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1. INTRODUÇÃO 

O consumo de água mineral no Brasil teve um crescimento anual de 20% nos últimos 

cinco anos (RAMIRES et al, 2004). As águas minerais são aquelas provenientes de fontes 

naturais ou artificialmente captadas caracterizadas pelo conteúdo definido e constante de 

determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes (BRASIL, 1945; BRASIL, 

2006). Todas as medidas possíveis deverão ser adotadas para se evitar toda contaminação ou 

influência externa que afete a qualidade química, física e microbiológica da água mineral, 

desde a sua obtenção até o consumo (CODEX ALIMENTARIUS, 2001).  Para tanto, a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabelece que as análises laboratoriais 

para o controle e monitoramento da qualidade sejam realizadas em laboratório próprio ou 

terceirizadas e que as análises microbiológicas devem atender ao disposto na RDC 275 

(2005), que institui o regulamento técnico de características microbiológicas para água 

mineral natural e água natural (BRASIL, 2006; BRASIL, 2005).     

 O Laboratório de Análise de Alimentos e Águas da Faculdade de Farmácia e 

Bioquímica da Universidade Federal de Juiz de Fora realiza análises de controle 

microbiológico de águas minerais, atendendo à demanda espontânea das empresas. 

 

2. OBJETIVO 

Este trabalho teve como objetivo avaliar as características microbiológicas de amostras 

de águas minerais analisadas pelo Laboratório de Análise de Alimentos e Águas da UFJF em 

2008. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizou-se a amostragem não-representativa de conveniência. Foram analisadas 58 

amostras de água mineral nas embalagens originais (copo de 200 mL e galão de 20 L) 

atendendo à demanda espontânea de duas empresas no período de 14 de janeiro à 03 de 

dezembro de 2008. As amostras foram analisadas em relação à contagem de Enterococos, 



coliformes totais e termotolerantes, Clostrídios sulfito redutores e Pseudomonas aeruginosa, 

segundo os métodos do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

20th, publicado pela American Public Health Association (APHA). As amostras foram 

classificadas em acordo ou desacordo em relação à RDC 275 (BRASIL, 2005). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre as 58 amostras analisadas, 79,3% (46) estavam de acordo com a legislação 

vigente e 20,7% (12) em desacordo com os padrões exigidos pela RDC 275 (2005) em, pelo 

menos, um grupo de microrganismos. Os resultados mais freqüentes, de amostras em 

desacordo com padrões vigentes, foram em relação à contagem de coliformes totais (8 

amostras), Pseudomonas aeruginosa (5 amostras) e coliformes termotolerantes (somente 1 

amostra).  

Resultados semelhantes, para coliformes totais, foram encontrados por Cabrini & 

Gallo (2001), sendo que em trabalho realizado por Reis e colaboradores (2006), todas as 

amostras atenderam ao padrão microbiológico prescrito pela legislação com relação a 

coliformes totais e termotolerantes.  

Ao contrário do observado por Giacometti e colaboradores (2005), todas as amostras 

analisadas estavam de acordo com a legislação vigente em relação à contagem de Enterococos 

e Clostrídios sulfito redutores. 

 

5. CONCLUSÃO 

Os resultados evidenciaram a ocorrência de contaminações em alta proporção de 

amostras. Ressalta-se a importância das análises para o monitoramento e controle da 

qualidade e a necessidade da adoção de boas práticas de fabricação e de um sistema de 

garantia da qualidade. 
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