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Água mineral de garrafa: os perigos da
contaminação
Os riscos da água pura que bebemos.

Por Tatiana Rocha
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A água mineral engarrafada é a bebida cujo consumo
mais cresce no mundo. A água mineral é refrescante,
sem calorias, fácil de carregar, mais saborosa que
algumas águas de filtros comuns e muito mais
saudável que os refrigerantes. Dados da Associação
Internacional de Águas Engarrafadas revelam que a
demanda brasileira pelas águas engarrafadas cresce
mais de 7% ao ano. E o Brasil já é o 4º maior mercado,
ficando atrás apenas dos Estados Unidos, do México e
da China. No entanto, cada vez mais gente se pergunta
se a água mineral e a embalagem em que ela é
vendida são seguras ou, ao menos, mais seguras do
que a água do filtro – e se tal conveniência vale o
impacto ambiental.
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O que há na garrafa de água mineral?
Nomes e rótulos atraentes e que evocam paisagens imaculadas
nos convenceram de que a água mineral é a bebida mais pura
do mundo. “Mas ninguém deve pensar que a água engarrafada é

mais regulamentada, protegida ou segura do que a água da
torneira”, afirma Margaretha van Weerelt, chefe do Laboratório
de Microbiologia Aquática do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) . “As
agências concessionárias são obrigadas a entregar em sua casa água apropriada para o consumo”, diz.
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Algumas águas engarrafadas vêm de fontes cristalinas e outros mananciais intocados – mas não todas. A
Aquarius, da Coca-Cola; a Cristale, vendida no Sul do país; e a São Francisco, comercializada no Nordeste,

Bolsa Weekend

são alguns exemplos.
A lei brasileira não proíbe o engarrafamento de águas provenientes de fontes artificiais, mas determina que as
empresas que utilizam essas fontes dêem o tratamento e a mineralização adequados à água antes da
comercialização.
Água mineral pirata
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Conjunto Eternelle
Nesta etapa, um dos maiores perigos para o consumidor é a água mineral "pirata" - que não foi fiscalizada
pelos órgãos responsáveis e pode vir de fontes contaminadas por substâncias tóxicas ou microrganismos.

R$ 169,80
Em caso de dúvida, a Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (Abinam) aconselha que se
procure no rótulo o número de registro no Ministério da Saúde, bem como o endereço completo da fonte.
No entanto, não dá para confiar cegamente nos rótulos. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais lida
todos os anos com casos de rotulagem inadequada. “As irregularidades mais encontradas são dados incorretos
ou incompletos, como ‘Não contém glúten’”, explica Alessandra Alves Cury, especialista em Políticas de Gestão
da Saúde da Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais. Em 2000, um caso chamou
a atenção. “Uma das indústrias solicitou o registro de água “diet”, conta. “Outro aspecto é o surgimento de
produtos do tipo ‘Preparado Líquido Aromatizado’ e ‘Refrigerantes de Baixa Caloria’, que podem confundir o
consumidor quanto à sua verdadeira natureza”, adverte ela.
A controvérsia não é apenas sobre a água engarrafada individualmente; a maioria das pessoas também bebe
água de garrafão, seja no trabalho ou em casa.
Em 2006, a Pro Teste, organização não-governamental de defesa do consumidor, testou 15 marcas de água
de garrafão vendidas no país. O resultado não foi negativo, mas preocupante: embora 80% não revelassem
grandes problemas, os rótulos das águas de garrafão continham informação incompleta e quantidade errada de
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minerais, além de não mostrarem a data de validade ou instruções para conservação.
Outras três marcas de água de garrafão apresentaram a bactéria Pseudomonas aeruginosa. Ela não oferece
risco, a princípio, para quem está saudável de modo geral, mas o achado representa falha no processo de
desinfecção.
A contaminação da água mineral em garrafas é mundial
A contaminação da água engarrafada desde a sua fonte é tema preocupante também em outros países. A
ONG americana Natural Resources Defense Council (NRDC) descobriu que amostras de duas marcas de água
mineral estavam contaminadas por ftalatos, em um dos casos, excedendo os padrões para água potável da
EPA, Agência dde Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Essas substâncias químicas – utilizadas para
tornar os plásticos maleáveis, e que são encontradas em cosméticos e fragggggggrâncias, cortinas de chuveiro
e até brinquedos de bebês – estão sob investigação cada vez mais minuciosa. Elas são interferentes
endócrinos, que bloqueiam ou imitam os hormônios humanos, afetando as funções normais do corpo.
Quando expostos a níveis muito elevados de ftalatos durante os períodos críticos do desenvolvimento, fetos
masculinos podem sofrer malformação nos órgãos reprodutores, inclusive a ausência de descida dos
testículos. Especialistas relacionam os ftalatos à baixa contagem de espermatozóides.
As garrafas de água mineral não contêm essa substância química, o que significa que os ftalatos detectados
pelo NRDC provavelmente entraram na água durante o processo de engarrafamento, ou estavam presentes na
fonte original (também já foram encontrados ftalatos em água da torneira).
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Legislação da água mineral engarrafada
As leis brasileiras são rigorosas quanto ao comércio de água mineral engarrafada. O produto está sujeito à
fiscalização desde a sua captação até o consumidor final. O Departamento Nacional de Produção Mineral
autoriza e monitora a exploração das fontes de água mineral no país. Para comercializá-la, a empresa deve
cumprir à risca os padrões de qualidade determinados pelo órgão responsável, limitando-se a explorar apenas
o que for concedido e sendo responsável pela mão-de-obra, pelos recursos e pela embalagem do produto. É
preciso ainda registrar a água na Anvisa e no Ministério da Saúde.
Desde 2000, a Anvisa promove análises periódicas da qualidade de alimentos, o que inclui a água mineral
engarrafada. Mas as ações de inspeção sanitária são responsabilidade dos órgãos estaduais e municipais. Só
nos últimos dois anos, foram realizadas mais de 16 mil inspeções.
Quando uma marca é reprovada, os órgãos competentes adotam medidas legais para prevenir possíveis danos
à saúde da população e impedir que o produto circule, ou então interrompem seu processo de fabricação.
Dependendo do risco envolvido, a Anvisa pode adotar medidas de intervenção em âmbito nacional.

Os problemas do plástico para a natureza
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A maioria das águas minerais vem em garrafas de tereftalato de polietileno, indicado no fundo da embalagem
por um número 1, PET ou PETE. As garrafas, em geral, são seguras, afirma Hermes Cortesini, porta-voz da
Abipet (Associação Brasileira da Indústria do PET).
“A resina PET é inerte, e só quando submetida a altas temperaturas, como em uma incineração nãocontrolada, pode liberar componentes químicos. Seu único problema é a durabilidade: o descarte indevido
prejudica o meio ambiente porque o material não é absorvido pela natureza.”

Como armazenar e transportar galões e garrafas de água mineral
As altas temperaturas, no entanto, não são o único risco potencial; o local onde armazenamos as garrafas de
água e outros itens que guardamos juntos no mesmo espaço também podem causar problemas. Especialistas
aconselham a não armazenar água na garagem, sob o sol, perto de fumaça de gasolina, pesticidas e outros
produtos químicos que poderiam, no mínimo, afetar o cheiro e o gosto da água.
“O mesmo cuidado vale para a loja onde o consumidor costuma comprar o galão ou a garrafa. Não compre em
postos de gasolina, onde as embalagens ficam expostas a combustíveis, ou armazenadas em locais pouco
limpos”, aconselha o professor Delmo Vaitsman, coordenador do Laboratório de Desenvolvimento Analítico do
Instituto de Química da UFRJ.
O professor afirma que o problema não está só na armazenagem, mas no jeito como transportamos a água.
Muitas pessoas bebem água comprada em galão e deixada num carro quente, horas a fio. “A exposição ao sol,
desta maneira, altera o equilíbrio químico, especialmente se for uma água mineral da fonte. Isso não tem a ver
com a garrafa, mas com os componentes que já estavam na água quando ela foi recolhida.” Segundo ele, a
exposição ao sol também é o motivo pelo qual, por exemplo, há formação de limo em alguns bebedouros.
“Essas algas não fazem mal, mas o consumidor sente uma repulsa inicial, e pensa que a água está estragada,
imprópria para o consumo.”
Mas, a exemplo de outros debates sobre produtos químicos, ainda não sabemos quais os riscos exatos para a
saúde que as embalagens de plástico e o armazenamento equivocado da água mineral podem oferecer.
Enquanto isso, pesquisadores no mundo inteiro já levantaram bandeiras de advertência com relação a certas
substâncias químicas específicas. O antimônio, por exemplo, é um produto químico potencialmente tóxico
utilizado na fabricação do PET. Ano passado, cientistas da Alemanha descobriram que, quanto mais tempo
uma garrafa de água fica armazenada (na loja ou em casa), mais antimônio desenvolve. Altas concentrações
de antimônio podem causar náusea, vômitos e diarréia. No estudo, os níveis encontrados eram inferiores aos
considerados seguros pela EPA, mas trata-se de um tópico que requer mais pesquisas.
Em julho de 2007, um comitê dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos (NIH) concordou que o
bisfenol A (BPA), produto químico encontrado no policarbonato (utilizado na fabricação de garrafões de água
para resfriamento, garrafinhas de água de uso esportivo e outros plásticos rígidos, mas não do PET), pode
causar problemas neurológicos e comportamentais em fetos, bebês e crianças.
Outra pesquisa, patrocinada pelos NIH, descobriu que o risco era ainda maior, afirmando que a exposição de
adultos aos efeitos do BPA provavelmente comprometeria o cérebro, o aparelho reprodutor feminino e o
sistema imunológico.

Qual é o custo da água mineral de garrafa PET para o ambiente?
É importante conhecer os riscos potenciais para a saúde do indivíduo, mas a água engarrafada também afeta a
saúde do planeta.
“A água engarrafada é um negócio em expansão, e isso traz grande impacto ambiental, que pode ser evitado
pelo simples gesto de se beber mais água do filtro”, adverte Wagner Victer, presidente da Companhia de
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae). Enquanto lutamos para reduzir o consumo de combustíveis
fósseis, a água engarrafada faz com que ele aumente. As garrafas de PET são feitas de petróleo e, quanto
mais garrafas utilizarmos, mais petróleo será necessário para encher, distribuir e produzir novas embalagens.
Cortesini assinala que não é só a água, mas também sucos, refrigerantes e outras bebidas engarrafadas em
recipientes plásticos que contribuem para aumentar esses resíduos. “Muito está sendo feito para que a
reciclagem não só aproveite esses materiais, como a própria indústria de alimentos utilize mais material
reciclado em suas embalagens. No entanto, hoje, são poucas as empresas que obedecem aos padrões
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determinados recentemente pela Anvisa para a fabricação de embalagens plásticas a partir deste processo.”
Grande parte do apelo da água engarrafada está nas convenientes garrafinhas de uso individual. No entanto,
menos de 20% delas são usadas mais de uma vez, de acordo com estimativas do Instituto Americano de
Reciclagem de Recipientes. As garrafas restantes são jogadas em praias, ao longo de rodovias e em aterros
sanitários, onde podem permanecer por mil anos.
Enquanto o percentual de plástico PET reaproveitado ainda é considerado baixo até em países desenvolvidos,
o Brasil está fazendo sua parte de forma invejável. Estudos preliminares realizados pela Abipet indicam que, só
em 2007, a reciclagem das embalagens de PET no Brasil teve um aumento de 18,6% em comparação com o
ano anterior, chegando a 53%.
Isto significa que 230 mil toneladas do produto receberam destinação adequada, acima das 194 mil toneladas
registradas em 2006. “A perspectiva é de que, no balanço deste ano, a ser divulgado em dezembro, este
percentual chegue a 60%, mais próximo de países como Alemanha e Japão, onde a separação do lixo é
obrigatória. Com a diferença de que, aqui, os próprios empresários trabalham em parceria direta com os
recicladores, reaproveitando o material internamente, mais do que em qualquer outro país do mundo”, revela
Cortesini.
É um bom começo, mas sempre é preciso fazer mais – tanto da parte deles quanto da nossa.

Beba água da maneira correta, para beber água sempre
Preocupado(a) com o preço que seu hábito de beber água engarrafada cobra da Terra? Siga essas 5 dicas
para o consumo ecologicamente correto da água.
Dica 1 - Use o filtro para tornar a água potável
Se sua água vem do poço, examine a qualidade dela uma vez ao ano. Em vários Estados brasileiros, a
escavação indiscriminada de poços é proibida, pois pode prejudicar os lençóis de água potável, além de haver
risco de contaminação por esgoto não-tratado. Se a água vier de fonte pública, verifique o relatório de
qualidade, emitido pela concessionária responsável pelo abastecimento de sua cidade. Ela é obrigada, por lei,
a fornecer estas informações, seja por meio de divulgação na imprensa ou na própria conta de água. Leia com
atenção para assegurar-se de que sua água atende às especificações gerais e não apresenta elementos
contaminadores. Para mais detalhes, acesse o site da Agência Nacional de Águas, responsável pela
regulamentação das concessionárias: ana.gov.br.

Dica 2 - Leve água em um cantil ou squize e beba durante o dia
Leve sua água filtrada num recipiente reutilizável de aço inoxidável, vidro ou alumínio, e lave-o sempre que for
usá-lo de novo. Alguns vêm com uma prática alça para transporte. O preço pode variar bastante. O modelo
usado pelo Exército costuma ser mais barato, mas é possível achar cantis mais apropriados para determinados
tipos de esporte. O preço varia entre R$ 12 e R$ 60.

Dica 3 - Verifique o bebedouro ou o filtro do escritório
Se sua empresa usa um filtro tipo purificador ou ozonizador, procure saber se ele funciona corretamente e se a
manutenção periódica é feita de seis em seis meses, ou conforme o recomendado pelo fabricante. No caso de
bebedouros com garrafões de plástico, fique atento: o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)
baixou uma portaria em setembro com normas para produção e uso dos garrafões, limitando sua vida útil em
três anos.

Dica 4 - Examine o rótulo da água de garrafa
Quando tiver de levar água engarrafada, escolha marcas reconhecidas pelo DNPM e pela Anvisa. Examine a
garrafa. Caso tenha dúvida, procure os órgãos responsáveis para ver se o registro é válido.

Dica 5 - Evite consumir água exposta a altas temperaturas.
Não beba água de galão que tenha sido exposta a altas temperaturas, e não reutilize garrafas plásticas por
muito tempo. Use garrafas de vidrrro na geladeira. Prefira recipientes de vidro aos de plástico.
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Posso beber água da bica?
A água que sai de sua torneira provavelmente é segura. Em geral, as toxinas existentes na água potável não
ultrapassam os limites considerados saudáveis pelo Ministério da Saúde, mas ainda há margem para
preocupações. De um gosto esquisito à contaminação por chumbo oriunda de canos velhos, sua água pode ter
adquirido coisas nocivas ao longo do caminho.

O que há de errado com o gosto da água da minha casa?
Algumas regiões do país estão sujeitas a determinadas toxinas, como despejo de fazendas e subprodutos
industriais, como arsênico, que podem ocorrer de maneira natural no ambiente.
Se a cor mudar, ou o cheiro ficar muito ruim, entre em contato com a concessionária que atende o seu
município. O procedimento varia, mas, em geral, será feita a testagem da água para determinar se o problema
vem da concessionária ou da sua residência. Você também pode procurar o órgão responsável pelos recursos
hídricos do seu Estado para obter mais informações, ou a agência reguladora correspondente, se houver.

Compre um filtro
As opções variam: jarras purificadoras, filtros de mesa com carvão ativado e unidades montadas na própria
torneira, instaladas sobre a pia. Procure um modelo aprovado pelo Inmetro e limpe-o de acordo com as
especificações do fabricante.

Faça você mesmo: água tratada
O gosto da água tratada com cloro é ruim? Ponha água numa jarra transparente de vidro e guarde-a
descoberta na geladeira por 24 horas para que o cloro se dissipe no ar.

O que você precisa saber sobre o flúor
A maioria das águas engarrafadas não tem adição de flúor (se tiver, isso será mencionado no rótulo). As
crianças estão consumindo cada vez mais água engarrafada e menos água do filtro fluoretada, o que pode
estar relacionado a um aumento dos problemas dentários. Suzana Beatriz Fúcio, professora de Odontologia da
Universidade Federal do Paraná, tranqüiliza os pais. “O uso de dentifrício uma vez ao dia fornece a quantidade
adequada de flúor para a proteção dos dentes da criança”, afirma ela. “Além disso, quase toda a água
fornecida por vias públicas no país é fluoretada, com exceção de áreas rurais ou que não dispõem de
saneamento. Mesmo sem consumi-la diretamente, toda a família tem contato com a água fluoretada, seja ao
comer alimentos preparados com ela, ou ao utilizá-la para bochechos durante a escovação."
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3 de 36 Comentários
claudio sousa em 09 Maio 2011 ,10:24

O dono da distribuidora de garrafao daqui perto de minha casa foi multado porque vendia
agua falsa e contaminada.Eu comprei um purificador de agua da SUPERZON e resolvi
meus problemas.O tel da SUPERZON é (71)83126108.
carla adriana 20/042011,12:03 em 20 Abril 2011 ,12:04

e verdade uma agua de qualidade e muito importante pq o nosso corpo e composto de
74% de agua e pro nosso organismo funciona bem precisamos de agua 100% potavel eu
tenho uma fonte dentro de casa e me sinto bem com ele
dany em 10 Março 2011 ,12:11

Existe um vídeo: A história da água engarrafada, que diz mais ou menos isto; as
indústrias de refrigerantes começaram a vender água engarrafada, pois o consumo de
refri por pessoa diminui com o tempo, esta água nem é cristalina como mostra alguns
rótulos, além, de acabar com o meio ambiente: produção das garrafas e lixo. Devemos
exigir melhor tratamento de nossa água, preservação e carregar sempre um cantil com
água e abastecer em qualquer lugar.
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