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RESUMO

A preocupação com a qualidade da água, decorrente da progressiva poluição hídrica, é um dos motivos  que  levam  grande  parte  da  população  ao  consumo  de  água 

proveniente  de  fontes minerais.  Porém,  a  água  mineral  engarrafada  não  está  isenta  da  possibilidade  de contaminação microbiana.  O objetivo deste trabalho  foi  avaliar 

a  qualidade microbiológica da  água  mineral comercializada  no  município  de  Frutal/MG,  por  meio  da  determinação  de  coliformes termotolerantes. Foram coletadas 30

amostras de  água mineral engarrafada (de galões de 20 litros) em supermercados e locais de vendas de bebidas localizados  no  município  de  Frutal/MG.  De cada local, foram 

adquiridas  uma  ou  mais amostras, coletadas aleatoriamente.  A  determinação de coliformes termotolerantes foi feita com meio de cultura A1, conforme  APHA  (2005).  As

diluições (10-1  a  10-3)  foram  feitas  transferindo  10ml  da  água coletada para tubos contendo 90ml de água destilada esterilizada, tendo assim a diluição 10-1, e assim

sucessivamente para as outras diluições.  Após a inoculação de todos os volumes da amostra ou das diluições requeridas para o ensaio, foi efetuada uma pré-incubação a 35°C ±

0,5°C, durante 3 horas. Após esse período, os tubos de ensaio foram transferidos para um banho-maria a 44,5°C ± 0,2°C, para a continuidade da incubação durante  21  ±  2 

horas, e determinação dos coliformes termotolerantes.  Dentre as 30 amostras de  água  mineral  avaliadas,  27  (90%)  estavam adequadas  para  o  consumo  humano  em 

relação  ao  padrão  da  legislação  para  coliformes termotolerantes. Por outro lado, 3  amostras  (10%) estavam  em  desacordo com  a  legislação vigente, que estabelece

ausência de coliformes termotolerantes em água mineral engarrafada. Assim, estas amostras podem representar risco  aos  consumidores,  uma  vez  que  a  presença  de

coliformes  termotolerantes  indica  a  presença  de  micro-organismos  patógenos  intestinais  na água.
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