
Florianópolis, setembro de 2008

8 & 9 Especial Uma pessoa que bebe, em média, dois litros de água mineral por dia consome 1.460 garrafas de meio 
litro em um ano. Se fossem empilhadas, atingiriam 300 metros, a altura da Torre Eiffel. Produzir essas 
embalagens gasta o suficiente para deixar seis lâmpadas de 100 W acesas continuamente por 30 dias.  

Consumo crescente de água mineral provoca contradições
O produto, que é a terceira mercadoria que mais movimenta dinheiro no mundo, depois do petróleo e do café, é símbolo de saúde e estilo de vida, mas preocupa pelo impacto ambiental

Contaminação dos reservatórios 
naturais compromete saúde humana  

“Você tem se sentido cansado e en-
contra dificuldades para se concentrar? 
Por incrível que possa parecer a solu-
ção é mais simples, acessível e barata 
do que você imagina. Beba água mine-
ral!”. Esse é o recado encontrado no site 
da Associação Catarinense de Indústrias 
de Água Mineral (Acinam). 

Alcalinas, sulfurosas, carbogasosas, 
ferruginosas, radioativas; no total são 
12 tipos de águas minerais, de acordo 
com a Associação Brasileira da Indús-
tria de Águas Minerais (Abinam). As 
sulfurosas, por exemplo, são indicadas 
para prevenir e tratar distúrbios do fí-
gado e também podem ser usadas por 
diabéticos. De fato, os efeitos medici-
nais são reconhecidos pela Abinam.

Porém, a qualidade dessa água tem 
causado preocupações. Nem as fontes 
estão livres de contaminação, princi-
palmente nas regiões desprotegidas, 
onde os resíduos se infiltram no solo e 
poluem o lençol freático. De acordo com 
o relatório O estado real das águas 
no Brasil 2004-2008, produzido pela 
Defensoria da Água (órgão criado com 
o apoio da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil, do Ministério Público 
Federal e de ONGs), o nível de contami-
nação dos reservatórios no país cresceu 
780%, de 1994 a 2008. 

Os dados também mostram que 70% 
das águas superficiais estão impróprias 
para o contato humano e daqui a qua-
tro anos o índice subirá para 90%. O 

motivo é a falta de controle da geração, 
tratamento e destinação de resíduos in-
dustriais, agrícolas, hospitalares e do-
mésticos. Em todo o país, menos de 3% 
dos lixões enquadram-se na categoria 
de “aterros controlados”. Ou seja, não 
há controle dos resíduos lançados pró-
ximos a nascentes ou margens de cur-
sos de água. Em Santa Catarina, 413 
áreas estão poluídas por lixões.

A contaminação também pode 
ocorrer pela exposição da água a subs-
tâncias tóxicas. O arsênio, por exemplo, 
pode ser encontrado em vários países, 
inclusive no Brasil, na água mineral e 
em fontes subterrâneas. O estudo Arsê-
nio no Brasil e Exposição Humana, 
realizado por pesquisadores da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), mostra que em Santa Catarina 
a presença de arsênio está associada 
às minas de carvão, que propiciaram 
a formação de depósitos de resíduos e 
lagoas sulfurosas. 

O arsênio está entre os metais mais 
nocivos à saúde, assim como o mercú-
rio, o chumbo e o cádmio. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde, pode 
provocar vários tipos de cânceres, como 
de pele, de pâncreas e de pulmão, dia-
betes tipo 2, abalos ao sistema nervoso, 
malformação neurológica e abortos. O 
consumo da água contaminada pode 
causar outras doenças, como a cólera, 
dengue, hepatite infecciosa, poliomie-
lite, entre outras. (E.V.)

Quando engarrafada, a água deve apresentar composição química equivalente à da fonte

Laura Daudén

A demanda por água mineral engar-
rafada no Brasil cresce mais de 7% ao 
ano, tendo chegado, em 2006, a uma 
produção de quase 6 bilhões de litros. 
Em Santa Catarina, existem 25 indús-
trias de água mineral, das quais 14 são 
filiadas à Associação Catarinense de 
Indústrias de Água Mineral (Acinam). A 
produção de 100 milhões de litros, em 
2007, corresponde a 5% do mercado na-
cional, garante Oberdan Vilain Junior,  
presidente da entidade. O setor, no esta-
do, movimenta R$ 30 milhões por ano 
e cresce, em média, 20%, ocupando o 
oitavo lugar no ranking nacional. 

O Brasil produziu 5,8 bilhões de 
litros em 2006, segundo o Departa-
mento Nacional de Produção Mineral 
(DNPM), para atender a uma deman-
da interna crescente. O país ocupa a 
quarta posição mundial no consumo, 
conforme pesquisa da Associação In-
ternacional de Águas Engarrafadas. 
Não há dados específicos para Santa 
Catarina, mas o brasileiro bebe, em 
média, o equivalente a 13 garrafinhas 
de água de 500 ml por mês. Isso corres-
ponde a 6,4 litros por habitante. 

Esses números deixam o país atrás, 
apenas, dos Estados Unidos, México e 
China, e à frente da Alemanha, Fran-
ça e Itália, em termos de consumo. No 
mundo todo, são vendidos 188,5 bilhões 
de litros de água engarrafada por ano. 
A jornalista norte-americana Elizabeth 
Royte questiona vários aspectos relacio-
nados a este hábito mundial no livro 
recém-lançado Bottlemania. Em entre-
vista publicada no site da livraria Grist, 
ela afirma que existe uma simples razão 
para o comércio de água ter se tornado 
lucrativo: a publicidade. Segundo a au-
tora, nos Estados Unidos muitos dólares 
foram empregados em propagandas que 
diziam que a água mineral era melhor, 
pura e natural, com apelo para imagens 
de atletas, modelos e celebridades. 

O pesquisador e mestrando da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc), Antero Maximiliano Dias dos 
Reis, que estuda o fetichismo das mar-
cas, explica que “para um tempo fast-

food e de valorização do descartável, 
inúmeras marcas de água engarrafada 
são publicizadas como ícones de uma 
modernidade que tem um discurso po-
liticamente correto, mas que não reduz 
seus padrões exacerbados de produção 
e consumo”. Para ele, a sociedade, 
caracteriza pelo consumo em massa, 
busca qualidade total em produtos não 
duráveis e adota no descartável uma 
forma de manter-se livre rapidamente 
do lixo produzido. 

Para o professor do curso de Enge-
nharia Sanitária da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC) e líder 
do Grupo de Pesquisa em Tratamento 
de Água, Maurício Sens, além da pu-
blicidade, a desconfiança do consumi-
dor em relação à qualidade da água 
da torneira também é responsável pelo 
crescente consumo de água mineral. 
“Em Santa Catarina, as companhias, 
responsáveis pelo abastecimento, per-
manecem com o mesmo tratamento 
que era realizado há 20, 30 anos. Po-
rém, a água de hoje está muito mais 
contaminada e não é adequada para o 
consumo humano”. 

Em setembro, o Ministério Público 
iniciou uma investigação sobre o ex-
cesso de alumínio na água   tratada 
pela Casan que chega a Florianópolis. 
A suspeita veio de exames encomenda-
dos pelo síndico de um condomínio, 
cuja tubulação apresentou corrosão. 
De 20 outros testes realizados, sete 
apresentaram alteração nos índices 
do mineral. O valor registrado foi de 
0,5 mg/litro, enquanto o aceitável 
para consumo humano, segundo o 
Ministério da Saúde, é de 0,2 mg/litro.  
A Casan justificou que a alteração se 
dá devido a extração ilegal de areia 
do Rio Cubatão, que faz com que o 
alumínio do leito do rio seja captado 
pela estação de tratamento. A empresa 
se comprometeu a diminuir os índices 
da substância, mas afirmou que o va-
lor mínimo estaria associado a crité-
rios de estética e sabor, e que somente 
acima de 3,5 mg/litro causaria proble-
mas à saúde.

Meio Ambiente 
As embalagens de água mineral são 

feitas a partir de petróleo e gás natu-
ral, ambos recursos não-renováveis.   
Segundo a organização Earth Policy 
Institute, em Washington, são gastos 
anualmente 1,5 milhão de barris de 
petróleo para fabricar as garrafinhas e 
copos de água consumidos pelos ameri-
canos. Essa quantidade de petróleo seria 
suficiente para abastecer 100 mil carros 
por ano pelos padrões americanos, pois 
lá o consumo é em média de 7 a 8 km 
por litro.

No Brasil a preocupação por parte de 
ambientalistas e pesquisadores está rela-
cionada com a quantidade de garrafas 
PET - politereftalato de etileno - que tem 
destino incorreto. Em 2007, a indústria 
brasileira produziu 432 mil toneladas 
dessas garrafas  – usadas para comer-
cializar água, refrigerante e até bebidas 
alcoólicas. Há 15 anos, o número era 100 
vezes menor - 4 mil toneladas. O proble-
ma é que, segundo o último censo da As-
sociação Brasileira da Indústria do PET 
(Abipet), mais da metade destas embala-
gens ficam espalhadas em rios, terrenos 
baldios, lixões ou aterros sanitários e le-
vam até 400 anos para se decompor. 

Em Florianópolis, a Companhia de 
Melhoramentos da Capital (Comcap) 
recolhe mensalmente em torno de 150 
toneladas de material reciclável, poden-
do chegar a 230 toneladas na alta tem-
porada. Esse lixo é encaminhado para 
a Associação de Recicladores Esperança 
(Aresp), que funciona como cooperati-
va fazendo a triagem dos recicláveis. Em 
15 dias, as 23 pessoas que trabalham na 
associação conseguem separar um to-
tal de 6,25 toneladas em garrafas PET, 
o que gera cerca de R$ 725. De acordo 
com Vilain Junior, essas garrafas, de 
vários volumes, somadas aos copos – 
compondo a totalidade dos descartáveis 
- correspondem a 60% do mercado de 
águas envasadas, enquanto o garrafão 
de 20 litros, que é reaproveitável, repre-
senta os outros 40%.

Esther da Veiga e Marina Veshagem 

Teste de limpeza e higiene reprova 
empresas engarrafadoras catarinenses

As indústrias de água mineral costu-
mam exaltar a qualidade e a pureza dos 
produtos que oferecem aos clientes. Em 
alguns sites há até recomendações para 
os distribuidores sobre os cuidados com 
os garrafões - ou galões - de 20 litros. 
Apesar disso, nem sempre o conteúdo 
corresponde ao que o rótulo anuncia. 

Uma pesquisa realizada por Maria 
Andrelina Oliveira Bento, engenhei-
ra sanitária e ambiental, analisou 
a água mineral comercializada por 
duas empresas de Santa Catarina. 
O estudo foi defendido como Traba-
lho de Conclusão de Curso, na UFSC, 
em 2007. A pesquisadora recolheu 
amostras do produto após o término 
do processo de industrialização. Os 
resultados revelaram a presença de 

bactérias que estão associadas às fezes 
humanas e de animais. Bento explica 
que a contaminação está diretamente 
relacionada à ineficiente limpeza e a 
falta de higienização dos garrafões.

De acordo com a Resolução RDC 
nº 173/06, da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), a indus-
trialização deve obedecer às condições 
higiênico-sanitárias desde a captação 
até seu envase. Prevê, também, que a 
higienização precisa passar por diver-
sas etapas: a pré-lavagem, apenas com 
água à temperatura de 40°C, a lavagem 
com detergentes, o enxágüe e a sanifi-
cação (desinfecção). A pesquisadora 
explica que o modelo do garrafão difi-
culta a limpeza e que, mesmo passando 
por todas essas etapas, algumas bacté-

rias, como a Escherichia coli, resistem 
devido ao acúmulo de resíduos. O vírus 
pode causar toxinfecção alimentar, in-
fecção do tracto urinário (ITU), menin-
gite, entre outras doenças.

Os garrafões não podem ser comer-
cializados ou armazenados em am-
bientes próximos a produtos químicos, 
bombas de combustível e botijões de 
gás. O transporte também não deve ser 
feito em veículos inadequados, que des-
respeitem os procedimentos que man-
têm as características e qualidades da 
água. A situação se agrava quando o re-
cipiente é transportado por motoboys, 
principalmente quando a distância é 
longa e o garrafão fica muito tempo 
exposto ao sol, o que pode provocar o 
aparecimento de algas. (E.V.)

Fiscalização da água engarrafada  
é responsabilidade do consumidor

A Vigilância Sanitária afirma que 
seu papel é inspecionar as indústrias, 
mas não vistoriar os estabelecimen-
tos comerciais de água engarrafada. 
“Somente verificamos em caso de 
denúncia, mas o consumidor é o res-
ponsável pela água que chega até a 
sua mesa”, justifica o fiscal da gerên-
cia de produtos do setor de alimentos 
do órgão, Carlos João da Costa.

Para o professor do curso de En-
genharia Sanitária da UFSC e líder 
do Grupo de Pesquisa em Tratamen-

to de Água, Maurício Sens, há outra 
questão com que se preocupar: a 
entrega de água mineral falsifica-
da. Segundo ele, o consumidor deve 
estar atento à origem e ao preço do 
produto e deve antes verificar o la-
cre, no caso do próprio entregador 
abrir o garrafão. “Se for de uma bica 
qualquer, além de estar possivelmen-
te contaminada, a água vai adquirir 
ainda mais bactérias devido à falta 
de higienização dos garrafões”, ex-
plica. (E.V.)

A água mineral natural é 
considerada a mais nobre das 
águas, obtida diretamente de 
fontes naturais ou de fontes 
artificialmente captadas, de 
origem subterrânea que devem 
estar protegidas com relação 
a qualquer tipo de infiltração, 
poluição ou contaminação.

Da fonte ao lixoA higienização geralmente divide-se em duas etapas: 
LIMPEZA: eliminação de resíduos e materiais indesejáveis a superfícies da embalagem
SANIFICAÇÃO (desinfecção): eliminação de microorganismos por meio de agentes 
químicos, a níveis considerados seguros. 

Não pode apresentar a menor evidência da presença de insetos, pragas, 
vazamentos, odores, umidade ou materiais estranhos que possam 
comprometer as embalagens. Para garrafões de 20L em PET, com 
temperatura ambiente superior a 30°C, recomenda-se carroceria tipo 
baú isotérmico. O veículo deve possuir certificado de vistoria e deve ser 
renovado anualmente, de acordo com o código sanitário vigente.

O Brasil produziu 354 mil toneladas de garrafas PET em 2005 e mais da metade 
destas embalagens ficam espalhadas em rios, terrenos baldios, lixões ou aterros 
sanitários. A Comcap, em Florianópolis, recolhe 150 toneladas de material 
reciclável por mês. Do total, cerca de 12,5 t são garrafas PET. Esse lixo é 
encaminhado para a Associação de Recicladores Esperança (Aresp), que funciona 
como cooperativa fazendo a triagem do material reciclado.

O Brasil é o 4º consumidor de água engarrafada. No país, até o final de 
2007, o consumo foi de 13,6 bilhões de litros (era de 9,4 bilhões de litros 
em 2002). A média por pessoa é de 77 litros por ano.
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FONTE ARMAZENAMENTO TRANSPORTE COMERCIALIZAÇÃO CONSUMO DESCARTE LIXO OU RECICLAGEMENGARRAFAMENTO

CAPTAÇÃO

 FONTE  HIGIENIZAÇÃO TRANSPORTE
CONSUMO

LIXO

Conheça o trajeto da água mineral, os cuidados
 e as características de cada etapa do processo.

A inspeção visual e olfativa dos galões retornáveis é a etapa que busca identificar alterações de cor e odor ou deformações da embalagem

Laura Daudén

Faltam recursos para a  manutenção 
“Eu jamais vou beber dessa água. 

Qualquer pessoa passa mal se vir o que 
tem dentro de um filtro”, desabafa Nelson 
Vieira, chefe substituto do setor de limpeza 
dos bebedouros da UFSC. O funcionário, 
que trabalha no setor há 21 anos, conta 
que durante esse tempo já recebeu apare-
lhos que estavam há mais de cinco anos 
sem manutenção. Alguns modelos deixam a 
água acumulada. Sem movimento, o líquido 
retido se transforma em lodo, gerando um 
ambiente propício para a proliferação de 
microorganismos causadores de doenças. 
De acordo com as empresas que comercia-
lizam os filtros, o ideal é trocá-lo no máximo 
a cada seis meses ou a cada três mil litros 
de água purificada. 

Para o diretor de conservação predial da 
Prefeitura da UFSC, José Dias Júnior, “não 
há como trocar os filtros a cada seis meses, 
devido à grande demanda de serviço e ao 
pouco recurso financeiro”. A Universidade 
tem 253 bebedouros e cabe a cada Cen-
tro de Ensino solicitar a manutenção dos 
aparelhos. Dias Júnior garante que todos os 
pedidos são atendidos. “Se os filtros não fo-
rem trocados, pelo menos a limpeza estará 
garantida”, destaca. O professor do curso 

de Engenharia Sanitária da UFSC e líder do 
Grupo de Pesquisa em Tratamento de Água, 
Maurício Sens, explica que não há como as-
segurar que a limpeza ou até mesmo a troca 
do filtro garantam a qualidade da água. 

Mesmo assim, Vieira afirma que não 
é possível se responsabilizar por todos os 
bebedouros, pois o setor também responde 
pela manutenção dos aparelhos de ar-con-
dicionado, geladeiras, frízeres e câmaras 
frias. “Até há pouco tempo, contávamos 
com apenas três funcionários para cuidar 
de todos esses aparelhos. Sem falar na falta 
de espaço e o baixo investimento financei-
ro”, acrescenta. Dias Júnior afirma que foi 
contratada uma empresa terceirizada para 
auxiliar na manutenção e já está em an-
damento a construção de um novo galpão 
para o setor. 

Para quem costuma fazer refeições no 
Restaurante Universitário, Carlos Antônio 
Natividade, diretor do RU, garante a qua-
lidade da água. Segundo ele, devido ao 
consumo freqüente, os filtros não resistem e 
por isso são trocados no máximo a cada três 
meses. Nenhum estudo foi realizado ainda 
para analisar a qualidade da água disponível 
nos bebedouros da UFSC. (E.V.)

Bebedouros da UFSC
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Fonte: Comcap e Maria Andrelina Oliveira Bento


