foi realizada uma análise multivariada de 

dados, através da Análise em Componentes Principais (ACP), 
com o objetivo de descrever as correlações entre os parâmetros 
físico-químicos medidos nas águas (sulfuração total, CO2 total, 

mineralização total, NH4
+, HCO3

-, Cl-, SO4
2-, F-, CO3

2-, HS- e 
H3SiO4

-), e identificar os processos hidrogeoquímicos a estas 
associados. O software utilizado para a análise estatística uni e 
multivariada foi o ANDAD (CVRM, 2002). Na tabela 1 
apresentam-se os principais parâmetros estatísticos das variáveis 
analisadas. 

 

Fig. 3. Diagrama de Piper das amostras de água das captações do sistema aquífero 

termomineral de São Pedro do Sul. 

Fig. 3. Piper diagram representing the São Pedro do Sul thermomineral system. 
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Tabela 1. Parâmetros estatísticos gerais das variáveis do sistema aquífero termomineral de São Pedro do Sul aplicadas na ACP. 

Table 1. General statistics parameters of the variables applied in the São Pedro do Sul thermomineral system in the Principal Component Analysis (PCA). 

NH4
+ 

 (mg/L) 0,23 0,31 0,32 0,32 0,33 0,39 0,03 0,08

HCO 3
-  

(mg/L) 115,00 120,00 122,77 123,00 125,00 134,00 3,54 0,03

Cl
-  

(mg/L) 26,10 27,30 27,90 27,90 28,40 35,90 1,03 0,04

SO 4
2- 

 (mg/L) 6,90 9,40 9,96 10,00 10,30 13,00 0,93 0,09

F
-  

(mg/L) 17,10 17,90 18,07 18,10 18,20 19,00 0,32 0,02

CO 3
2-  

(mg/L) 2,40 3,90 4,34 4,40 4,80 6,10 0,65 0,15

HS
-  

(mg/L) 1,70 3,00 3,34 3,30 3,70 5,10 0,57 0,17

H3SiO 4
-  

(mg/L) 7,30 11,40 12,34 12,40 13,40 15,70 1,65 0,13

Parâmetros físico-químicos

Sulf. Total (ml/L)

385,00 5,80 0,02Min. Total (mg/L) 348,00

2,28 0,06 0,03CO 2 Total (mmol/L) 1,97

Desvio 

Padrão

3,3810,10 31,10

Mínimo Máximo

22,80

2,12

370,00

3º 

Q uartil

20,70

2,09

366,00

Mediana

0,17

Coeficiente 

Variação 
Média

20,27

2,09

366,48

1º 

Q uartil

18,40

2,04

363,00

 

Nesta tabela verifica-se uma significativa consistência dos 
diferentes parâmetros associada à estabilidade do sistema 
aquífero termomineral. Contudo, existe uma menor consistência 
ao nível das espécies reduzidas do enxofre que pode estar 
relacionada com a sensibilidade do sistema termomineral aos 
fenómenos de oxidação-redução. 

Em resultado da aplicação da ACP, conclui-se que o primeiro 
fator compreende a maior parte da variância, cerca de 27 %, o 
segundo fator 23 % e o terceiro fator 14 %, perfazendo estes 64 
% da variância acumulada (Tabela 2). 

 
 

Tabela 2 . Valor próprio, % de variância e % de variância acumulada em cada eixo 

fatorial resultante da ACP aplicada às amostras do sistema aquífero termomineral de 

São Pedro do Sul. 

Table 2. Eigenvalue, % of variance and cumulative variance (%) of each axis factor 

resulting of PCA applied to the samples of São Pedro do Sul thermomineral system. 

Fator Valor Próprio % Variância %  Variância Acumulada

1 3,00 27,30 27,30

2 2,49 22,67 49,97

3 1,54 13,97 63,94
 

 
A tabela 3 resume as coordenadas das variáveis nos três 

primeiros eixos fatoriais. O fator 1 tem contribuições positivas na 
sulfuração total, CO3

2-, HS- e H3SiO4
- cujos valores absolutos são 

maiores do que 0,557 sendo o valor de HS- bastante significativo 
(0,81). Este fator tem contribuição negativa na variável SO4

2- 

com o valor de -0,64. A associação das variáveis sulfuração total, 

CO3
2-, HS- e H3SiO4

- encontra-se também representada no 1º 
plano fatorial da figura 4. O fator 2 apresenta valores positivos 
bastante elevados no CO2 total, na mineralização total e no 
HCO3

-, sendo que a associação destas espécies pode ser 
visualizada na figura 4. Por sua vez, o fator 3 apresenta 
contribuições positivas nas variáveis CO3

2- e H3SiO4
-. A respetiva 

representação gráfica no 2º plano fatorial encontra-se na figura 5. 
 

 
 

Tabela 3. Coordenadas das variáveis nos eixos fatoriais resultantes da ACP aplicada às 

amostras do sistema aquífero termomineral de São Pedro do Sul. 

Table 3. Factor loading of variables resulting of PCA applied to the samples of São 

Pedro do Sul thermomineral system. 

Variável 1 2 3

Sulf. Total 0,80 0,31 -0,36

CO2
 
Total -0,36 0,86 -0,15

Min. Total -0,32 0,75 0,24

NH4
+ -0,21 -0,05 -0,47

HCO3
- -0,47 0,80 -0,26

Cl
- -0,14 0,36 0,31

SO4
2- -0,64 -0,20 0,41

F
- -0,05 -0,08 0,18

CO3
2- 0,56 0,36 0,56

HS
-

0,81 0,28 -0,35

H3SiO4
-

0,68 0,24 0,56

Eixo

 

4. Resultados e Discussão 

A análise da projeção no diagrama de Piper e dos resultados dos 
parâmetros constantes na tabela 1 referentes às quatro captações 

permite concluir que as águas correspondentes aos dois polos têm 
características hidrogeoquímicas semelhantes, podendo ser 
classificadas como águas bicarbonatadas-sódicas, sulfúreas, 
fluoretadas e alcalinas. A conjugação destes elementos com o 
contexto geológico e hidrogeológico sugere um reservatório 
comum para as águas das quatro captações. A análise futura de 
outros elementos de natureza hidrogeológica e hidroquímica 
poderá ajudar a corroborar esta hipótese. 
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Fig. 4. Representação das variáveis no 1º plano fatorial definido pelos eixos fatoriais 1 

e 2 do sistema aquífero termomineral de São Pedro do Sul. 

Fig. 4. Loading score plot in the plan defined by the axis 1 versus axis 2 of the São 

Pedro do Sul thermomineral system. 
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Fig. 5. Representação das variáveis no 2º plano fatorial definido pelos eixos fatoriais 1 

e 3 do sistema aquífero termomineral de São Pedro do Sul. 

Fig. 5. Loading score plot in the plan defined by the axis 1 versus axis 3 of the São 

Pedro do Sul thermomineral system. 

A análise estatística permite considerar o fator 1 que, por um 
lado, reflete o parâmetro pH, através das espécies CO3

2- e 
H3SiO4

-, e, por outro, também pode ser interpretado pela 

oposição das espécies reduzidas do enxofre, sulfuração total e 
HS-, de sinal positivo, com a espécie oxidada do enxofre, SO4

2-, 
de sinal negativo. Esta oposição de sinais sugere a ocorrência de 
oxidação das espécies de enxofre no sistema hidromineral 
sulfúreo (Fig. 4 - traço contínuo). 

O fator 2 encontra-se associado ao fenómeno de interação 
água-rocha, nomeadamente no que se refere à hidrólise de 
silicatos das rochas graníticas da região, onde se identificam as 

espécies CO2, HCO3
- e a mineralização total (Fig. 4 - traço 

descontínuo). 
O fator 3 constitui uma associação das espécies H3SiO4

- e 
CO3

2- podendo ser entendido como um fator associado ao pH 
(Fig. 5 - traço duplo descontínuo). O pH, na ordem de 8,82, é 
acompanhado também pelo aumento das concentrações de CO3

2- 
e de H3SiO4

-. 
Neste contexto, para os níveis da informação disponível, 

pode afirmar-se que o sistema aquífero termomineral de São 
Pedro do Sul é dominado por fenómenos de hidrólise de silicatos 
e de reações de oxidação/redução de espécies de enxofre, onde o 
pH é determinante. 
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