
¿Por qué se usa?
Segundo o informe “Bottled Water: Understanding a Social  
Phenomenon” encargado por WWF (Word Wide Fund for 
Nature) estas son as principais razóns para o uso de auga 
embotellada, razóns poucas veces xustificadas:

Auga de Manancial: Tamén provén de 
mananciais subterráneos non contaminados e 
ten moi pouco tratamento.  A Composición 
química non ten por qué ser constante.
Auga Purificada: É auga de diversas  
procedencias e tratadas para que sexa 
potábel. As diferenzas coa auga da billa son a 
presentación e o prezo. En algúns casos,  
trátase de auga procedente do  
abastecemento público e tratada. Algunha 
das marcas de auga embotellada máis  
consumidas son deste tipo.

Estatus (?)
Moitas persoas ven o uso de auga  
embotellada, especialmente certas marcas, 
como un signo da súa capacidade adquisitiva 
e posición social.

Cal é o custo?
Para o consumidor, a auga embotellada  
custa  entre 500 e 1000 veces máis que a 
auga da billa. A maior parte dese prezo 
non corresponde á auga nin ao seu  
tratamento senón aos envases, transporte, 
publicidade, intermediarios...

Para o medio ambiente, as consecuencias 
son moi importantes. Os envases de  
plástico, derivados do petróleo, consomen 
moitos recursos e producen contaminación 
na súa fabricación. O transporte, por  
barco, estrada...tamén ten un gran impacto 
ambiental. A isto, hai que sumarlle os  
residuos producidos ao desbotar os  
envases e as consecuencias da 
explotación dos mananciais subterráneos, 
algún deles en países do Terceiro Mundo 
con escaseza de auga.

Infórmate, avalía as consecuencias e 
escolle que impacto queres ter sobre o 
Medio Ambiente

A auga embotellada é máis saudábel (?)
Moitas persoas prefiren beber auga a outras bebidas por non 
ter azucres e ser mellor para a saúde. As publicidades de 
augas embotelladas exaltan ese aspecto, resaltando a súa  
conveniencia se se desexa levar unha vida san. Pero calquera 
característica da auga embotellada que a faga preferíbel a 
outras bebidas, é compartida pola auga da billa. 

A auga embotellada é máis segura (?)
As augas destinadas ao abastecemento público son obxecto 
dunha normativa estrita e son constantemente analizadas 
para asegurar a súa potabilidade. Na páxina web do  
Ministerio de Sanidade e Consumo tes máis información  
sobre o tema:
http://www.msps.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/calidadAgu 
as/aguaConHuman/home.htm
Coas augas embotelladas os resultados pertencen á empresa 
e non son públicos.

A auga da billa ten peor sabor (?)
O tratamento da auga e as substancias disoltas poden afectar 
ao sabor da auga da billa, aínda que iso non significa que non 
sexa potábel. O uso de filtros, ou deixala durante media hora 
nunha xerra aberta e introducila despois na neveira, poden 
evitar o problema.
Aínda así, a veces a nosa percepción sobre o sabor da auga 
vese afectada polo que se nos di na publicidade. En probas 
feitas a cegas, moita xente non pode distinguir a auga da billa 
da auga embotellada.

Moitos centros da UDC contan con fontes de auga 
refrixerada:¡é a mellor opción!

A fabricación dos envases de auga consome 
importantes recursos e xera contaminación. 
A maioría dos envases non se reciclan.

A Auga Embotellada é máis natural (?)
Debemos sabe que hai distintas clases de auga embotellada:
Auga Mineral Natural: Son augas non contaminadas química 
ou microbioloxicamente, procedentes dun manancia l 
subterráneo. Teñen unha composición química constante e só 
se lle permiten os tratamentos físicos.

Protexe o medio ambiente, minimiza o emprego de envases
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