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Impactos socioambientais das águas engarrafadas 

E 
m tempos de intenso calor, 

aumenta muito o consumo de 
águas engarrafadas.  O 

problema é que ninguém 
reflete sobre os impactos gerados 
pelo consumo destes produtos na 

natureza e na saúde humana. 
 Cada garrafa PET é feita de 

politereftalato de etileno.  Essa 
substância é geralmente inerte a 
temperatura ambiente, porém, libera 

componentes químicos sob altas 
temperaturas (pricipalmente em 

processos de combustão não 
controlada ou exposição ao calor). 
Além de não ser biodegradável, 

permanecendo no ambiente por até 
mil anos. 

 Outra substância usada na 
fabricação destas garrafas é o 
antimônio. Neste caso, quanto maior 

o tempo de armazenamento da água 
na garrafa aumenta a interação 

entre a substância e o líquido 
podendo ocasionar náuseas, vômitos 
e diarréia. 

 Não são só as garrafinhas 

individuais que geram impactos, os 

galões de 5,10 e 15 litros, também. 

Eles são confeccionados com plástico 

mais resistente, o policarbonato. 

Nesta substância é encontrado o 

bisfenol A (BPA). Porém, da mesma 

forma que o antimônio, ele também 

interage com o líquido gerando 

comprometimento das funções 

cerebrais, da reprodução feminina e 

do sistema imunológico. 

 Não é só a garrafa e as 

suas destinações que geram 

preocupação. A origem da água 

consumida também. A água advinda 

de concessionária (CEDAE) passa 

por avaliações constantes para 

adequar-se aos parâmetros legais 

de qualidade. Porém, a água 

envasada não passa pelas mesmas 

avaliações. Segundo Margaretha 

Van Wererelt, chefe do laboratório 

de Microbiologia Aquática do 

Instituto de Biologia da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

"Ninguém deve pensar que a água 

engarrafada é mais regulamentada, 

protegida ou segura do que a água 

da torneira". 

 Baseado nesse fato, em 

2006, a ONG Pro Teste testou mais 

de 15 marcas de água envasada e 

três delas apresentaram a bactéria 

Pseudomonas Aeruginosa, o que 

demonstra falhas no processo de 

desinfecção. Outra substância 

testada foi o flúor. Várias marcas 

não apresentam a substância, o que 

prejudica a saúde bucal de crianças, 

por exemplo. Porém, como a água 

da concessionária segue os 

parâmetros legais, possui o teor de 

flúor que a poulação necessita. 

 Ou tro proble ma na 

adequação da água à qualidade é a 

fonte de captação. Existem, dois 

tipos: as naturais e as artificiais. No 

caso das artificiais a água precisa 

ser tratada e mineralizada antes do 

envase. Como exemplo de marcas 

que não realizam esses dois 

processos, segundo a Pro Teste, 

temos a Aquarius ( da Cola-Cola),a 

Cristale (comercializada no Sul) e  a 

Águas São Francisco (Nordeste). 

 As questões apresentadas 

não teriam impactos tão aparentes 

se o Brasil não fosse o quarto maior 

mercado de águas envasadas, 

somente atrás dos Estados Unidos, 

México e China (de acordo com a 

Associação Internacional de Águas 

Engarrafadas).  

 Por estes motivos, é 
importante que a sociedade fique 

atenta a algumas dicas importantes: 
utilizar filtros, levar água filtrada em 

cantis ou squizes de inox, vidro ou 
alumínio; não consumir águas em 

recipientes expostos a altas 
temperaturas; evitar o consumo de 
água em recipientes de plástico.  

 Com cada um fazendo a 

sua  parte  c omo  ci dadãos , 

evi taremos a necessidade de 

medidas mitigadoras, tais como 

reciclagem e reuso. Para os novos 

tempos de crise ambiental, o 

consumo consciente é imprescindível 

à manutenção da vida e da natureza. 
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