


A Água engarrafada
Sabias que:

custa até 10 mil vezes mais que a água da torneira;

não é mais segura ou limpa que a água da torneira;

é uma escolha somente dos que a podem pagar;

25% das águas engarrafadas são meramente água de torneira;

Aproximadamente um terço das marcas de água mineral violaram
recentemente padrões aplicáveis ou excederam parâmetros de pureza
microbiológicos;



A Europa é considerada como o grande
mercado. No entanto as empresas estão de
olho na Ásia/Pacífico, onde as previsões de
crescimento são de 15%;

Mais de 23 biliões de garrafas
(25% do consumo global) são
vendidas fora do país de origem,
empregando, 1,5 milhões de
toneladas de plástico;

A indústria do engarrafamento de
água lucra com a venda deste recurso
comum às custas do meio ambiente;



Impactes ambientais associados

O seu bombeamento pode secar as fontes, destruir
habitats, devastar ecossistemas e secar aquíferos;

Centenas de milhares de toneladas de garrafas de
plástico não estão a ser recicladas e rapidamente se
acumulam e enchem aterros sanitários pelo mundo
fora;

Emissões de dióxido de carbono de efeito estufa,
causado pelo transporte de água engarrafada dentro e
entre países, contribui para o problema global de
mudança climática;



O plástico decompõe-se em
velocidades muito baixas,
permanecendo assim nos aterros por
muitos anos;

Os processos usados para fazer
plástico podem causar elevada
poluição, afectando tanto o ambiente
natural quanto a saúde humana, se
deixados sem regulamentação;



A Água da torneira

A água da torneira pode ter várias origens;

Normalmente provém de águas subterrâneas ou
superficiais, que são captadas em estações de
tratamento, sendo previamente tratadas, antes de
serem canalizadas para consumo humano;



REGIÃO POPULAÇÃO ABASTECIDA

Total Região Norte 75,5%

Total Região Centro 92,7%

Total Região LVT 98,4%

Total Alentejo 87,1%

Total Algarve 91,5%

Total Geral 88,1%



REGIÃO POPULAÇÃO SERVIDA

DRENAGEM TRATAMENT
O

Total Região Norte 59,6% 43,4%

Total Região Centro 58,5% 46,6%

Total Região LVT 90,7% 65,5%

Total Alentejo 83,4% 71,6%

Total Algarve 83,0% 82,3%

Total Geral 72,6% 55,1%



Água engarrafada      
versus água de torneira

Muitas pessoas pensam que a água engarrafada tem um sabor
melhor do que a da torneira e acham que isso quer dizer que a água é
mais segura e de melhor qualidade, mesmo se isso não for
necessariamente o caso;

Algumas substâncias podem tornar mais difícil conseguir água
engarrafada do que da torneira;



Águas engarrafadas não devem ser consideradas uma
alternativa sustentável em relação à água de torneira. Não
são isentas de contaminação periódica e são menos
eficientes em termos de gastos energéticos do que a água da
torneira;

No entanto nem todos os países têm o benefício de uma água da
torneira limpa;

Existem incertezas em torno do factor nutricional mineral da água
engarrafada em relação à água da torneira, contendo, ambas, certas
quantidades de minerais;



Espero que com isto te tenha ajudado a chegar a alguma conclusão…

…caso contrário “abre os olhos”!!!

Será que vale a pena continuar a luta pelo aumento dos combustíveis??...

…é caso para dizer: “NÃO METAS MAIS ÁGUA”

Obrigado pela vossa atenção e lembrem-se que…

…um pequeno gesto como este pode ajudar a melhorar o nosso planeta.



Produção:
Cíntia Ferreira

Edmila Semedo

Luís Azevedo

Pedro Paixão

Música:
Jason Marz – Im yours

O Planeta está nas nossas mãos
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