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ESPECIAL ÁGUA

Cresce consumo doméstico de água mineral
Divulgação/Senac

Insatisfeita com o
serviço público, muita
gente prefere comprar
garrafas ou galões

(40% da produção nacional), foram 75 litros por pessoa.

Tipos – Toda água é um mine-

ral, mas nem toda água é mineral. Confuso? O geólogo da Minaplan, Emerson Panis Kaseker,
LEANDRO QUINTANILHA
explica: a Consolidação da Legisestudante Yara Furozona lação Mineral e Ambiental, de
Bezerra aprendeu na in- 1967, classifica como “água mifância que a água é um lí- neral” apenas as naturalmente riquido “incolor, inodoro e insípi- cas em sais. Sim, há muitos tipos
do”. Hoje, aos 22, ela sabe: não é de água, além da corriqueira perbem assim. Na verdade, apren- gunta de balcão – “com gás ou
deu cedo a lição. “Não gostava sem gás?” (veja nesta página).
Chamada de “solvente univerde beber água no parquinho da
escola porque tinha gosto de fer- sal”, a água carrega partículas de
rugem.” Ao contrário do que as rochas subterrâneas. No rótulo
“tias” ensinavam no primário, a do produto, deve constar o tipo,
água da torneira às vezes tem conforme sua composição, e o
prazo de validade, de seis meses
cor, cheiro e sabor.
a um ano. Água
Yara mora em
não “estraga”,
São Bernardo, na
mas perde sais.
Grande São PauONSUMO
A mineral não
lo, onde a Sabesp
pode sofrer intermantém uma estaPER CAPITA
ferência, nem ser
ção de tratamentratada. “Da fonto. Apesar disso,
EM 2002 FOI
te ao envase, o
os moradores se
único cuidado é
queixam da qualiDE 27 LITROS
evitar contaminadade do abastecição”, diz Kamento. Em casa,
seker. O subsolo
a família da estudante (cinco pessoas) sempre brasileiro é propriedade da
consumiu água de supermerca- União. Para explorá-lo, é precido. “Até chá e sopa faço com so concessão do Departamento
água mineral”, diz a mãe de Ya- Nacional de Produção Mineral
ra, a aposentada Luiza Taeko Fu- (DNPM). “O investimento inirozona Bezerra, de 52 anos. Já cial é de pelo menos R$ 400
foi pior: “Quando me mudei para mil”, estima Mendes.
Apesar da abundância, o País
São Bernardo, há 28 anos, saía
da torneira um líquido averme- tem um déficit de U$ 250 mil en- Especialistas explicam que
lhado, que deixava a roupa bran- tre exportação e importação. A
águas não curam, mas
diferença se deve às “águas soca cor de telha.”
ajudam no tratamento de
O engenheiro de minas Fer- fisticadas”, como a francesa Pernando Mendes, sócio da Mina- rier. Apesar do crescimento, só
várias enfermidades
plan, empresa de consultoria em 10% dos brasileiros consomem
mineração, traduz em números água mineral. Nem todo mundo
ISABELA NORONHA
o exemplo da família Bezerra: é como a aposentada Luiza, que
e TAÍS BARATO
“O mercado de água mineral a oferece até aos cachorros – a
cresceu 20% ao ano de 1994 a cocker Lilica e o beagle Buddy.
uando começaram as pros2001, porque as pessoas não con- “Eles também têm sede!” Na fapecções de petróleo na refiam no serviço da rede pública.” mília dos Bezerra, filhos e filhogião de Águas de São PeMendes cita dados da Associa- tes têm direitos iguais.
dro, nos anos 20, os técnicos do
ção Brasileira das Indústrias de
Água Mineral (Abinam). Segundo a instituição, o crescimento
EFEITOS NO ORGANISMO
recuou em 2002 para 9%, por cauTipos
Propriedades
sa da queda do poder aquisitivo,
mas continua alto em relação a
Alcalina
Tratamento de distúrbios digestivos, renais e
outros setores da economia.
de vesícula
Os galões de água mineral, antes comuns só em empresas, gaBicarbonatada Sedativa e digestiva, combate gastrite, cálculo
nharam espaço nas cozinhas dorenal e problemas hepáticos
mésticas. Hoje, pode-se pedi-los
Age sobre males gástricos e hepáticos
Carbônica
até por telefone. O comerciante
Sidney Marin abriu há três anos
Combate anemias
Ferruginosa
a distribuidora Disk-Água, no
centro de São Paulo. Vende 900
Magnesiana Tem função laxativa, diurética e desintoxicante
unidades por mês, “a maioria paOligomineral Possui a maior diversidade de sais minerais,
ra residências”. Para tristeza de
mas não se sabe ao certo que benefícios
Marin, na Rua Frei Caneca, onde
funciona a loja, o mesmo produpode trazer ao corpo humano
to é oferecido numa padaria e
Sedativa, digestiva e diurética. Atua contra
Radioativa
em dois supermercados.
cálculos renais e biliares
Somadas outras formas de
consumo (como na indústria de
Rica em enxofre, é indicada para o
Sulfurosa
bebidas e alimentos), o volume
tratamento de reumatismo, diabete, moléstias
de água mineral produzido no
da pele, asma, intoxicação e inflamação
Brasil em 2002 foi de 5,5 bilhões
de litros. O consumo anual per
Fonte: médicos Marcos Untura Filho e Celso Henrique de Azevedo Marques,
capita subiu de 24,9 litros (2001)
livro ‘Como Cuidar da Nossa Água’
para 27 litros. Em São Paulo
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águas
minerais
atração
turística

A

C

Vida saudável nasce de fontes medicinais

Q

Serviço Geológico e Minerológico do Brasil ficaram decepcionados. As perfurações, patrocinadas pelo governo e pela iniciativa
privada, falharam: em vez do “ouro negro”, encontrou-se apenas
água mineral.
O que não tinha valor na época
chamou atenção mais de 20 anos
depois: as águas eram, na verdade, medicinais. E impulsionaram
a criação do município, em 1948.
Até hoje, atraem gente de todo o
Brasil e até de outros países.
Só na cidade, há três tipos de
água, disponíveis nos fontanários
– bebedouros – municipal e do
Grande Hotel São Pedro. “Temos
a sulfurosa, para combater reumatismo e a Gioconda e Almeida Sales, que são digestivas”, afirma o
diretor clínico da Unidade Mista
de Saúde de Águas de São Pedro
(UMIS), Celso Henrique de Azevedo Marques. Elas também tratam
outros males, como cálculos renais e doenças de pele.
Segundo Marques, o tratamento com as águas minerais – crenoterapia -– é um complemento
à medicina convencional. Ele
ressalta que elas não são milagrosas. “Cada tipo serve a um paciente diferente. Aqui é o lugar
ideal para tratar reumatismo,
mas indico Águas de Lindóia para cálculos renais, pois a fonte
de lá é radioativa.”
Mas há quem acredite em milagre. “No ano passado, uma senhora veio ao hospital e queria beijar
meus pés”, conta Marques, refe-

por ou aplicação externa (balneação), como banhos pérola –
uma espécie de hidromassagem
– e duchas.
A artesã Teresa de Sousa Gomes, de 57 anos, mora em Poços
de Caldas e faz tratamento com
as águas há oito meses, seguindo
indicação de sua neurologista.
“Tomava remédio, mas nada mudava.” Teresa sentia dores intensas no corpo, devido a uma fibromialgia que a perturba desde os
17 anos. Ela não sabia que o alíCredibilidade – A indicação vio poderia estar tão perto de capara esse tipo de tratamento sa, a apenas seis quarteirões, nas
Thermas Antônio
ainda encontra
Carlos. “Não conresistência entre
seguia mexer o
os profissionais.
ÉDICOS
pescoço. Hoje, faParte da classe
ço todos os movimédica, porém,
QUEREM
mentos. A qualidanão só acredita,
de do sono e o hucomo tem se esPOPULARIZAR
mor melhoraforçado para poram.”
pularizar a crenoTRATAMENTO
“Logo no início
terapia. A Sociedadas aplicações, há
de Brasileira de
um bem-estar gloTermalismo, fundada em 1974, tem mais de cem bal”, diz a fisioterapeuta Teresa
Cristina Alvisi, supervisora de
especialistas.
O médico Marcos Untura Fi- Termalismo da PUC de Poços de
lho, de Poços de Caldas (MG), di- Caldas, que usa o método com 50
retor científico da entidade, se de- pacientes do SUS. Segundo pesdica há 22 anos ao termalismo, quisa coordenada por ela, a cretécnica que usa banhos a tempe- noterapia é eficaz também no
raturas altas para tratar doenças controle da hipertensão. “O terreumáticas. “Fiquei encantado malismo é um dos grandes cacom os efeitos.” Untura ressalta minhos da fisioterapia do sécuque as águas não curam, mas au- lo 21”, afirma.
xiliam muito no tratamento.
A crenoterapia pode ser feita ■ Viagem a Águas de São Pedro a convite
por via oral, por inalação de vado Grande Hotel São Pedro, do Senac

rindo-se a uma paciente que
curou uma dor crônica, fazendo
banhos sulfurosos. O mesmo procedimento é usado pela aposentada Áurea Bomback, de 74 anos,
para evitar os transtornos de
uma artrose. Moradora de Campinas, ela viaja para o município
duas vezes por ano, desde 1980.
Áurea usa os banhos por iniciativa própria: “Meu médico não
acredita muito nisso, mas fala para eu continuar fazendo.”
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Reservatório humano também seca
Médicos advertem que
sentir sede é reação
do organismo à
desidratação
ANA PAULA LACERDA

C

oração acelerado, redução do volume de sangue, queda de pressão e
náuseas. Parecem sintomas de
doença rara, mas são causados
por um problema comum: a desidratação. O risco aumenta com
a limitação do acesso das pessoas à água. Os cuidados devem
ser dobrados, especialmente em
época de represas baixas, para
evitar a falta de água no organismo: cerca de 70% do corpo humano é composto de água.
“Uma pessoa sedentária deve
ingerir ao menos 2 litros por dia”,
recomenda o fisiologista Turibio
Leite, do Centro de Medicina da
Atividade Física e do Esporte da
Unifesp. Atividades intensas podem exigir até 6 litros. “O importante é repor tudo o que foi perdido”. Turibio aconselha começar
atividades físicas já hidratado:
beber um copo de líquido meia
hora antes e manter a hidratação
com um copo a cada 15 minutos.
“De preferência, bebidas como
isotônicos, que repõem mineirais perdidos no suor.”
Caso a reposição demore, o
plasma do sangue perde água, o
fluxo sangüíneo fica mais lento e
as funções de controle de temperatura do corpo falham. A pessoa sente febre e tonturas.“Não

Rios e cascatas atraem ecoturistas
Brotas aproveita
recursos naturais
para gerar receita e
empregos com turismo

se deve esperar sentir sede para
beber água, pois a sede é um sinal de que o corpo já está desidratado”, diz Turibio. Ele relembra o caso da maratonista suíça
Gabriele Andersen na Olimpíada
de Los Angeles, em 1984. Numa
cena vista pela TV no mundo inteiro, Gabriele foi a última a cruzar a linha de chegada, cambaleante, com sintomas de desidratação intensa. “No esporte, há o
mito de que ‘pedir água’ é sinal
de fraqueza, mas, na verdade, é
um cuidado fundamental.”

YGOR SALLES

O

nome da cidade já mostra o seu potencial hídrico: Brotas. Potencial este que despertou interesse para
a produção de energia já no século 19 (lá fica uma das primeiras
usinas hidrelétricas do País) e a
agricultura no município de 18
mil habitantes, a 250 quilômetros da capital. Hoje, quem se interessa pelas águas limpas, cachoeiras e corredeiras são os turistas, atrás de aventura ou da
oportunidade de relaxar.
“Há muitas trilhas e cachoeiras, a gente nem vê o tempo passar. Quero ir de novo para conhecer mais”, diz a protética Elizete
Santos, de 22 anos. Moradora de
Americana, no interior do Estado, é uma típica turista da autointitulada capital brasileira dos
esportes de aventura: jovem,
amante da natureza, que costuma voltar mais vezes à cidade.
“A taxa de retorno dos turistas é de 94%”, diz a diretora do
Departamento de Turismo e Cultura de Brotas, Maria Luiza Jordani Andrade. Em 2002, foram
140 mil visitantes. O turismo representa 10% da receita da cidade e emprega 15% da população.

Contaminada – A desidratação também pode ser sintoma
de outras doenças, como cólera,
schiguela, proteus e viroses,
transmitidas pela água contaminada. No mundo, 5,6% das mortes decorrem desse tipo de problema, que causa infecções, disenteria e mata até 6 mil crianças por dia, segundo o Unicef.
Quando os microorganismos chegam ao intestino grosso, podem gerar muco e sangue nas fezes. “Se estes sintomas aparecem, é preciso procurar um médico e combater a
desidratação com água de coco e maçãs cozidas”, avisa o
presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Antonio Carlos Lopes, que sugere
ferver a água, evitar lugares de
higiene precária e usar gelo só
de água potável. Turibio aconselha: “A água é essencial para
o corpo humano, mas deve ser
ingerida nas condições e na
quantidade certa.”

Areia Que Canta é atração em fazenda
particular: Brotas recebe 140 mil turistas
por ano, atrás de descanso ou aventura

Bóia-cross – O Jacaré-Pepira,
rio que corta Brotas, um dos pou-

cos limpos no Estado, é garantia
de diversão para quem procura
aventura na prática do bóiacross, rafting e canoagem. A
maior parte das atrações, como
as cachoeiras, fica em fazendas
particulares, que cobram entre
R$ 5 e R$ 15 pelo acesso. Algumas incluem guias e infra-estrutura, como piscinas e equipamentos para esportes radicais.
Uma das fazendas mais conhecidas é a Areia Que Canta. Ela
adotou o nome da principal atração do local: um lago de águas
cristalinas e fundo de areia branca, que emite um som especial
quando esfregada entre as mãos.
Para saber aonde ir, o turista
não tem muito trabalho: várias
agências oferecem pacotes, conforme o gosto do freguês.

Preservação – A manutenção
da sustentabilidade ambiental é
preocupação constante. Segundo Maria Luiza, há diversos programas desenvolvidos pela prefeitura com fazendeiros e agências de turismo para preservar a
natureza. “Uma ação conjunta é
fundamental para o sucesso do
turismo em Brotas.”
Outras cidades pretendem entrar na lista dos amantes do turismo de aventura. Socorro, no Circuito das Águas, é um destino novo para este tipo de turista. Cidades com represas, como Avaré,
Promissão, Pereira Barreto e
Barra Bonita, também estão na
rota de quem quer se aventurar
ou apenas curtir um bom banho
em águas limpas.

