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          Avaliar aspectos da qualidade 
microbiológica em amostras de água mineral de 
garrafões de 20 litros, das diversas marcas 
comercializadas na cidade de Maceió, Alagoas. 

 

           Água mineral é o tipo de bem de consumo que 
se origina em fontes naturais ou artificiais e possuem 
propriedades físico-químicas semelhantes à água 
comum, observa-se também em sua composição 
constantes de sais minerais, oligoelementos e outros 
constituintes, consequentemente não devem 
apresentar riscos à saúde de quem a consome. 

          Por tratar-se de um veículo transmissor de 
agentes de doenças infecciosas e parasitárias 
como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
e outros. Deve-se salientar a necessidade de 
meios que possam combater a presença de tais 
micro-organismos causadores de diversos tipos 
de patologias, bem como: meningite, disenteria 
bacilar, cólera, septicemia, gastrenterites, 
cistites, pneumonia necrotizante , otites, náuseas 
e outras. 
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ÁGUA MINERAL: UMA PREOCUPAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

METODOLOGIA 

OBJETIVO 

CONCLUSÃO 
AMOSTRAS (ALEATORIAMENTE) 

ÁGUA MINERAL DE 20L (GARRAFÃO) 

COLIFORMES TOTAIS E FECAIS, PSEUDOMONAS, 
BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS E ENTEROCOCUS 

TÉCNICA DE MEMBRANA FILTRANTE  

MARCAS 

 

Coliformes 

Totais 

E. Coli 

 

Enterococus spp. 

 

Heterotrófica* 

 

P. Aeruginosa 

 

I ND ND ND 53** ND 

II ND ND ND 50** ND 

III 33** ND ND 61** ND 

IV ND ND ND 40** ND 

V ND ND ND 100** ND 

VI 01** ND ND 79** ND 

VII 

VIII 

ND 

14** 

ND 

ND 

ND 

ND 

31** 

85** 

ND 

ND 

* Parâmetro não existente na RDC 275/2005 ANVISA. **UFC/100ml; ND= Não detectado. 

         Considerando-se os padrões utilizados para água mineral, 
nesta pesquisa houve a constatação da presença de bactérias 
heterotróficas em todas as amostras, deve-se salientar que em 
alguma etapa de sua produção houve negligência quanto as 
condições higiênico-sanitárias, sendo estas etapas de sua fonte 
à chegada ao consumidor final, tendo como base somente o 
valor de 500UFC/100ml de bactérias na água para consumo 
humano, todas as marcas poderiam ser comercializadas sem 
risco nenhum a população pois o máximo apresentado foi de 
100UFC/100ml. Porém contatou-se que três (37,5%) das oito 
marcas analisadas estão impróprias para o consumo, uma vez 
que a concentração de coliformes totais foi maior do que a 
média estabelecida pela resolução que a rege. 

        Tal estudo reflete a importância quanto ao 
monitoramento constante da qualidade da água mineral 
ofertada pelas indústrias, cabendo aos órgãos competentes 
darem uma maior ênfase na fiscalização, para assim garantir 
um produto seguro e de boa qualidade aos consumidores. 
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