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RESUMO

Águas minerais naturais são águas obtidas diretamente de fontes naturais ou artificialmente captadas, de origem subterrânea. Ressalta-se que independente da fonte, a água

pode servir de veículo para vários agentes biológicos e químicos, sendo necessário observar os fatores que podem interferir negativamente na sua qualidade. Desta maneira, o

presente trabalho teve como objetivo realizar análises físico-químicas, elementos minerais e microbiológicas de águas minerais, comercializadas na cidade de Passos-MG. Foram

adquiridas todas as marcas de águas com recipientes de 1,5 litros, encontradas a venda nos três maiores supermercados do município. As análises foram realizadas no mês de

agosto de 2016, onde as variáveis: dureza, cloreto, condutividade, coliformes totais e termotolerantes foram realizadas no Laboratório de Hidrobiologia-UEMG/Passos. Já os

parâmetros minerais: cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês, zinco, potássio e sódio, foram realizados através de espectrometria no Laboratório de Solos – UEMG/Passos. O

acondicionamento, conservação e a realização das análises de água foram realizados conforme métodos especificados em “Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater”, e comparadas com as RDC’s 173 e 274 de 2005 que estabelecem limites de concentrações de minerais e concentrações físico-químicas e microbiológicas em

águas minerais. Foram encontradas no total 12 amostras de água mineral  diferentes, sendo 5 gaseificadas e 7 não gaseificadas. As amostras de águas minerais analisadas

apresentaram valores dentro dos limites permitidos pela legislação brasileira com algumas exceções: 5 amostras com resultados na determinação de pH abaixo de 6,00 e 4

amostras com a condutividade acima de 200 µScm. Com este trabalho concluímos que as marcas analisadas apresentaram divergências com o exigido pela legislação,

principalmente em relação ao valor do Ph onde se apresentou totalmente básico em 5 amostras, o que é impróprio para o consumo humano.
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