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1111---- Apresentação Apresentação Apresentação Apresentação    
 

A água está estreitamente relacionada à dignidade humana e é vital tanto para 

a manutenção da vida e para a plena participação do ser humano na esfera 

pública, como para sua segurança socioeconômica e alimentar, integridade 

ambiental e coesão social. 

 

Apesar de sua importância vital, relatórios da Organização das Nações Unidas 

(ONU) apontam que cerca de 20% população mundial, que somam mais de 1 

bilhão de pessoas, não têm acesso à quantidade mínima necessária para beber, 

cozinhar e tomar banho. A previsão é de que, até 2050, aproximadamente 45% 

da população da Terra não vão dispor de uma quantidade mínima de água. 

 

A escassez de água no mundo é agravada em virtude da desigualdade social e 

da falta de manejo e usos sustentáveis dos recursos naturais. As diferenças 

registradas entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento 

evidenciam que a crise mundial dos recursos hídricos está diretamente ligada 

às desigualdades sociais.  

 

Em regiões onde a situação de falta d´água já atinge índices críticos de 

disponibilidade, como nos países do continente africano, a média de consumo 

de água por pessoa é de 19 metros cúbicos/dia, ou de 10 a 15 litros/pessoa. Já 

em Nova Iorque, há um consumo exagerado de água doce tratada e potável, e 

um cidadão chega a gastar dois mil litros/dia.  

  

Em paralelo, o aumento da população mundial e o crescimento vertiginoso das 

cidades têm levado à elevação do consumo de água, caracterizando uma das 

principais questões socioambientais do mundo moderno. No século XX, 

enquanto a população mundial cresceu três vezes, o consumo de água 

aumentou seis vezes.  

 

No entanto, a ONU que afirma que a crise de água em nível mundial é mais 

uma questão de má administração do que de escassez. E para tentar reverter 

esse quadro, em julho de 2010, reconheceu o acesso à água potável e a 

serviços de saneamento como um direito humano essencial. 

 

Diante da incontestável importância da água na promoção do desenvolvimento 

comunitário, da segurança alimentar e da superação da miséria, a Rede 

Mobilizadores vem se dedicando a este tema, a exemplo da oficina “Mudanças 

Climáticas e Segurança Hídrica”, promovida em março de 2012.  

 

Agora, o objetivo é debater a qualidade da água que consumimos, incluindo 

tanto a água encanada, quanto a água mineral, que está cada vez mais 

presente em nossas vidas. A ideia é abordar o processo de tratamento da 



água; as etapas que envolve; a quem recorrer quando há problemas de 

qualidade; os cuidados que devem ser tomados com cisternas, caixas d’água e 

filtros para assegurarmos que a água que chega às nossas torneiras não está 

contaminada.  
Sabemos que a água que chega às nossas residências passou por um 

tratamento para inativação de microrganismos causadores de doenças. Mas, 

uma pesquisa recente feita pelo Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias 

Analíticas Avançadas (INCTAA), da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), em colaboração com outras instituições, demonstrou que, nas 16 

capitais brasileiras consideradas no estudo, os mananciais estão contaminados 

por esgoto e que as estações de tratamento não estão dando conta de remover 

este e outros compostos do produto que chega às torneiras de nossas 

residências. 

 

Além disso, de acordo com pesquisadores da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), muitos resíduos de produtos consumidos por seres humanos – artigos 

de higiene, limpeza, medicamentos, etc - acabam no sistema de abastecimento 

de água das cidades e não são eliminados pelo tratamento da água das 

companhias de saneamento dos centros urbanos.  

 

O professor Wilson de Figueiredo Jardim, da Unicamp, afirma que “estudos 

indicam que 1.500 substâncias são lançadas anualmente no mundo. São 

moléculas novas, as quais não estamos tendo tempo de estudar. Além disso, o 

padrão de consumo da sociedade tem crescido freneticamente. Antes, uma 

pessoa usava, em média, três produtos de higiene pessoal antes de sair de 

casa. Hoje, usa dez”, explica. 

 

Assim, diariamente, os mananciais do mundo recebem dois milhões de 

toneladas de diversos tipos de resíduos, e o problema é que ainda não 

dispomos de tecnologia para remover todos os tipos de contaminantes 

químicos durante o tratamento da água. Em paralelo, não se sabe ao certo qual 

a concentração segura desses micropoluentes em nosso organismo, 

especialmente quando a exposição é prolongada. Ou seja, podemos adoecer 

depois de passar 20, 30 anos consumindo uma água contaminada com 

quantidades reduzidas de micropoluentes químicos? 

 

Diante deste quadro, você pode estar pensando que a saída é consumir água 

mineral. Infelizmente, além de ser muito mais cara do que a água encanada e 

de ser uma forma de consumo nada sustentável – a produção de água mineral 

envolve exploração das fontes, aumento na produção de garrafas PET, 

transporte por longas distâncias –, muitas vezes ela também está contaminada. 

 



Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp), 

detectou contaminação em 65% dos galões de água mineral dentre as 324 

amostras de seis marcas adquiridas em Araraquara (SP) em épocas diversas. 

Foram encontrados níveis preocupantes de bactérias antes mesmo do 

vencimento do prazo de validade indicado no rótulo e, em alguns casos, até 

nos primeiros dias de envase. 

 

Portanto, precisamos aprender mais sobre o tema e, a partir desse 

conhecimento, debater alternativas e, principalmente, cobrar, das autoridades 

competentes, maior rigor no controle de qualidade da água que consumimos. 

 

É fundamental que a sociedade esteja consciente não apenas da necessidade 

de sua participação na preservação dos recursos hídricos, como também na 

fiscalização da qualidade da água que chega às nossas residências. 

 

Boa leitura!Boa leitura!Boa leitura!Boa leitura!    

 



2 2 2 2 ---- O que é água potável? O que é água potável? O que é água potável? O que é água potável?    
    

A água é uma substância química composta por dois átomos de hidrogênio e 

um átomo de oxigênio, formando, assim, a molécula H2OH2OH2OH2O. Toda água 

disponível na natureza que possui características e substâncias que não 

oferecem riscos para os seres vivos que a consomem, como animais e 

homens, é considerada água potável. A água, em condições normais de 

temperatura e pressão, predomina em estado líquido e, aparentemente, é 

incolor, inodora e insípida e indispensável a toda e qualquer forma de vida. 

 

A água potável, ou mesmo água doce 

disponível na natureza, é bastante restrita. O 

planeta Terra é coberto por 71% de água, 

que pode ser dividida em três categorias: 

água salgada, geleiras e água doce. A água 

salgada, proveniente dos oceanos, 

corresponde a cerca de 97%, porém não é 

potável e também não é própria para o 

consumo. Outros 2% estão em forma de 

geleiras nos oceanos. A água doce, que é 

própria para o consumo, ocupa apenas 1% do 

espaço aquático no planeta. 

 

Desse restrito percentual de água doce, uma grande parcela encontra-se 

poluída, diminuindo ainda mais as reservas disponíveis. Diariamente, os 

mananciais do mundo recebem dois milhões de toneladas de diversos tipos de 

resíduos. 

 

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), menos da 

metade da população mundial tem acesso à água potável. A irrigação 

corresponde a 73% do consumo de água, 21% vão para a indústria, e apenas 

6% destinam-se ao consumo doméstico. Um bilhão e 200 milhões de pessoas 

(35% da população mundial) não têm acesso à água tratada. Um bilhão e 800 

milhões de pessoas (43% da população mundial) não contam com serviços 

adequados de saneamento básico. Dez milhões de pessoas morrem anualmente 

em decorrência de doenças intestinais transmitidas pela água.  

 

Em 2010, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) 

lançou o relatório “Água Doente”, no qual mostra a relação entre água poluída 

e o número de mortes no mundo. De acordo com o estudo, mais pessoas 

morrem hoje por causa da água poluída e contaminada do que por todas as 

formas de violência, inclusive as guerras. A diarreia, principalmente causada 

pela água suja, mata cerca de 2,2 milhões de pessoas por ano, segundo o 



relatório, e “mais da metade dos leitos dos hospitais no mundo é ocupada por 

pessoas com doenças ligadas à água contaminada”. 

 “A principal fonte de contaminação da água no Brasil continua sendo o esgoto doméstico. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades, somente 36,3% do esgoto gerado nas 100 maiores cidades brasileiras são tratados. Isto significa que cerca de 8 bilhões de litros de esgoto, sem qualquer tratamento, são descartados para o ambiente, diariamente, em nosso país”.  
 

No Brasil, a situação também é crítica. Segundo o engenheiro sanitarista Luiz 

Sérgio Philippi, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sete 

crianças brasileiras são mortas diariamente por causa da diarreia, e 700 mil 

pessoas são internadas anualmente em função da falta de coleta e tratamento 

de esgoto. Para ele, o acesso ao saneamento básico reduziria em 36% a 

incidência dessa doença. 

 

A diarreia é classificada como uma doença de veiculação hídrica, assim como 

a febre tifóide, disenteria, cólera, hepatite, leptospirose e giardíase. De acordo 

com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), 

essas doenças são comuns nos países em desenvolvimento como o Brasil, 

onde cerca de 80% das enfermidades que afetam a população têm origem 

justamente na água de má qualidade. 

 

Dados do estudo mostram que a 

poluição das águas atinge níveis 

catastróficos. Sabe-se que 

lagos, rios e deltas recebem o 

equivalente ao peso de toda a 

população humana - quase 7 

bilhões de pessoas - na forma 

de poluição. Nesse caso, as 

principais atividades do homem 

que causam impacto na 

qualidade da água são 

agricultura, indústria, mineração 

e eliminação de resíduos humanos. A maior parte das fontes poluidoras, 

entretanto, encontra-se nas cidades, pois é onde se concentra um maior 

número de pessoas e indústrias. São áreas em que o consumo de água é 

elevado e, consequentemente, há uma grande proporção de fontes poluidoras, 

tanto na forma de esgoto doméstico como de efluentes industriais. 

 

Apesar de o Brasil deter 12% da água disponível para consumo no planeta, 

muitos brasileiros sofrem com problemas de saneamento básico, que inclui 

serviços como abastecimento de água e esgoto. Conforme dados obtidos pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), apenas 47% da população dispõem de rede 



coletora de esgoto, sendo que 21 % ainda utilizam fossas sépticas. Entre as 

soluções para o problema da poluição hídrica, o relatório da ONU recomenda 

sistemas de reciclagem de água e projetos de alto custo para o tratamento de 

esgoto. 

 “A ááááguaguaguagua é considerada própria para consumo humanoprópria para consumo humanoprópria para consumo humanoprópria para consumo humano quando não oferece risco à saúde do ponto de vista microbiológico, físico, químico e radioativo, e quando atende aos padrões de potabilidade determinados pela legislação.   No Brasil, os padrões de potabilidade, assim como os procedimentos de vigilância e controle da qualidade da água, são regidos pela Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde”. 
 

 



3 3 3 3 ---- Reservas de  Reservas de  Reservas de  Reservas de áááágua doce no mundo e no Brasilgua doce no mundo e no Brasilgua doce no mundo e no Brasilgua doce no mundo e no Brasil    
    

Para muitas pessoas em países 

industrializados, conseguir água é 

tão fácil quanto abrir uma torneira, e 

também é barato, de certa forma. A 

água doce, porém, não é distribuída 

de maneira igual no mundo inteiro.  

De acordo com a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO), os maiores 

potenciais de recursos hídricos do mundo estão concentrados na América do 

Sul e Ásia, com 12.380 e 11.657 km³/ano, respectivamente, seguidas pela 

América do Norte com 6.662 km³/ano e a Europa com 6.619 km³/ano. Os 

menores potenciais encontram-se na África, Oceania e América Central 

(3.936, 1.722 e 781 km³/ano, respectivamente). 

Contudo, de acordo com o Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável, mais da metade das fontes de água do mundo 

estão em apenas nove países: Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Brasil, 

República Democrática do Congo, Rússia, Índia, China e Indonésia. 

 

Com relação às regiões do planeta, percebe-se também uma distribuição 

heterogênea: 50% estão nas regiões intertropicais, 48%, nas zonas 

temperadas, e 2%, nas zonas áridas e semiáridas. Além disso, as demandas de 

uso também são diferentes, sendo maiores nos países desenvolvidos. 

 

O Brasil possui o maior volume de água doce do planeta sendo que 70% dessa 

água encontram-se na Amazônia. Em 2010, pesquisadores da Universidade 

Federal do Pará (UFPA) afirmaram que o Aquífero Alter do Chão, localizado 

sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá, apresenta o maior volume de 

água potável do mundo. A reserva tem volume de 86 mil km³ de água doce, o 

suficiente para abastecer a população mundial cerca de 100 vezes. Em termos 

comparativos, a reserva Alter do Chão tem quase o dobro do volume de água 

potável do Aquífero Guarani (45 mil km³), até recentemente considerado o 

maior do país. 

 

Segundo Marco Antonio Oliveira, superintendente do Serviço Geológico do 

Brasil, em Manaus, a revelação de que o Aquífero Alter do Chão é o maior do 

mundo comprova que esse tipo de reserva segue a proporção de tamanho da 

Bacia Hidrográfica que fica acima dela. "Cerca de 40% do abastecimento de 

água de Manaus são originários do Aquífero Alter do Chão. As demais cidades 

do Amazonas têm 100% do abastecimento tirado da reserva subterrânea. São 



Paulo, por exemplo, tem seu abastecimento em torno de 30% vindo do 

Aquífero Guarani." O BrasilBrasilBrasilBrasil detém cerca 12% da reserva hídrica do Planeta12% da reserva hídrica do Planeta12% da reserva hídrica do Planeta12% da reserva hídrica do Planeta, com disponibilidade de 182.633 m3/s, além de possuir os maiores recursos mundiais, tanto superficiais (Bacias hidrográficas do Amazonas e Paraná) quanto subterrâneos (Bacias Sedimentares do Paraná, Piauí e Maranhão). O potencial hídrico ainda conta com a presença de chuvas abundantes em mais de 90% do território, aliadas a formações geológicas que favoreceram a gênese de imensas reservas subterrâneas, como também possibilitaram a instalação de extensas redes de drenagem, gerando cursos de água de grandes expressões. Todavia, as águas são distribuídas de forma irregular pelo território brasileiro, enquanto a Amazônia conta com 78%, a Região Sudeste detém somente 6%. 
Segundo o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, a maior parte da água doce do mundo, cerca de 10 milhões de 

quilômetros cúbicos, fica em aquíferos subterrâneos. O restante vem de: 

• chuvas (depois de registrar a evaporação): 119 mil quilômetros 

cúbicos; 

• reservatórios produzidos pelo homem: 5 mil quilômetros cúbicos; 

• lagos: 91 mil quilômetros cúbicos; 

• rios: 2.120 quilômetros cúbicos. 

 

A disponibilidade de água em todos os continentes tende a diminuir cada vez 

mais, demonstrando a real necessidade de se rever o sistema de consumo e a 

solução do problema de disponibilidade em curto prazo. 

 

Alguns países não têm água limpa suficiente para suas populações que 

crescem rapidamente, e eles não conseguem bancar a infraestrutura 

necessária para limpar a água e transportá-la. 

 

A conscientização da sociedade e sua participação na preservação dos 

recursos hídricos, associada ao controle do crescimento populacional, 

poderiam representar, em curto prazo, medidas prioritárias para evitar a 

escassez de água nos próximos anos. 

 

 



4 4 4 4 ---- Qualidade da água dos rios brasileiros Qualidade da água dos rios brasileiros Qualidade da água dos rios brasileiros Qualidade da água dos rios brasileiros    
    

A qualidade da água dos rios brasileiros é 

considerada ruim ou regular, segundo estudo 

da Fundação SOS Mata Atlântica, que viajou 

por 21 cidades das regiões Sudeste e 

Nordeste, entre janeiro e dezembro de 2012. 

 

No período, foram analisados 30 rios de nove 

estados. Entre os rios avaliados, nenhum 

obteve resultado satisfatório. Desse total, 26 foram analisados pela primeira 

vez. Entre os rios já analisados em outros anos, três pioraram seus índices e 

um se manteve na mesma classificação. Os rios de Osasco (SP), Recife (PE) e 

Teresópolis (RJ) tiveram a pior avaliação.  

 

Para o monitoramento, foi realizada a coleta de água usando um kit, 

desenvolvido pelo programa Rede das Águas, da Fundação SOS Mata 

Atlântica, que possibilita uma análise que engloba 14 parâmetros físico-

químicos, entre eles transparência da água, lixo e odor. 

 

O kit classifica a qualidade das águas em cinco níveis de pontuação: péssimo 

(de 14 a 20 pontos), ruim (de 21 a 26 pontos), regular (de 27 a 35 pontos), 

bom (de 36 a 40 pontos) e ótimo (acima de 40 pontos). 

 

Dos 30 rios monitorados, 70% foram classificados como “regular”, e 30%, no 

nível “ruim”. Nenhum dos pontos de coleta conseguiu a soma necessária para 

alcançar os níveis “bom” ou “ótimo”. 

 

As análises que tiveram o melhor resultado foram as do rio Vaza-Barris, em 

Aracaju (SE), com 34 pontos; e do rio Pratagy, em Maceió (AL), com 33 

pontos. 

 

Os monitoramentos indicam que os rios brasileiros estão, de maneira geral, 

com qualidade bem longe do ideal, um alerta para que as pessoas fiquem 

atentas e cobrem do poder público ações para transformar essa realidade. 

 



5 5 5 5 –––– Consumo e qualidade da água no mundo Consumo e qualidade da água no mundo Consumo e qualidade da água no mundo Consumo e qualidade da água no mundo        
 

Os Estados Unidos consomem 600 litros de água por habitante por dia; a 

Europa, 200; e o mundo todo, 150 litros per capita, em média.   

 A alta tecnologia alcançada pelo homem tem levado à drenagem de grandes reservatórios de águas subterrâneas e ao desvio de rios em prol de benefícios locais. Em consequência disso, os lençóis de água na China, na Índia, nos EUA, e nos Mares Cáspio e de Aral, na Rússia, estão diminuindo gradativamente. 
 

Na Europa, 96% dos habitantes têm água tratada e 92% têm saneamento 

básico. Na zona rural, há 23 milhões sem abastecimento, o que corresponde a 

13% da população que mora no campo. 

 

Os habitantes do continente europeu podem tomar água direto da torneira, 

sem medo. A atual norma de qualidade de água para fins de consumo humano 

tem abrangência em todos os países da comunidade europeia. A Drinking 

Water Directive (DWD) 98/83/EC é submetida a cada cinco anos a um 

processo de revisão, que tem como principal objetivo definir estratégias 

relativas à gestão do sistema de produção de água potável, no sentido de 

propor a inclusão de novos parâmetros químicos ou biológicos, a revisão dos 

limites máximos de contaminação dos parâmetros já existentes e a discussão 

sobre tendências de gerenciamento de riscos para o setor.  

 

Mas até chegar a esse ponto, o continente passou por várias fases. O rio 

Tâmisa, no sul da Inglaterra, já foi poluído. Há três séculos, a abundância e 

variedade de peixes tinham começado a decrescer no estuário e, por volta de 

1855, apenas algumas enguias sobreviviam em certas áreas. A limpeza de 

suas águas teve início na década de 1960 e, em 1976, havia cerca de 83 

espécies de peixes no estuário. Hoje, pode ser considerado limpo, depois de 

muitas injeções de oxigênio feitas pelo barco Thames Buggler, que ainda 

navega por suas águas, onde atualmente vivem várias espécies de peixes. 

Desde 1989, a água da Inglaterra é privatizada e o controle é rígido. A multa 

para quem polui é alta. Os europeus que já sofreram os problemas de duas 

guerras sabem tirar proveito dos recursos até a última gota.  

 

Já na Ásia, 98 milhões de pessoas não têm acesso à água, nas zonas urbanas, 

e 595 milhões, ou cerca de 25% da população, não dispõem deste recurso na 

área rural. Ao todo, são 693 milhões, ou 19% dos asiáticos sem serviço de 

abastecimento. Em saneamento, são mais de 1,9 bilhão de pessoas não 

atendidas (52%), sendo 1,6 bilhão na área rural e 297 milhões, nas zonas 

urbanas.  

 



Um exemplo da escassez asiática é a China, que concentra 22% da população 

total do globo e sofre pela falta de água. O país não tem mais do que 8% da 

água necessária para atender suas necessidades, o que vem provocando 

verdadeiras “revoltas” camponesas. A maior parte da água subterrânea, dos 

lagos e dos rios do país, está poluída. De um total de 668 cidades, em 400 

falta água, e milhões de chineses bebem água contaminada. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 700 milhões de chineses têm 

acesso apenas à água potável que não está de acordo com os padrões 

estabelecidos pela organização. 

 

 
Fonte: Rede das Águas – SOS Mata Atlântica 

 

Países no Oriente Médio usam a menor quantidade de água por pessoa porque 

existem poucas fontes naturais de água doce. As colinas de Golam - área 

conquistada por Israel da Síria durante a Guerra dos Seis Dias, e 

posteriormente anexada pelo governo israelense em 1981 - também são 

fontes de conflito entre Israel (que controla as fontes de água desde a 

ocupação em 1967) e Síria, pois o ponto onde nasce o bíblico rio Jordão foi 

ocupado pelos israelenses. O rio abastece Israel, Síria e Jordânia. 

 

Israel se vale da tecnologia para conviver com a escassez; aprendeu a captar, 

dessalinizar e a conservar o bem tão precioso. O volume de água utilizado é 

de menos de 300 milhões de metros cúbicos por ano, e os poços não são 

autorizados no país. É a região que tem a menor taxa de água por pessoa no 

planeta, e um exemplo do que pode acontecer com qualquer pedaço de terra. 

Apesar da falta d’água, Israel já foi o principal exportador de produtos 

agrícolas do Oriente Médio, uma atividade que, em geral, demanda grande 

volume de água. 

 

A escassez gera situações tensas. O governo do Egito declarou à Etiópia - de 

onde vem mais de 80% da água do rio Nilo - que se o país tirar mais uma gota 

de água do Nilo, interpretará o ato como uma declaração de guerra.  

 



Na África, dos 53 países, 13 sofrem com a escassez, e 88% da água que resta 

vão para agricultura. Quarenta e quatro milhões de pessoas que vivem em 

áreas urbanas não têm acesso à água. Das que vivem em zonas rurais, 53% 

(256 milhões) não contam com serviços de abastecimento de água. No total, 

62% dos africanos não têm água. No que se refere ao saneamento, 46 milhões 

não contam com este serviço nas zonas urbanas e 267 milhões na área rural. 

Ao todo, são 313 milhões sem infraestrutura de saneamento. Os africanos são 

assombrados pela previsão de que, em 25 anos, metade de seu povo não terá 

água para viver.  

 

Na Oceania, a totalidade dos habitantes das zonas urbanas tem acesso à água 

e somente 3 milhões, que vivem em áreas rurais, não contam com 

abastecimento. Em relação ao saneamento, são 2 milhões sem acesso.  

 

Na América do Norte, toda a população tem acesso à água potável e 

saneamento; 40% do recurso são utilizados na agricultura. Mas, a 

contaminação dos rios é uma preocupação, pois 120 das suas 822 espécies de 

peixes, estão em extinção. 

 

Os Estados Unidos convivem com abundância e escassez. Enquanto em alguns 

estados e regiões não falta água e o consumo é elevado, em outros não há 

água suficiente para abastecer suas populações. Regiões costeiras da Flórida 

têm uma quantidade tão grande de água salgada que precisam receber água 

doce através de canos de áreas centrais, o que resultou em disputas políticas 

pelo controle do fornecimento de água. 

 

No país, um órgão regulador federal disciplina algumas responsabilidades para 

54.700 sistemas de águas. Segundo o The New York Times, desde 2004, mais 

de 49 milhões de americanos receberam água com qualidade inferior do que 

determina a lei federal. A descoberta foi feita por um jornalista que analisou 

informações de um banco de dados federal. Boa parte da população vem 

consumindo água com concentrações de arsênico, substâncias radioativas ou 

bactérias encontradas em esgoto. 

 

Já no caso da América Latina, que é uma das regiões mais chuvosas da terra e 

abriga 31% das reservas de água doce do mundo, é grande o número de 

pessoas que sofrem com falta de água: são 78 milhões de pessoas, o que 

corresponde a 15% da população. No que se refere a saneamento, a carência 

de serviço atinge 22% da população e 51% dos moradores rurais. Ao todo 117 

milhões de latinoamericanos e caribenhos não têm acesso a serviços de 

saneamento. As pessoas de baixa renda na região sofrem com os mesmos 

problemas de escassez de água que os habitantes das áreas mais áridas do 

planeta.  

 



Em muitos países latinoamericanos, os esforços de abastecimento 

concentram-se nas áreas mais privilegiadas, deixando grandes zonas rurais e 

periurbanas sem esses serviços. Para tentar resolver o déficit de serviços de 

água e saneamento, a região tem adotado a gestão comunitária e democrática 

da água. Existem na América Latina mais de 80 mil Organizações Comunitárias 

de Serviços de Água e Saneamento (OCSAS), fundadas para gerenciar o 

acesso à água. Estudos do Programa de Água e Saneamento, ligado ao Banco 

Mundial, afirmam que esse tipo de gestão tem potencial para servir pelo 

menos mais 18 milhões de pessoas se tiverem o apoio e o reconhecimento da 

sociedade civil, dos governos e das empresas privadas. 

 

 
Fonte: Avina  

 

Na Cidade do México, 9% da população usam 75% da água disponível e uma 

infraestrutura decadente faz com que até metade do fornecimento de água 

seja perdido graças a vazamentos nos canos e evaporação. 

 

A Fundação Avina afirma que, indiretamente, a escassez de água nas regiões 

mais vulneráveis afeta a educação das meninas e a possibilidade de as 

mulheres realizarem outras atividades produtivas e cuidarem de suas famílias, 

pois frequentemente são as meninas e as mulheres que caminham diariamente 

em média seis horas até alguma fonte de água, geralmente contaminada, para 

abastecer suas famílias. Assim, o acesso limitado à água potável também 

alimenta o círculo vicioso da pobreza. 

 



 

6 6 6 6 ---- A água consumida pelo brasilei A água consumida pelo brasilei A água consumida pelo brasilei A água consumida pelo brasileirorororo        
    

É impossível dizer se uma água é potável simplesmente 

olhando-a. Aspectos como gosto, odor e cor podem nos 

levar a aceitar ou recusar um copo com água, mas a 

aparência não é suficiente para julgarmos sua potabilidade. 

Uma água “insípida, inodora e incolor” pode conter 

organismos patogênicos e substâncias químicas 

extremamente prejudiciais à saúde humana. Alguns 

contaminantes têm efeito agudo, ou seja, o dano causado 

por sua ingestão é notado pouco tempo depois de a água 

ser bebida. Outros contaminantes não nos causam problema 

de imediato, mas, sim, a longo prazo, o que é denominado efeito crônico. 

 

De acordo com pesquisadores da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

muitos resíduos de produtos consumidos por seres humanos acabam no 

sistema de abastecimento de água das cidades e não são eliminados pelo 

tratamento da água das companhias de saneamento dos centros urbanos. À 

medida que crescem as áreas urbanas, crescem, também, os temores com a 

qualidade da água que bebemos todos os dias. De acordo com o Banco 

Mundial, 50% da população mundial, em 2010, viviam em cidades. A tendência 

do crescimento das áreas urbanas deve continuar até 2050, restando apenas 

30% da população mundial morando em áreas rurais. 

 

Hoje, a água de torneira de muitas cidades é reciclada, ou seja, é tratada após 

o uso doméstico e industrial. A quantidade de medicamentos como 

antibióticos, tratamentos quimioterápicos e anticoncepcionais eliminados pelas 

excretas humanas, de cafeína, de produtos de limpeza de uso doméstico, 

produtos químicos contidos nos xampus e na pasta de dente aumenta com o 

número de habitantes de uma cidade, contaminando cada vez mais a água que 

bebemos. Como não são eliminados pelo tratamento da água, vão se 

acumulando em quantidades que desconhecemos. 

 “Da maneira como é realizado no Brasil, o tratamento da água é voltado para a inativação de microrganismos causadores de doenças. Nesse sentido, ele é muito eficiente. Todavia, ainda precisamos avançar bastante na questão da melhoria da eficiência para remoção de contaminantes químicos, especialmente aqueles denominados micropoluentes, que estão presentes em concentrações bastante reduzidas, mas que eventualmente possam causar efeitos após exposição crônica, ou seja, de longo prazo”. 
 

Há muito debate, ainda, sobre qual a concentração segura dessas substâncias 

em nosso organismo. Cientistas ainda não sabem explicar exatamente como, 



quando e por que as mutações genéticas ocorrem. Todo esse processo é ainda 

pouco conhecido, mas é certo que os hábitos de vida e alimentares do homem 

moderno, em especial, nos países mais desenvolvidos vêm aumentando muito 

os casos de câncer. 

 

Pesquisa nas capitais brasileirasPesquisa nas capitais brasileirasPesquisa nas capitais brasileirasPesquisa nas capitais brasileiras    

 

Uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias 

Analíticas Avançadas (INCTAA) - que está sediado no Instituto de Química 

(IQ) da Unicamp - em colaboração com outras instituições, demonstra que a 

água potável fornecida em 16 capitais brasileiras, onde vivem 

aproximadamente 40 milhões de pessoas, apresenta contaminação por 

substâncias ainda não legisladas, mas que podem ser potencialmente nocivas à 

saúde humana.  

 

Os pesquisadores identificaram, por exemplo, a presença de cafeína em todas 

as 49 amostras coletadas no cavalete (cano de entrada) de residências 

espalhadas pelas cinco regiões do país. “Esse dado é relevante, pois a cafeína 

funciona como uma espécie de traçador da eficiência das estações de 

tratamento de água. Ou seja, onde a cafeína está presente, há grande 

probabilidade da presença de outros contaminantes”, explica o professor 

Wilson de Figueiredo Jardim, coordenador do estudo e do Laboratório de 

Química Ambiental (LQA) do IQ. 

 

Além de cafeína, os cientistas também encontraram nas amostras analisadas 

concentrações variadas de atrazina (herbicida), fenolftaleína (laxante) e 

triclosan (substância presente em produtos de higiene pessoal). No caso da 

cafeína, as duas capitais que apresentaram maiores níveis de contaminação 

pela substância foram, respectivamente, Porto Alegre e São Paulo. 

 

Independentemente da origem, a presença da cafeína na água 

fornecida aos moradores das capitais consideradas no estudo 

demonstra que os mananciais estão contaminados por esgoto 

e que as estações de tratamento não estão dando conta de 

remover este e outros compostos do produto que chega às 

torneiras das residências. Ou seja, é a prova inequívoca de 

que estamos praticando o reuso de água há muito tempo”, 

explica o docente da Unicamp. 

 

De acordo com Wilson Jardim, por não serem legislados, 

esses contaminantes emergentes – são emergentes não 

porque são novos, mas porque estão cada vez mais presentes 

no ambiente – não são monitorados com frequência. Ademais, 

a ciência ainda não sabe ao certo qual o limite de proteção ao 



ser humano e nem que efeitos deletérios eles podem causar ao organismo do 

homem. 

 

“Entretanto, já dispomos de estudos científicos que apontam que esses 

compostos têm causado sérios danos aos organismos aquáticos. Está 

comprovado, por exemplo, que eles podem provocar a feminização de peixes, 

alteração de desenvolvimento de moluscos e anfíbios e decréscimo de 

fertilidade de aves”, elenca o professor da Unicamp. 

 

Quanto aos humanos, prossegue Wilson Jardim, há indícios de que os 

contaminantes não legislados, especialmente hormônios naturais e sintéticos, 

como o estrógeno, podem provocar mudanças no sistema endócrino de 

homens e mulheres. Uma hipótese, que carece de maiores estudos, considera 

que esse tipo de contaminação poderia estar contribuindo para que a menarca 

(primeira menstruação) ocorra cada vez mais cedo entre as meninas. 

“Estabelecer esse nexo causal é difícil. Entretanto, temos que estar atentos 

para problemas dessa ordem. Acredito que, com o tempo, os contaminantes 

emergentes também terão que ser legislados. O trabalho que estamos 

realizando tem por objetivo exatamente fornecer subsídios para a formulação 

de políticas públicas que possam assegurar à população o fornecimento de 

uma água potável de maior qualidade”, explica. 

 

Um dado interessante proporcionado pelo estudo, segundo o professor da 

Unicamp, é que as capitais costeiras, como Florianópolis (SC), Vitória (ES) e 

Rio de Janeiro (RJ), apresentaram níveis de contaminação inferiores às 

demais. A explicação para isso, cogita o especialista, é o fato de esses 

municípios lançarem parte do esgoto diretamente no mar. “Desse modo, os 

rios de onde a água é captada para posterior fornecimento à população 

apresentam concentrações inferiores de poluentes”, argumenta. 

 

No caso do Brasil, insiste o docente, a alternativa de curto prazo para 

enfrentar esse tipo de problemática é estabelecer novos valores de referência 

para a potabilidade da água. Wilson Jardim lembra que já existem tecnologias 

disponíveis capazes de remover os contaminantes não legislados. A própria lei 

brasileira, segundo ele, estabelece que as concessionárias de água devem 

adotar métodos de polimento mais sofisticados contra substâncias 

potencialmente nocivas, mesmo que elas não estejam legisladas. “É claro que 

um investimento desse tipo pode encarecer o custo de produção da água 

potável. Entretanto, temos que considerar que determinados compostos 

acarretam custos sociais ainda maiores, visto que podem trazer sérias 

sequelas não apenas ao ser humano exposto, com também aos seus 

descendentes”, pondera. 

 



De acordo com Wilson Jardim, as pesquisas em torno da qualidade da água 

potável das capitais brasileiras terão continuidade. Primeiramente, as análises 

realizadas nas 16 primeiras cidades serão repetidas, para verificar se houve 

alguma alteração. Em seguida, o trabalho será estendido para as demais 

capitais. Ele informa que os estudos realizados pelo Laboratório de Química 

Ambiental (LQA) em conjunto com o INCTAA já têm contribuído para que as 

concessionárias considerem promover melhorias em seus sistemas de 

tratamento de água. 

 

LegislaçãoLegislaçãoLegislaçãoLegislação    

 

Por lei, a água que chega às nossas casas tem que ser adequada para o 

consumo humano, mas infelizmente nem sempre a lei é obedecida.  

 

O controle da qualidade da água de consumo humano se tornou uma ação de 

saúde pública, no Brasil, a partir da década de 1970, quando a portaria Nº 52 

Bsb 77, do Ministério da Saúde, instituiu a norma de potabilidade em todo o 

território nacional. 

 

Entretanto, a implementação de um programa de vigilância da qualidade da 

água só ocorreu a partir da criação do Sistema Nacional de Vigilância 

Ambiental em Saúde, em 1999, e da publicação da portaria 1.469 em 2000. 

 

Os padrões de potabilidade, assim como os procedimentos de vigilância e 

controle da qualidade da água, são regidos pela Portaria 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011, do Ministério da Saúde.  

 

A legislação define a quantidade mínima, a frequência em que as amostras de 

água devem ser coletadas e os limites permitidos. De acordo com a lei, as 

concessionárias de serviço de abastecimento público de água são 

responsáveis pelo exercício da garantia do controle da qualidade da água, 

devendo encaminhar à autoridade de saúde pública dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios relatórios das análises dos parâmetros mensais, 

trimestrais e semestrais com informações sobre o controle da qualidade da 

água. 

 

Qualidade da Água: Entenda os Parâmetros Analisados Qualidade da Água: Entenda os Parâmetros Analisados Qualidade da Água: Entenda os Parâmetros Analisados Qualidade da Água: Entenda os Parâmetros Analisados     

 Cloro e cloroamoniaCloro e cloroamoniaCloro e cloroamoniaCloro e cloroamoniaçãçãçãçãoooo –  O cloro é um agente bactericida. É adicionado durante o tratamento, com o objetivo de eliminar bactérias e outros microorganismos que podem estar presentes na água. O produto entregue ao consumidor deve conter, de acordo com o Ministério da Saúde, uma concentração mínima de 0,2 mg/l (miligramas por litro) de cloro residual.  



Com o mesmo objetivo, algumas localidades utilizam o método de cloroamoniação no processo de desinfecção da água. De acordo com a Resolução SS nº 50 de 26/04/1995 da Secretaria de Estado da Saúde, a água destes sistemas deve conter um mínimo de 2,0 mg/l como cloro residual total.  TurbidezTurbidezTurbidezTurbidez – É a medição da resistência da água à passagem de luz. É provocada pela presença de partículas flutuando na água. A turbidez é um parâmetro de aspecto estético de aceitação ou rejeição do produto, e o valor máximo permitido de turbidez na água distribuída é de 5,0 NTU.  CorCorCorCor – A cor é um dado que indica a presença substâncias dissolvidas na água. Assim como a turbidez, a cor é um parâmetro de aspecto estético de aceitação ou rejeição do produto. De acordo com a Portaria, o valor máximo permissível de cor na água distribuída é de 15,0 U.C.  pHpHpHpH – O pH é uma medida que determina se a água é ácida ou alcalina. É um parâmetro que deve ser acompanhado para melhorar os processos de tratamento e preservar as tubulações contra corrosões ou entupimentos. Esse fator não traz riscos sanitários e a faixa recomendada de pH na água distribuída é de 6,0 a 9,5.  ColiformesColiformesColiformesColiformes – Grupo de bactérias que normalmente vivem no intestino de animais de sangue quente. Alguns tipos podem ser encontrados também no meio ambiente.  FlúorFlúorFlúorFlúor – O flúor é um elemento químico adicionado à água de abastecimento, pois auxilia na proteção dos dentes contra a cárie. O teor de flúor na água é definido de acordo com o clima e a temperatura de cada região, pois isso afeta o consumo médio diário de água por pessoa.  
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Entre a água que nasce aparentemente límpida e transparente nos córregos, 

rios e mananciais e aquela que chega potável em nossas residências, é 

percorrido um longo e complexo caminho, num processo que envolve altos 

investimentos. 

 

A água oriunda do abastecimento público passa por tratamento químico e 

físico, além de análises microbiológicas antes de ser distribuída nas cidades. 

 

MananciaisMananciaisMananciaisMananciais    

    

Mananciais são reservas hídricas ou fontes utilizadas para o abastecimento 

público de água. Pode-se afirmar que o tratamento começa nestes locais, pois 

o trabalho preventivo é fundamental para a garantia da quantidade e qualidade 

de água. Além dos mananciais superficiais, que são provenientes de rios, lagos 

ou represas, existem os subterrâneos compostos por poços profundos. 

 

 
 

O processo convencional de tratamento de água é dividido em fases. Em cada 

uma delas existe um controle de dosagem de produtos químicos e 

acompanhamento dos padrões de qualidade. 

 

AsAsAsAs    etapasetapasetapasetapas    são:são:são:são:  

 

PréPréPréPré----cloraçãocloraçãocloraçãocloração – Primeiro, o cloro é adicionado assim que a água chega à 

estação. Isso facilita a retirada de matéria orgânica e metais. 

 

PréPréPréPré----alcalinizaçãoalcalinizaçãoalcalinizaçãoalcalinização – Depois do cloro, a água recebe cal ou soda, que servem 

para ajustar o pH aos valores exigidos nas fases seguintes do tratamento. O 

índice pH refere-se à água ser um ácido, uma base, ou nenhum deles (neutra). 

Um pH de 7 é neutro; um pH abaixo de 7 é ácido, e um pH acima de 7 é básico 

ou alcalino. Para o consumo humano, recomenda-se um pH entre 6,0 e 9,5. 

 

CoagulaçãoCoagulaçãoCoagulaçãoCoagulação – Nesta fase, é adicionado sulfato de alumínio, cloreto férrico ou 

outro coagulante, seguido de uma agitação violenta da água. Assim, as 

partículas de sujeira ficam eletricamente desestabilizadas e mais fáceis de 

agregar. 



 

FloculaçãoFloculaçãoFloculaçãoFloculação – Após a coagulação, há uma mistura lenta da água, que serve para 

provocar a formação de flocos com as partículas. 

 

DecantaçãoDecantaçãoDecantaçãoDecantação – Neste processo, a água passa por grandes tanques para separar 

os flocos de sujeira formados na etapa anterior. 

 

FiltraçãoFiltraçãoFiltraçãoFiltração – Logo depois, a água atravessa tanques formados por pedras, areia 

e carvão antracito. Eles são responsáveis por reter a sujeira que restou da 

fase de decantação. 

 

PósPósPósPós----alcalinizaçãoalcalinizaçãoalcalinizaçãoalcalinização – Em seguida, é feita a correção final do pH da água, para 

evitar a corrosão ou incrustação das tubulações. 

 

DesinfecçãoDesinfecçãoDesinfecçãoDesinfecção – É feita uma última adição de cloro no líquido antes de sua saída 

da Estação de Tratamento. Ela garante que a água fornecida chegue isenta de 

bactérias e vírus até a casa do consumidor. 

 

FluoretaçãoFluoretaçãoFluoretaçãoFluoretação – O flúor também é adicionado à agua. A substância ajuda a 

prevenir cáries. 
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De acordo com o professor Wilson de Figueiredo Jardim, coordenador do 

estudo e do Laboratório de Química Ambiental, do Instituto de Química da 

Unicamp, se olharmos o cenário mundial, perceberemos que até mesmo os 

países que tratam 100% do seu esgoto enfrentam problemas de contaminação 

da água potável. Isso decorre de uma série de fatores, entre os quais o 

crescimento e adensamento populacional e a chegada ao mercado de novas 

substâncias.  

 

“Estudos indicam que 1.500 substâncias são lançadas anualmente no mundo. 

São moléculas novas, as quais não estamos tendo tempo de estudar. Além 

disso, o padrão de consumo da sociedade tem crescido freneticamente. Antes, 

uma pessoa usava, em média, três produtos de higiene pessoal antes de sair 

de casa. Hoje, usa dez. Há alguns anos, as pessoas passavam filtro solar 

apenas para ir à praia e à piscina. Agora, muita gente passa diariamente para 

ir trabalhar, inclusive por recomendação médica”, exemplifica. 

 

Diante deste cenário, é possível que você esteja pensando: “Só vou beber 

água mineral de agora em diante!”. Então é necessário alertar: não confie 

cegamente nas águas minerais! Infelizmente, você pode se deparar com águas 

clandestinas, não potáveis, acondicionadas em lindas garrafas!  

 

A água mineral é obtida a partir de recursos hídricos subterrâneos 

encontrados em todos os continentes, com exceção das regiões desérticas. 

Por ser oriunda de fontes naturais, essa água não passa por nenhum tipo de 

tratamento. Mas ela deve ser livre de contaminação na origem e preservar 

suas características originais, com sais e micro-organismos benéficos à saúde 

humana.  

 

No Brasil, o termo água mineral refere-se às águas subterrâneas exploradas 

em áreas concedidas pelo governo federal, segundo legislação regida pelo 

Código de Águas e suas regulamentações.  

 

As fontes de água mineral devem ser certificadas pelo Departamento Nacional 

de Pesquisa Mineral (DNPM). As águas produzidas nas concessões de lavra 

podem ou ser engarrafadas in natura e classificadas como potáveis de mesa 

ou minerais, levando-se em conta sua composição, ou ser utilizadas como 

componentes na produção de bebidas (refrigerantes, cervejas, sucos, etc.), 

assim como em balneários e para ingestão na fonte. 

 

A existência de demanda local e lençóis de água subterrânea, apesar de 

fundamentais, não garantem o desenvolvimento dessa indústria, uma vez que 



investimentos constantes são necessários para manutenção dos equipamentos, 

prevenção de contaminação dos aquíferos e de sua superexplotação. 

 

Crescimento do consumoCrescimento do consumoCrescimento do consumoCrescimento do consumo    

 

Segundo dados da consultoria Beverage Marketing Corporation, em 2011, o 

mercado mundial de águas engarrafadas foi de 232 bilhões de litros, 9% 

superior ao valor de 2010. Os países de maior consumo encontram-se na 

América do Norte (Estados Unidos e México), Oeste Europeu e Ásia, onde 

China e Tailândia se destacam. 

 

Apesar de o mercado produtor de água engarrafada ser caracteristicamente 

regional, dominado por empresas locais, quatro empresas, com sedes na 

Europa Ocidental e Estados Unidos, se destacam internacionalmente: Nestlé 

(Suíça), Danone (França) e as americanas Coca-Cola e PepsiCo, sendo que 

essas empresas têm expandido investimentos nos mercados emergentes da 

Ásia e América Latina.  

 

A produção brasileira de água mineral engarrafada em 2011, segundo dados 

apurados dos Relatórios Anuais de Lavra (RAL), foi de 6,2 bilhões de litros. O 

consumo de água mineral e potável de mesa engarrafada no Brasil tem 

crescido rapidamente nos últimos anos e a tendência é de continuidade deste 

crescimento. 

 

LegislaçãoLegislaçãoLegislaçãoLegislação    

 

O DNPM estabelece, no artigo 27, parágrafo único, do Código de Águas 

Minerais (Decreto Lei no 7841/1945) que, em relação às qualidades higiênicas 

das fontes, serão exigidos, no mínimo, quatro exames bacteriológicos por ano, 

um a cada trimestre, podendo, entretanto, a repartição fiscalizadora exigir as 

análises bacteriológicas que julgar necessárias para garantir a pureza da água 

da fonte e da água engarrafada ou embalada em plástico.  

 

Neste exame, estão contemplados todos os parâmetros microbiológicos 

dispostos na Resolução ANVISA RDC nº 275/2005. A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) também determinou que os funcionários das 

empresas produtoras passem periodicamente por cursos de capacitação, 

conscientização e preparação dos manipuladores e responsáveis pelo 

processamento industrial e empresário, quanto à importância da melhoria do 

processo produtivo de Águas Minerais e Águas Naturais (Potáveis de Mesa), 

visando à proteção da saúde pública. São abordados temas como higiene 

pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por 

alimentos. Vale lembrar que as empresas do setor são obrigadas a manter 

químico e geólogo no seu quadro técnico. 



 

Em 29 de março de 2011, foram publicadas no Diário Oficial da União duas 

novas portarias do DNPM referentes ao setor de água mineral. A de nº 128 

modificou a forma de exibição da data de validade dos garrafões de 10 e 20 

litros, que deverá ser de até três anos e terá que seguir as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Portaria nº 127 aprovou 

Roteiro Técnico para elaboração do Projeto de Caracterização Crenoterápica 

para águas minerais com propriedades terapêuticas utilizadas em complexos 

hidrominerais ou hidrotermais. 

 

ContaminaçãoContaminaçãoContaminaçãoContaminação    

 

Apesar da existência de normas, pesquisadores da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), em um estudo publicado na revista Food Control, detectaram 

contaminação em 65% dos galões de água mineral 

 

Ao analisar diversas amostras, a pesquisadora Maria Fernanda Falcone Dias, 

encontrou níveis preocupantes de bactérias antes mesmo do vencimento do 

prazo de validade indicado no rótulo – em alguns casos, até nos primeiros dias 

de envase. 

 

Cerca de 65% das análises verificaram uma contagem de micro-organismos 

superior ao limite considerado para água de torneira – chegando até a mais de 

mil vezes acima do padrão. 

 

A pesquisa analisou 324 amostras de seis marcas adquiridas em Araraquara 

(SP) em épocas diversas. As garrafas de meio litro e de 1,5 litro foram 

avaliadas em 11 ocasiões ao longo de um ano, prazo recomendado para seu 

consumo, enquanto os garrafões de 20 litros foram testados cinco vezes 

durante os 60 dias de validade do produto. 

 

Dos três tipos de embalagens, a de 20 litros foi a mais contaminada. Cerca de 

65% das análises verificaram uma contagem de micro-organismos superior a 

500 UFC/ml, o limite considerado para água de torneira – às vezes chegando a 

560 mil UFC/ml, mais de mil vezes acima do padrão para a água da rua. 

 

Foram detectados ainda a bactéria P. aeruginosa, que agrava a saúde de quem 

tem o sistema imunológico comprometido, e enterococos, indicadores de 

contaminação por esgoto. Para os cientistas, a contaminação geralmente 

decorre de falhas de higienização na indústria.  

 

Segundo eles, o ambiente, as embalagens e as tampas são fontes potenciais 

de bactérias, além dos próprios equipamentos e reservatórios de 

armazenamento das empresas. 



 

Impacto ambientalImpacto ambientalImpacto ambientalImpacto ambiental    

 

Além de não oferecer garantia de qualidade, a água mineral causa um grande 

impacto ambiental. O vídeo “História da Água Engarrafada” descreve o ataque 

da indústria de água engarrafada à água da torneira e todo o marketing 

floreado para encobrir as montanhas de lixo plástico que esta indústria 

produz. 

 

Na mesma linha, o documentário Tapped, de Stephanie Soechtig & Jason 

Lindsey, examina o impacto da indústria de água engarrafada na saúde 

pública, na poluição, na mudança climática e na nossa dependência do 

petróleo.  

 

O vídeo mostra que o hábito de consumir água mineral implica o consumo 

anual de 17 milhões de barris de petróleo para a produção das garrafas PET, e 

isto apenas para os Estados Unidos, onde se consomem 51 mil milhões de 

garrafas de água por ano. Segundo estimativas, somente 22% destas garrafas 

são recicladas, terminando o restante nas lixeiras e grande parte diretamente 

no ambiente, incluindo o mar.  

 



9 9 9 9 ---- Cuidados que devemos ter em casa Cuidados que devemos ter em casa Cuidados que devemos ter em casa Cuidados que devemos ter em casa    
    

Assegurar a qualidade da água que consumimos é também uma tarefa 

individual. Aqueles que dispõem de água encanada devem, antes de tudo, se 

preocupar com a higiene e a manutenção da caixa d’água de sua casa. Se 

morar em condomínio, indague ao zelador sobre a regularidade na limpeza da 

caixa d’água. Desta forma, você estará ajudando a manter a qualidade da água 

que chega à sua torneira. 

 

Quando não se dispõe de água encanada, deve-se redobrar os cuidados para 

assegurar a qualidade do líquido. Mesmo estando aparentemente limpa, ela 

pode conter vírus ou bactérias. Isso porque os micro-organismos nem sempre 

mudam a cor e o gosto da água.  

 

É preciso também ficar atento à manutenção regular de filtros, purificadores e 

galões de água. A seguir, falamos de alguns cuidados que devem ser 

observados com regularidade. 

 

 

CISTERNASCISTERNASCISTERNASCISTERNAS    

    

O bom funcionamento da cisterna exige cuidados: 

  

1.1.1.1. Mantenha a cisterna sempre pintada. A cor branca reflete a luz do sol e 

faz a temperatura baixar quase dois graus. Além disso, a pintura ajuda a 

prevenir fendas e vazamentos; 

2.2.2.2. Cubra a cisterna com lona ou telhado. Assim é possível evitar 

rachaduras; 

3.3.3.3. Após o período de chuvas, guarde os canos na sombra e com as bocas 

fechadas. Isso impede o ressecamento e a entrada de pequenos 

animais; 

4.4.4.4. Deixe pelo menos um palmo de água na cisterna para ajudar a prevenir 

rachaduras; 

5.5.5.5. Quando vierem as primeiras chuvas, lave bem o telhado antes de 

conectar a calha e o cano à cisterna. Esse cuidado evita que poeira, 

fezes e urina de animais escorram para o reservatório; 

6.6.6.6. Lave a calha e o cano com água sanitária; 

7.7.7.7. Mantenha as entradas da cisterna sempre fechadas para evitar a 

presença de insetos; 

8.8.8.8. Instale um coador na entrada da cisterna para impedir que areia, insetos 

e outras sujeiras contaminem a água; 



9.9.9.9. Evite misturar a água da cisterna com a de outras fontes, como açudes, 

caminhão-pipa e barreiros, porque essas águas não passaram por 

tratamento e podem não ser adequadas para o consumo humano;  

10.10.10.10. Não deixe que animais durmam em cima da cisterna. As fezes e a urina 

dos bichos podem escorrer para dentro do reservatório e contaminar a 

água; 

11.11.11.11. Mantenha o ambiente em volta da cisterna sempre limpo. O ideal é 

cercar.  

 

Precauções ao retiPrecauções ao retiPrecauções ao retiPrecauções ao retirar a água da cisternarar a água da cisternarar a água da cisternarar a água da cisterna    

1.1.1.1. Use a bomba manual para recolher a água. Isso evita o contato direto 

das mãos com a água e uma possível contaminação. Separe uma vasilha 

só para carregar a água da bomba. A vasilha deve estar sempre muito 

limpa; 

2.2.2.2. Deixe um balde preparado para uso no caso de a bomba quebrar. Esse 

balde deve estar sempre limpo e não pode ser guardado no chão; 

3.3.3.3. Ensine crianças e jovens a lavar mãos e braços antes de retirar água da 

cisterna. Quanto maiores os cuidados com a higiene, menores os riscos 

de contaminação da água. 

 

Quando e como limpar a cisternaQuando e como limpar a cisternaQuando e como limpar a cisternaQuando e como limpar a cisterna    

A cisterna deve ser lavada uma vez por ano, antes do início das novas chuvas, 

para não misturar a água antiga e a nova. Assim como a cisterna, merecem 

cuidados de higiene a calha que recebe a água do telhado e os canos que 

levam a água até a cisterna. O procedimento de limpeza também deve ser feito 

nos seguintes casos: 

 

1.1.1.1. Suspeita ou confirmação de que a água da cisterna esteja imprópria 

para o consumo humano; 

2.2.2.2. Entrada de animais, pessoas, objetos ou substâncias na cisterna; 

3.3.3.3. Reparos e consertos na estrutura da cisterna; 

4.4.4.4. Sujeira na cisterna. 

 

A higiene da cisterna em oito etapasA higiene da cisterna em oito etapasA higiene da cisterna em oito etapasA higiene da cisterna em oito etapas    

1.1.1.1. Esvazie a cisterna; 

2.2.2.2. Limpe as paredes e o fundo com escova de nylon ou bucha vegetal. 

Nunca use palha de aço; 

3.3.3.3. Coloque em um balde limpo uma mistura de 2 litros de água sanitária 

4.4.4.4. para cada 10 litros de água limpa; 

5.5.5.5. Com um pano limpo, espalhe a mistura no fundo e nas paredes da 

cisterna;  

6.6.6.6. Espere meia hora para que a limpeza faça efeito; 

7.7.7.7. Lave novamente a cisterna com água limpa; 

8.8.8.8. Retire toda a água utilizada na limpeza;  



9.9.9.9. A cisterna está pronta para começar a armazenar a água da chuva.  

 

Atenção especial ao telhadoAtenção especial ao telhadoAtenção especial ao telhadoAtenção especial ao telhado: A água da chuva é uma das mais limpas que 

temos. Mas, depois de passar pelo telhado da casa, ela pode ficar imprópria 

para o uso. Isso porque, durante a seca, o teto junta poeira, folhas secas, 

fezes e urina de pequenos animais. Quando as primeiras chuvas caem, elas 

carregam a sujeira acumulada. Assim, nunca deixe que a água das primeiras 

chuvas entre na cisterna. Espere a chuva lavar o telhado e só depois ligue os 

canos à cisterna. 

 

Se a primeira chuva for forte, serão necessárias apenas duas horas de chuva 

para lavar o telhado. Caso seja uma chuva fina e constante, podem ser 

necessários até dois dias para a limpeza. 

 

ÚÚÚÚltimos cuidados antes de usar a águaltimos cuidados antes de usar a águaltimos cuidados antes de usar a águaltimos cuidados antes de usar a água: : : : Apesar de a água da cisterna ser de 

ótima qualidade, ela deve ser filtrada e tratada com cloro antes de ser 

utilizada para beber ou cozinhar, pois só assim se pode garantir que esteja 

livre de organismos que transmitem doenças. 

 

Filtragem da águaFiltragem da águaFiltragem da águaFiltragem da água: Os filtros comuns encontrados no comércio ou outros tipos 

caseiros são suficientes. 

 

Tratamento com cloro:Tratamento com cloro:Tratamento com cloro:Tratamento com cloro: para desinfetar a água pode ser usado hipoclorito de 

sódio ou água sanitária. A água da cisterna deve ser colocada em um 

recipiente de menor tamanho que deve ficar de preferência na cozinha. A 

quantidade de hipoclorito ou água sanitária a ser utilizada depende da 

quantidade de água que estiver no recipiente. A recomendação geral é aplicar 

duas gotas de hipoclorito de sódio para cada litro de água. Depois, é preciso 

misturar bem e esperar meia hora antes de usar a água.  

 

ObservaçãoObservaçãoObservaçãoObservação: é responsabilidade da Secretaria de Saúde Municipal entregar 

com regularidade o hipoclorito de sódio para desinfetar a água. 

 

 

CAIXAS D’CAIXAS D’CAIXAS D’CAIXAS D’ÁÁÁÁGUAGUAGUAGUA    

 

A caixa d'água não pode ter 

rachaduras e vazamentos, 

porque do mesmo jeito que ela 

transborda quando está cheia, 

também pode entrar algum tipo 

de contaminação por aquela 

fissura no reservatório. Manter 

a caixa tampada é outra dica, 



para evitar a entrada de insetos e roedores.  

 

Como limparComo limparComo limparComo limpar  

A cada seis meses a caixa d'água deve ser limpa. Antes de iniciar a limpeza, 

se informe sobre a possibilidade de alguma paralisação no abastecimento que 

atinja a residência, para evitar que fique sem reserva de água. 

 

Trabalhe com material que não cause dano à caixa d'água. Normalmente, 

pode-se usar uma bucha ou um pano e água sanitária, que além de facilitar a 

limpeza, é um desinfetante.  

 

 

FILTROS E PURIFICADORESFILTROS E PURIFICADORESFILTROS E PURIFICADORESFILTROS E PURIFICADORES    

 

Os purificadores e filtros não tratam a água. Essa é uma tarefa das 

companhias de tratamento. Os aparelhos apenas melhoram a qualidade, ao 

reduzir o cloro e reter partículas e micro-organismos. 

 

Antes de comprar um filtro ou purificador fique atento às seguintes dicas: 

1.1.1.1. O equipamento deve sempre ter o selo do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro); 

2.2.2.2. Verifique se o modelo é destinado a águas pré-tratadas (como as 

fornecidas pelas companhias de saneamento) ou para água retirada 

diretamente de uma fonte natural, como poço ou nascente; 

3.3.3.3. Como não existe norma, prefira filtros de fabricantes já estabelecidos e 

reconhecidos no mercado. 

 

Para saber as características do equipamento, veja sempre o rótulo. A 

retenção de partículas tem uma classificação que vai de P1 a P6; e a 

eliminação de cloro, de C1 a C3. Em ambos os casos, quanto menor o número, 

melhor. Já a eficiência bacteriológica significa a capacidade de o aparelho 

reduzir o número de bactérias e impedir a proliferação delas. 

 

Para quem tem purificador, é importante lembrar que o filtro no interior 

precisa ser trocado. A limpeza é indicada pelo fabricante. Alguns recomendam 

limpar com a própria água do aparelho e outros dizem para usar hipoclorito. 

 

Uma boa forma de saber se está na hora de fazer a limpeza do purificador é 

observar o fluxo da água. Se estiver menor que o usual, é hora de trocar o 

filtro. 

 



Os filtros de água costumam remover partículas, e alguns modelos também 

reduzem a quantidade de cloro. Atualmente, não existem filtros que possam 

ser limpos – eles devem ser trocados. 

 

Leia a recomendação do fabricante para saber quando é preciso chamar a 

assistência técnica. Para limpar a parte externa, passe água e uma esponja 

limpa. 

 

O refil, que muitas vezes recebe o nome de cartucho, vela, elemento filtrante 

ou kit purificador, deve ser substituído após a passagem de uma determinada 

quantidade de água ou quando o prazo de validade for atingido – o que vier 

primeiro. 

 

E não tem jeito: caso a troca desrespeite o período indicado, a capacidade de 

filtragem fica comprometida. 

 

Antes de escolher um modelo, vale verificar não só a vida útil, mas também o 

preço do refil, pois a variação é grande. E, para os mais esquecidos, o melhor 

é optar por um aparelho que sinalize a necessidade de manutenção. 

 

Filtro de barroFiltro de barroFiltro de barroFiltro de barro    

Já o filtro de barro é um aparelho que age por gravidade. Ele remove somente 

partículas, ou seja, pequenas sujeiras presentes na tubulação ou na caixa 

d'água. O filtro de barro não remove micro-organismos. A troca do filtro 

costuma ser feita a cada seis meses, mas isso pode variar de acordo com a 

qualidade da água que chega à sua casa. 

 

Para limpar o filtro de barro, nunca use açúcar, sal ou detergente. Isso porque 

o aparelho tem a superfície cheia de pequenos poros, o que facilita a entrada 

de substâncias e pode danificar o produto. 

 

Moringas de barro X Moringas de cerMoringas de barro X Moringas de cerMoringas de barro X Moringas de cerMoringas de barro X Moringas de cerââââmicamicamicamica    

Se você tem uma moringa de barro, saiba que ela não melhora a qualidade da 

água, simplesmente a mantém fresca. As moringas têm em sua composição 

prata, que evita a contaminação da água, o que pode acontecer se ela ficar 

parada por muito tempo. Já as de cerâmica não têm essa mesma 

característica, portanto é preciso tomar mais cuidado. Além disso, nunca deixe 

a água parada por mais de dois dias. 

 



Para limpar uma moringa, use água e uma esponja macia para não danificar o 

barro. Jamais aplique detergente ou outro produto de limpeza, pois eles 

podem penetram no barro, que é poroso. 

 

GARRAGARRAGARRAGARRAFÃOFÃOFÃOFÃO    

 

Para quem usa bebedouro de garrafão, saiba que ele não trata a água – é 

apenas um suporte para o garrafão de água mineral. Ao limpá-lo, use uma 

esponja e procure não aplicar produtos de limpeza, que podem deixar 

resíduos. 

 

Além disso, não deixe a água exposta ao sol. Isso aumenta a possibilidade de 

proliferação de vírus e bactérias. 

 

 

Como higienizarComo higienizarComo higienizarComo higienizar    

A contaminação da água mineral de galão pode acontece por falhas de 

higienização na indústria e também no transporte e na forma de 

armazenamento no comércio. Ainda que indireta, a exposição dos galões ao 

sol é uma possível fonte de contaminação. Por isso, é importante saber mais 

sobre o processo de qualidade adotado pelo fabricante e as condições de 

armazenamento de seu fornecedor. No entanto, outra fonte comum de 

contaminação acontece na hora do consumo e esta pode ser facilmente 

evitada. Observe os procedimentos abaixo listados: 

 

1.1.1.1. Só receba o garrafão com lacre e rótulos intactos e dentro do prazo de 

validade do produto; 

2.2.2.2. Só aceite garrafão limpo e sem evidências de violação, remendos ou 

manchas; 

3.3.3.3. Confira na rotulagem a data do envase e prazo de validade da água 

envasada; 

4.4.4.4. Estoque o garrafão em ambiente limpo, fresco e seco; 

5.5.5.5. Não deixe o garrafão exposto à luz solar direta, para evitar o 

desenvolvimento de algas; 

6.6.6.6. Não deixe o garrafão (cheio ou vazio) perto de produtos com odor forte, 

produtos tóxicos ou materiais de limpeza; 

7.7.7.7. Não utilize o garrafão para acondicionar outros produtos, ele é uma 

embalagem de uso exclusivo de água mineral; 

8.8.8.8. Periodicamente, faça a limpeza e desinfecção do bebedouro, segundo o 

procedimento aconselhado pelo fabricante; 

9.9.9.9. Verifique se a embalagem apresenta no fundo o nome do fabricante, 

data de fabricação e número do registro no ministério da Saúde. 

 



Outro aspecto importante é aprender a fazer a correta higienização do galão e 

do suporte. Ambas as partes devem ser limpas com água sanitária. Se não for 

possível, podem ser utilizados água clorada e sabão sempre que houver trocar 

de recipiente. Veja, na figura abaixo, o passo a passo para a correta 

higienização dos galões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE: Escondida na parte inferior dos galões de água mineral há uma 

informação importante aos consumidores: a validade do recipientea validade do recipientea validade do recipientea validade do recipiente. O galão só 

pode ser utilizado durante três anostrês anostrês anostrês anos. Caso contrário, o recipiente pode 

ocasionar danos ao consumidor, devido à fragilidade da embalagem. 

 

 OUTRAOUTRAOUTRAOUTRASSSS DICAS DICAS DICAS DICAS            Cuidados quando há mudança na coloraçCuidados quando há mudança na coloraçCuidados quando há mudança na coloraçCuidados quando há mudança na coloraçããããoooo    A água para consumo deve ser desinfetada quando apresentar coloração diferente do habitual. Filtre-a antes da adição de hipoclorito de sódio a 2,5%. Para cada litro, são duas gotas do produto. Na ausência do hipoclorito, ferver a água é um método seguro.  Deixe a água aerarDeixe a água aerarDeixe a água aerarDeixe a água aerar----sesesese Se houver gosto de cloro, deixe a garrafa cheia d’água durante alguns minutos no refrigerador. Com o resfriamento, o cloro dissolvido se transformará em gás e se evaporará rapidamente, permitindo-lhe apreciar melhor a sua água. 



 Lave periodicamente as garrafasLave periodicamente as garrafasLave periodicamente as garrafasLave periodicamente as garrafas Acostume-se a lavar as garrafas após cada utilização para evitar contaminação microbiana.    Conserve corretamente a águaConserve corretamente a águaConserve corretamente a águaConserve corretamente a água Como qualquer produto alimentício, a água deve ser conservada adequadamente. O correto é armazená-la em garrafas fechadas dentro da geladeira, evitando assim que ela absorva o gosto dos alimentos. Lembre-se de que, mesmo bem armazenada, a água não se mantém com boa qualidade indefinidamente. Portanto, renove regularmente o conteúdo das garrafas.  Deixe a água correr antes de beberDeixe a água correr antes de beberDeixe a água correr antes de beberDeixe a água correr antes de beber Parada nas canalizações, a água pode perder algumas qualidades. O melhor a fazer depois de um longo período sem utilização, por exemplo, uma viagem, é deixá-la correr por algum tempo. Mas, lembre-se: não desperdice a água que você deixou correr. Guarde-a para regar plantas ou para usos menos nobres.  Evite beber água quente da torneiraEvite beber água quente da torneiraEvite beber água quente da torneiraEvite beber água quente da torneira Não é aconselhável beber água quente diretamente da torneira ou mesmo utilizá-la para preparar alimentos ou bebidas. A água nesta situação pode favorecer o desenvolvimento de bactérias. Quando for necessário usar água quente, é melhor aquecê-la em uma panela ou no forno de microondas.  Descubra novos saboresDescubra novos saboresDescubra novos saboresDescubra novos sabores    Acrescente à água substâncias para odorizá-la ou dar um sabor diferente. Rodelas de limão, folhas de hortelã, cascas secas de maracujá podem acrescentar à água um gosto novo e delicado. Quem sabe assim você vem a descobrir novas bebidas, puras e saborosas, capazes de substituir os refrigerantes?  
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Como o acesso à água ainda é um desafio, especialmente quando falamos de 

água de qualidade, apresentamos,  abaixo, breves informações sobre algumas 

iniciativas que têm ampliado a oferta de água ou que têm melhorado a 

qualidade desse líquido essencial à vida. 

 

Programa Água Doce (PAD)Programa Água Doce (PAD)Programa Água Doce (PAD)Programa Água Doce (PAD)    

 

Dois milhões e meio de moradores do Semiárido 

brasileiro devem ser beneficiados com o acesso à 

água potável até 2019. Essa é a meta do Programa 

Água Doce (PAD), ação do governo federal, 

coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, que 

visa à implantação de sistemas de dessalinização 

em municípios que sofrem com a desertificação. 

No dia 03 de abril de 2013, Pernambuco inaugurou 

a Unidade Demonstrativa do Programa Água Doce na Comunidade da Agrovila 

VIII, no município de Ibimirim, localizado a 339 quilômetros da capital, Recife.  

 

Situado na região do Moxotó, Ibimirim, está entre os municípios de menor 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado. A unidade começou a ser 

construída em agosto de 2012. Os 305 moradores da Agrovila VIII, que antes 

recebiam água salobra, sem tratamento, por meio de carros-pipa, já se 

beneficiam da água de boa qualidade oferecida pelo sistema de dessalinização 

implantado pelo PAD.  

 

Desde 2003, o PAD beneficiou mais de 100 mil pessoas, em 152 comunidades 

distribuídas pela região do Semiárido e já capacitou mais de 600 pessoas. A 

meta é aplicar essa metodologia na recuperação, implantação e gestão de 

1.200 sistemas de dessalinização nos dez estados da região até o próximo ano. 

Para isso, estão sendo investidos R$ 186 milhões, beneficiando 480 mil 

pessoas. Isso significa uma média de 400 pessoas por sistema. 

 

 

Descontaminação da água com casca de bananaDescontaminação da água com casca de bananaDescontaminação da água com casca de bananaDescontaminação da água com casca de banana    

  

Um estudo da USP identificou que a casca de banana pode ser utilizada no 

tratamento de água contaminada pelos pesticidas atrazina e ametrina. 

Pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena) fizeram 

testes com amostras coletadas nos rios Piracicaba e Capivari, no interior do 

estado de São Paulo, que comprovaram a absorção de 70% dos químicos pela 

casca. 

  



Embora ainda não comprovada a toxicidade desses pesticidas em seres 

humanos, a utilização de ametrina é proibida nos Estados Unidos por ter 

provocado mutação em espécies aquáticas. A atrazina e a ametrina são muito 

utilizadas na região de Piracicaba nas plantações de cana-de-açúcar e milho. 

  

Os químicos, ao serem utilizados nas lavouras, contaminam indiretamente os 

rios. Para que seja utilizada como agente de descontaminação, a casca da 

banana, que pode ser recolhida inclusive no lixo, é ressecada ao sol por uma 

semana ou em estufa a 60 graus Celsius (°C), o que diminui o tempo do 

processo para um dia. Após a secagem, o material é triturado e peneirado 

para formar um pó para ser despejado na água.  

  

A casca da banana corresponde de 30% a 40% do peso total da fruta. A 

presença de grupos de hidroxila e carboxila da pectina na composição na 

casca é que garante a capacidade de absorção de metais pesados e compostos 

orgânicos. 

  

Até o momento, foram feitos testes somente em laboratório, com pequenas 

quantidades, e ainda é necessário fazer testes piloto para atestar a eficácia em 

grandes proporções. Atualmente, a atrazina e ametrina são retiradas da água 

por meio de carvão ativado, o que representa um custo maior, tendo em vista 

que a casca iria para o lixo. 

  

 

TTTTratamento de água com ozônioratamento de água com ozônioratamento de água com ozônioratamento de água com ozônio    

Em uma região que sofre com o problema da distribuição e escassez de água, 

pesquisadores mineiros da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri (UFVJM) desenvolveram um novo aparelho usando o gás de ozônio 

como alternativa para a limpeza da água. A garantia de recursos hídricos de 

boa qualidade poderá avançar nos próximos anos com a ampliação do método 

desenvolvido na universidade mineira. 

De produtos químicos usados nas lavouras até materiais orgânicos despejados 

nos rios, a eliminação dos resíduos poluentes de forma eficiente e 

ambientalmente correta pode transformar a vida de muitas pessoas, em um 

futuro próximo. 

A conclusão do protótipo no início do ano foi um passo decisivo para a 

expansão do método de tratamento com o ozônio, mas ainda serão necessários 

outros estudos para que a descoberta possa ser colocada em prática. Com 

várias aplicações possíveis, será preciso achar maneiras de adaptar a 

invenção às necessidades das pessoas. 



Os trabalhos do pesquisador começaram em 1999, com objetivo de descobrir 

formas mais eficientes no tratamento da água por meio do processo de 

ozonização. O incentivo veio da realidade local, onde a falta de água potável é 

um problema para grande parte das comunidades rurais dos vales do 

Jequitinhonha e do Mucuri, a exemplo do que ocorre em várias localidades do 

Nordeste brasileiro, que no período de seca têm os sistemas de abastecimento 

prejudicados.  

 

Pesquisas para descobrir métodos de uso do gás de ozônio para limpeza da 

água não são novidade entre os departamentos de química dos principais 

centros de pesquisa no mundo, no entanto o pioneirismo mineiro está na forma 

de extração do ozônio a partir da água. Os pesquisadores brasileiros 

conseguiram um meio mais simples para realizar o sistema, pegando a água 

contaminada com matéria orgânica de qualquer natureza e aplicando o gás 

para separar as sujeiras presentes no líquido 

 

O uso do gás ozônio em vez do cloro evita o risco de se gerarem subprodutos 

nocivos para as pessoas. O processo é ecologicamente correto, com impactos 

menores para o meio ambiente e garantia de uma água mais limpa. 

 

 

EmEmEmEm    desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento    nananananonononosssssensorsensorsensorsensor    quequequeque    detectadetectadetectadetecta    sesesese    águaáguaáguaágua    éééé    potávelpotávelpotávelpotável    ouououou    nãonãonãonão    

 

Pesquisadores brasileiros aceitaram o desafio de desenvolver um nanossensor 

de baixo custo e fácil de usar que seja capaz de determinar se uma amostra 

de água é potável ou não. 

 

O "sensor popular" - para ser usado pela própria população - será capaz de 

detectar, ao mesmo tempo, a presença de três poluentes na água: Escherichia 

coli (bactéria responsável por graves problemas intestinais), metais pesados e 

glifosato (herbicida). 

 

O desafio foi aceito por especialistas nas áreas de física, química e biologia. 

"Um dos fatos que provocou esse programa foi imaginar de que a Amazônia é 

um 'mar de água' e que não é potável. A população ribeirinha também não sabe 

se pode beber a água", disse o professor Ennio Candotti, vice-presidente da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 

 

O professor Celso Pinto de Melo, da UFPE (Universidade Federal de 

Pernambuco) lembrou o caso da população brasileira que é castigada pela 

seca e, muitas vezes, anda quilômetros para conseguir um pouco de água sem 

saber a qualidade do que vai encontrar e consumir. 
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Agência Nacional de Agência Nacional de Agência Nacional de Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Vigilância Sanitária (Vigilância Sanitária (Vigilância Sanitária (AnvisaAnvisaAnvisaAnvisa)))) 

<http://www.cmbconsultoria.com.br/anvisa-regulamenta-transporte-

distribuicao-armazenamento-e-comercio-de-agua-mineral/>. 

    

Agência Toque da CiênciaAgência Toque da CiênciaAgência Toque da CiênciaAgência Toque da Ciência    

<http://www2.faac.unesp.br/pesquisa/lecotec/projetos/agencia/index.php/publi

cacoes/arquivos/79-relatorio-divulgado-pela-onu-mostra-realidade-

desconhecida>. 

 

A qualidade da água que bebemos A qualidade da água que bebemos A qualidade da água que bebemos A qualidade da água que bebemos     

<http://vinhafm.com/programas/mesa-dos-notaveis/1834-a-qualidade-da-

agua-que-bebemos>. 

 

Brasil EscolaBrasil EscolaBrasil EscolaBrasil Escola    

<http://www.brasilescola.com/>. 

 

Cartilha do Programa Cisternas para os convCartilha do Programa Cisternas para os convCartilha do Programa Cisternas para os convCartilha do Programa Cisternas para os convêêêênios municipaisnios municipaisnios municipaisnios municipais    

<http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/acessoaagua/cisternas/como-

implantar/arquivos/Cartilha%20do%20Programa%20Cisternas%20para%20os%

20Convenios%20Municipais.PDF/view>. 

 

Como tudo funcionaComo tudo funcionaComo tudo funcionaComo tudo funciona    

<http://ciencia.hsw.uol.com.br/h2o1.htm>. 

 

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e RCompanhia de Serviço de Água, Esgoto e RCompanhia de Serviço de Água, Esgoto e RCompanhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetáesíduos de Guaratinguetáesíduos de Guaratinguetáesíduos de Guaratinguetá    

<http://saeg.guaratingueta.sp.gov.br/saeg/pages/posts/para-degustar-agua-

de-torneira-15.php>. 

 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)    

<https://sistemas.dnpm.gov.br/publicacao/mostra_imagem.asp?IDBancoArquiv

oArquivo=7368>. 

 

EcodesenvolvimentoEcodesenvolvimentoEcodesenvolvimentoEcodesenvolvimento    

<http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2013/abril/agua-mineral-

industrializada-tem-mais?tag=agua>. 

 

EM.com.br: Pesquisadores em Minas criam apEM.com.br: Pesquisadores em Minas criam apEM.com.br: Pesquisadores em Minas criam apEM.com.br: Pesquisadores em Minas criam aparelho para tratar água com arelho para tratar água com arelho para tratar água com arelho para tratar água com 

ozônioozônioozônioozônio 

<http://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2011/09/17/interna_tecnologia,

251187/pesquisadores-em-minas-criam-aparelho-para-tratar-agua-com-

ozonio.shtml>. 

 



Fundação Avina  Fundação Avina  Fundação Avina  Fundação Avina      

<http://www.avina.net/por/>. 

 

G1G1G1G1:::: Aquífero na Amazônia pode ser o maior do mundo, dizem geólogo Aquífero na Amazônia pode ser o maior do mundo, dizem geólogo Aquífero na Amazônia pode ser o maior do mundo, dizem geólogo Aquífero na Amazônia pode ser o maior do mundo, dizem geólogo    

<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/04/aquifero-na-amazonia-pode-ser-

o-maior-do-mundo-dizem-geologos.html>. 

 

Jornal da UnicampJornal da UnicampJornal da UnicampJornal da Unicamp    

<http://www.unicamp.br/unicamp/ju/527/pot%C3%A1vel-por%C3%A9m-

contaminada>. 

 

População e Meio AmbientePopulação e Meio AmbientePopulação e Meio AmbientePopulação e Meio Ambiente    

<http://populacaosustentavel.wordpress.com/2011/02/12/como-anda-a-agua-

que-bebemos-todos-os-dias/>. 

SabespSabespSabespSabesp    

<http://site.sabesp.com.br/>. 

 

SOS Mata AtlânticaSOS Mata AtlânticaSOS Mata AtlânticaSOS Mata Atlântica    

<http://www.sosma.org.br/13603/monitoramentos-revelam-que-qualidade-

da-agua-de-30-rios-e-ruim-ou-regular/>. 

 

VICTORINO, VICTORINO, VICTORINO, VICTORINO, Célia Jurema Aito. Planeta Água morrendo de sede: uma visão 

analítica da metodologia do uso e abuso dos recursos hídricos. 

<http://www.pucrs.br/edipucrs/online/planetaagua.pdf>. 

 


