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RESUMO

A água é essencial para o desencadeamento dos processos vitais na Terra. A sanidade deste recurso deve ser assegurada para a estabilização dos 
processos naturais da fauna e da flora, bem como para o equilíbrio do ciclo hidrológico. As propriedades inerentes da água, caracterizada como 
solvente universal, confere a ela a capacidade de inserção de impurezas que definem a sua qualidade. No Brasil, o consumo de água mineral vem 
crescendo continuamente, principalmente nas regiões Sudeste e Nordeste, devido, principalmente, à poluição dos rios que abastecem as grandes 
cidades e aos efeitos medicinais benéficos para a saúde que os consumidores acreditam que as águas minerais possam ter. Assim, o 
conhecimento das características físico-químicas e microbiológicas das águas é importante para a garantia da saúde da população. O objetivo 
deste trabalho foi analisar, coliformes totais e E. coli, de amostras de água mineral, água de abastecimento e água subterrânea, sendo esta última 
proveniente de água de poço e de mina. A presença destes grupos de bactérias é um indicativo de contaminação por esgotos sanitários. Foram 
selecionadas 9 marcas de água mineral, que foram compradas em diversos tipos de estabelecimentos comerciais e de vendedores ambulantes na 
região metropolitana do Rio de Janeiro, adquiridas em embalagens originais e lacradas a fim de se evitar a contaminação externa. Também foram 
selecionadas 4 amostras de águas de abastecimento provenientes do Estado do Rio de Janeiro, para verificar se as mesmas se encontravam 
dentro do padrão microbiológico de qualidade de água potável de acordo com a Portaria da Consolidação n° 05 de 2017 do Ministério da Saúde. 
Para análises de água subterrânea, foram selecionadas 3 amostras, sendo 2 provenientes do município de Valença-RJ, e 1 de Rio Bonito, 
município da região metropolitana do Rio de Janeiro. Todas as amostras de água do presente estudo foram coletadas e analisadas conforme as 
indicações do Guia Nacional de Coleta e Preservação de amostras da Agência Nacional de Águas e da NBR 9.898/1987. Para análises 
microbiológicas foi utilizado o kit COLItest® que foi desenvolvido para detecção simultânea de coliformes totais e E.coli através da técnica da 
cultura, sendo validado frente a APHA/AWWA/WEF, descrito no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, pelo ITAL do 
Estado de São Paulo. O meio de cultura COLItest® possui em sua formulação substâncias, nutrientes e MUG que, devidamente balanceados, 
inibem o crescimento de bactérias Gram-positivas, favorecendo o crescimento de bactérias do grupo coliformes e facilitando a identificação de 
E.coli através da fluorescência e indol após incubação a 35ºC entre 18-48 horas. Na presença de coliformes totais e E. coli, o pH do meio se altera, 
devido à fermentação da lactose, isso faz com que o meio de cultura mude sua cor inicial de púrpura para amarelo. A produção de indol é 
característica de E. coli e pode, portanto, ser usada na sua identificação presuntiva. Das 9 amostras de água mineral, apenas 1 apresentou dúvidas 
frente ao resultado microbiológico, necessitando de mais uma análise. No resultado final, todas amostras de água mineral apresentaram negativo 
para presença simultânea de coliformes totais e E. coli. Nenhuma água de abastecimento apresentou presença de coliformes totais e E. Coli. Já 
para as águas subterrâneas, as amostras de poço e mina do município de Valença apresentaram contaminação microbiológica. Este resultado, 
mostra a importância da conscientização das pessoas que utilizam a água de mina e do poço na região, visto que as mesmas estão sujeitas à 
exposição de microrganismos patogênicos que podem causar diferentes tipos de doenças. Em relação às águas de abastecimento e minerais, 
ambas estão dentro dos padrões microbiológicos do Ministério da Saúde.
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