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Resumo – O consumo de águas engarrafadas (popularmente chamadas “águas minerais”) tem 

crescido muito nos últimos anos no Brasil, devido principalmente à falta de confiança da população 

na qualidade da água fornecida pelos sistemas de abastecimento público e ao aumento da renda da 

população. Em geral, as pessoas acreditam que as águas engarrafadas são sanitariamente seguras, 

uma vez que apresentam características organolépticas melhores que os das águas fornecidas pelos 

sistemas públicos. Apesar disso, o caminho percorrido pelas águas engarrafadas entre o local de 

produção e o consumidor (“do poço ao copo”) é longo e sujeito a múltiplas possibilidades de 

contaminação nas etapas de produção, comércio e consumo. Nesta pesquisa, avaliamos a qualidade 

físico-química e bacteriológica das águas “minerais” engarrafadas em vasilhames de 20 litros, 

consumidas nas residências de Natal/RN. Foram coletadas amostras diretamente dos bebedouros de 

50 residências e realizadas análises de pH, turbidez, nitrato e coliformes termotolerantes para cada. 

Todas as amostras estavam em conformidade com os padrões estabelecidos pela ANVISA com 

relação aos parâmetros físico-químicos. Porém, foi verificada a presença de coliformes 

termotolerantes em 42% (±13%) das amostras. Isto indica que as águas engarrafadas em vasilhames 

de 20 litros apresentam grande risco de contaminação até chegar ao copo do consumidor. 
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“MINERAL” WATER COMES SAFELY TO CONSUMER GLASS? THE 

NATAL/RN CASE. 
 

Abstract – The consumption of bottled water (popularly called "mineral waters") has grown in 

recently in Brazil, mainly due to lack of public confidence in the quality of water provided by 

public water supply systems and increasing income of the population. Usually, people believe that 

bottled water is sanitary safe, since they have better organoleptic characteristics that the water 

provided by public systems. Nevertheless, the path taken by bottled waters between the place of 

production and the consumer ("the well to the glass") is long and subject to multiple contamination 

opportunities in the stages of production, trade and consumption. In this study, we evaluate the 

physical-chemical and bacterial quality of “mineral” water, bottled in containers of 20 liters, 

consumed in residences of Natal/RN. Samples were collected directly from the troughs of 50 

residences and made pH, turbidity, nitrate and fecal coliform analysis for each one. All samples 

were in conformity with the standards established by ANVISA for the physical and chemical 

parameters. However, it was verified the presence of fecal coliforms in 42% (±13%) of the samples. 

This indicates that bottled water in 20 liter bottles show great risk of contamination until to reach on 

the consumer cup. 
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INTRODUÇÃO 

  

 O atendimento por sistemas coletivos de abastecimento de água cresceu muito no Brasil das 

últimas décadas, de modo que mais de 85% das residências do país recebem água encanada 

(IBGE,2013). Contudo, muitos sistemas de abastecimento não fornecem água com qualidade 

consistentemente atendendo ao padrão de potabilidade, estipulado na Portaria do Ministério da 

Saúde Nº 2914 de 12 de Dezembro de 2011, apresentando falhas frequentes, com faltas de água 

ocasionais, o que aumenta o risco de subpressões na rede de abastecimento e o risco de 

contaminação da água. 

 Em Natal/RN, a pequena cobertura por sistema de esgotamento sanitário (atualmente, cerca 

de 30% da área urbana) induziu a população à adoção de sistemas individuais de tratamento e 

disposição dos esgotos domésticos (fossas sépticas seguidas de sumidouros), o que resultou na 

contaminação do aquífero dunas-barreiras situado sob a área urbana (NÓBREGA; ARAÚJO; 

SANTOS, 2008), que é o principal manancial utilizado para abastecimento da cidade. 

 Em uma pesquisa realizada em 2010, a Agência Reguladora de Saneamento Básico de Natal 

(Arsban), registrou 15 poços com concentração de nitrato acima do permitido pela Portaria 

2914/2011 na zona Norte, de 22 analisados, e outros 26 na zona Sul, de 50 pesquisados. Associado 

à contaminação, a cidade também sofre, em alguns bairros, com a falta frequente de água devido a 

falhas na operação de parte do sistema. 

 Esses problemas têm provocado a crescente perda de confiança dos usuários natalenses no 

sistema de abastecimento público, o que também tem se verificado em muitas outras cidades 

brasileiras. Isto, associado ao aumento da renda da população, dentre outros fatores, tem induzido 

grande parte da população de Natal, e de outras cidades brasileiras, à buscar as águas engarrafadas, 

popularmente denominadas “águas minerais”, como fonte supostamente segura para uso. 

 De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, a RDC Nº 274 de 22 de 

Setembro de 2005, a água mineral é caracterizada como aquela que é obtida diretamente de fontes 

naturais ou artificialmente captada de origem subterrânea. São determinadas pelo conteúdo definido 

e constante de sais minerais e presença de oligoelementos (RESENDE; PRADO, 2008). 

  

O mercado de Água Mineral 

 

 O Brasil, segundo dados da consultoria internacional Beverage Marketing Corporation 

(BMC), é o 5º maior mercado consumidor de água engarrafada do mundo, tendo consumido 18,2 

bilhões de litros em 2013, apresentando consumo per capita de 90,3 litros por ano. A Associação 

Brasileira da Indústria de Águas Minerais, por sua vez, divulgou para o período crescimento de 

14,5%, em relação ao ano de 2012, com os garrafões de 20 litros representando 55% do mercado de 

água mineral (SUMÁRIO DNPM, 2014). 

 Portanto, é notório que o consumo desse produto no Brasil tem crescido rapidamente nos 

últimos anos e a tendência é de continuidade deste crescimento. Este consumo, suprido pelas 

embalagens de 10, e principalmente de 20 litros, tem sido percebido e tratado pelo poder público 

com atenção especial (KULAIF, 2011). 

 Para atender a esse aumento na demanda, as indústrias de água mineral aumentaram a 

produção; novas empresas surgiram e também os falsários. Assim, é necessário conhecer se a 

qualidade esperada e paga pelo consumidor nesse produto realmente existe (SABIONI; SILVA, 

2011).  
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Legislação incidente sobre a Água Mineral 

 

 A extração e aproveitamento da água mineral são regulamentados por meio do Código de 

Mineração. Subordinam-se a essas legislações as atividades as quais se estendem desde: a pesquisa, 

captação até o envase. O órgão fiscalizador é o Departamento Nacional de Produção Mineral – 

DNPM, aliado às autoridades sanitárias e administrativas federais, estaduais e municipais como: 

Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde (SILVEIRA; ROQUETTE; OLIVEIRA, 2013). 

 A pesquisa de lavra de água mineral para consumo humano ocorre pelos Regimes de 

Autorização de Pesquisa e de Concessão de Lavra, conforme previstos no Código de Mineração, 

bem como no Código de Águas Minerais, respectivos regulamentos e legislações correlatas 

complementares (DNPM, 2015). 

 O Código de Mineração, bem como toda a legislação que incide sobre a cadeia de extração e 

aproveitamento da água, estabelecem uma série de obrigações ao titular da concessão, que devem 

ser cumpridas em virtude de evitar a cassação do direito concedido. Tais obrigações são bem 

abrangentes estendendo-se à manutenção da qualidade da água, até a preservação, conservação e 

uso racional do potencial hídrico (SILVEIRA; ROQUETTE; OLIVEIRA, 2013). Todas essas 

exigências visam garantir que a água mineral envasada possua qualidade suficiente para o consumo 

humano.  

 A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) estabelece também diversas 

exigências que devem ser cumpridas por aqueles responsáveis pela captação, envase, transporte, 

distribuição, armazenamento e comércio desse produto, visando o alcance de maior segurança no 

consumo e qualidade do produto no país.  

  Entre as resoluções que visam garantir estes fins existem a RDC (Resolução da Diretoria 

Colegiada) Nº. 274, de 22 de setembro de 2005, a qual aprova o regulamento técnico para as águas 

envasadas e gelo, a RDC Nº 275, de 22 de setembro de 2005, que dispõe sobre o regulamento 

técnico de características microbiológicas para água mineral natural e água natural, além do 

Regulamento Técnico de Boas Práticas para Industrialização e Comercialização de Água Mineral 

Natural e de Água Natural e a Lista de Verificação de Boas Práticas, RDC Nº 173/06, a qual 

padroniza o controle de todas as etapas do processo, que envolve a comercialização da água, 

incluindo também os processos de captação, envase, rotulagem, armazenamento, transporte e venda. 

 Enquanto que a ANVISA fomenta a realização de estudos e pesquisas no âmbito de suas 

atribuições e elabora resoluções de proteção à saúde com validade para todo o território nacional, as 

Vigilâncias Sanitárias Estaduais regulam e executam as ações conforme as necessidades e 

realidades dos Estados e as Vigilâncias Sanitária Municipais regulam e executam as ações de 

acordo com as peculiaridades dos Municípios. 

 Em relação à cadeia de valor da água mineral, podemos simplificá-la da seguinte maneira: 

extração da água mineral, produção das embalagens, engarrafamento e venda. Aqueles que possuem 

fontes regularizadas e captam a água em questão, disponibilizam o mineral ao elo seguinte da 

cadeia, que pode ser o fornecedor de garrafas ou o próprio envasador. Em seguida, encontram-se os 

atacadistas; os distribuidores, que compram em grandes volumes dos envasadores para venderem 

em diferentes regiões. Posteriormente, os varejistas, como, por exemplo, supermercados, compram 

dos atacadistas o produto final. Na última parte da cadeia estão os clientes finais, aqueles que 

consumem efetivamente o produto (ROQUETTE, 2012).  

 

Qualidade da Água Mineral 

 

 Com o aumento da produção e do consumo de água mineral no país, muitas pesquisas foram 

feitas nos últimos anos com o intuito de analisar a qualidade da água engarrafada e supor os 
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possíveis riscos de contaminação entres as etapas de produção e consumo. Por exemplo, em estudo 

desenvolvido por Dias e Farache (2013), da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de 

Araraquara (FCF), revelou que 65% dos galões de água mineral analisados estavam contaminados 

com microrganismos que podem causar danos à saúde. Em pesquisa realizada a fim de verificar a 

qualidade microbiológica das águas engarrafadas em vasilhames de 1, 1,5 e 20 litros, resultados 

mostraram que, dos três tipos de garrafa d’água, o de 20 litros foi o que apresentou mais problemas 

de contaminação.  

 As diversas possibilidades de deterioração da qualidade de águas engarrafadas entre o local de 

fabricação e o consumidor final, incluindo o armazenamento, transporte, manipulação e 

higienização inadequados dos vasilhames, fazem surgir uma crescente preocupação sobre a 

qualidade da água engarrafada consumida, principalmente em relação aos microrganismos. Pontara 

et al. (2011) afirmam que a percepção de que a água mineral é segura e isenta de impurezas deve ser 

repensada, sendo necessário avaliar critérios de monitoramento e análise microbiológica (CUNHA 

et al., 2012). A população em geral considera a água mineral segura, mas não existem estudos que 

comprovem esta hipótese para a maioria das cidades brasileiras. (PONTARA et al., 2011). 

 Portanto, diante da necessidade de verificar a qualidade da água mineral que é de fato 

consumida pela população em garrafões de 20 litros, o objetivo deste trabalho consistiu em realizar 

análises físico-químicas e bacteriológicas de uma amostragem desse produto que é de fato 

consumido, nas residências do Município de Natal/RN, por meio de bebedouros domésticos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Inicialmente, foi definido, devido a questões de logística, que a amostragem seria composta 

por 50 (cinquenta) coletas. Para obtenção do plano amostral de domicílios de Natal optou-se por 

uma amostragem aleatória simples. A definição dos locais de coleta foi realizada buscando 

distribuir as 50 (cinquenta) futuras amostras por todas as Zonas de Natal/RN, levando em 

consideração o número de residências de cada, a fim de obter uma boa representatividade para cada 

Zona/Região Administrativa. 

 De acordo com o IBGE, o número de residências de Natal, em 2010 era de 235.522. Então, 

considerando o número de coletas previamente definido e após os resultados obtidos, foi encontrado 

um limite de erro de 13%, com um nível de confiança de 95%.  

 Em relação à escolha dos locais de coleta, os pesquisadores escolhiam alguma residência da 

região administrativa e dos bairros escolhidos e perguntavam aos moradores se na mesma havia 

consumo de água mineral natural em garrafões de 20 litros e caso a resposta fosse positiva e o dono 

da residência se interessasse em fazer parte da pesquisa, os pesquisadores adentravam na moradia e 

iniciavam o procedimento de coleta da amostra da água mineral, que foi feita diretamente de onde 

os moradores consumiam o produto, ou seja, dos bebedouros.  

 As coletas foram realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2014 por equipe composta 

por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, devidamente treinados. 

Foi necessário o uso de máscara higiênica descartável para cada coleta, toucas e luvas plásticas 

descartáveis, a fim de evitar qualquer tipo de contaminação que pudesse interferir nos resultados. 

Foram coletados diretamente da torneira dos bebedouros, em sacos plásticos esterilizados com tarja 

de identificação e arame de fechamento, 100 ml de amostra para análise microbiológica de 

coliformes termotolerantes, e mais 500 ml de amostra em garrafas plásticas PET, devidamente 

lavadas com água e detergente neutro, para análise de pH, Nitrato e Turbidez. 

 Após as coletas, as amostras foram acondicionadas e transportadas, de acordo com as 

recomendações feitas pela Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, no Manual Prático de Análise 

de Água (2009), ao laboratório de recursos hídricos e saneamento ambiental da UFRN, para a 
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realização das análises. O método utilizado para análise de pH foi o potenciométrico, para a de 

Nitrato foi o Colorimétrico, para turbidez o nefelométrico, e para coliformes termotolerantes foi 

utilizado o método de membranas filtrantes, com análise de ausência ou presença de coliformes 

fecais (APHA, 2005). 

 Foram também coletadas informações do Cadastro Mineiro, disponível no site do DNPM para 

consulta, referentes às empresas de água mineral que fizeram parte da amostragem e que dispõem 

de Portaria de Lavra. Por fim, foi realizada uma análise estatística descritiva e a comparação dos 

valores com os padrões definidos pela legislação vigente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Foram identificadas 12 marcas de água mineral e constatado, mediante acesso ao Cadastro 

Mineiro do DNPM, em abril de 2015, que todas possuem Portaria de Lavra. A seguir, encontra-se a 

tabela referente às médias, os valores máximos e mínimos, bem como os desvios padrões 

encontrados para cada parâmetro físico-químico analisado. 

 
 Tabela 1: Resultados dos parâmetros físico-químicos. 

Parâmetro Média Valor Máximo Valor Mínimo Desvio Padrão 

Nitrato (mg/L [N-NO
3-

 ]) 1,45 11,07 0 2,24 

pH 6,34 7,9 4,5 0,59 

Turbidez (uT) 0,32 2,48 0,06 0,52 
 

     

 Em relação ao pH, a recomendação da American Public Health Association é que o mesmo 

varie de 7 a 10, o que corresponde a uma água neutra ou alcanina. Já a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e a Portaria 2.914 do Ministério da Saúde, aconselham que o pH seja de 6,0 a 9,5. É 

conhecido que pHs muito altos ou baixos podem ser prejudiciais para o organismo. Desta forma, as 

águas minerais devem estar o mais próximo possível do pH neutro. 

 Foi verificado que 82% das amostras coletadas apresentaram pH acima de 6, com média de 

6,34, o que, em comparação com o que estabelecem a OMS e a Portaria 2914 do Ministério da 

Saúde, é ideal para o consumo humano. 

As concentrações de nitrato observadas mostraram que nenhuma das amostras ultrapassou o valor 

máximo permitido, estabelecido pela RDC Nº 247 da ANVISA, que é de 11,3 mg/L(N-NO3 -) 

(NÓBREGA et al., 2008).  

 Já em relação à turbidez, a RDC Nº 54 da ANVISA determina, para águas minerais 

engarrafadas, uma turbidez máxima aceitável de 3,0 uT. Na pesquisa não foram encontrados valores 

acima do valor máximo permitido pela legislação.  

 Considerando a margem de erro de 13%, para mais e para menos, os resultados obtidos 

mediante a análise de coliformes fecais foram os seguintes. 
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Gráfico 1: Porcentagem de presença e ausência de coliformes fecais para todas as amostras. 

 

 Segundo Dias e Farache (2013), a contaminação geralmente decorre de falhas de higienização 

na indústria. Porém, também não adianta reutilizar (o garrafão) por um prazo limitado se ele não for 

lavado a cada vez que é usado. Esse tipo de contaminação pode ocorrer ainda na fonte, mas é mais 

comum durante ou após o envase. O próprio ambiente, as embalagens e as tampas são potenciais 

moradas dessas bactérias. Os equipamentos usados no processo, bem como os reservatórios de 

armazenamento podem também abrigar populações de micro-organismos contaminantes, enumeram 

os pesquisadores (JULIÃO, 2013). 

 A RDC Nº 275/02 estabelece que a água mineral deve estar insenta de Escherichia coli ou 

coliforme (fecais) termotolerantes, em 100 mL de amostra coletada. A presença de coliformes 

fecais, em 42% (com margem de erro de     ), das amostras analisadas, indica que a 

contaminação ocorreu por agente externo. 

  Porém, é sabido que as exigências, que visam garantir a qualidade da água mineral, como 

requisito fundamental para a obtenção da Portaria de Lavra pela empresa, são grandes. Tanto o 

DNPM como a ANVISA, órgãos que regulamentam o mercado de água mineral, exigem diversos 

estudos, análises e garantias de proteção sanitária da fonte. O cumprimento com o que é 

estabelecido pelas Portarias Nº 374/09, que trata das Especificações Técnicas para o 

Aproveitamento de Águas Minerais e Potáveis de Mesa, e a Portaria Nº 231/98, que Regulamenta as 

Áreas de Proteção das Fontes de Águas Minerais, ambas do DNPM, deve dar uma garantia de que o 

produto que sai da indústria está isento de bactérias e/ou outros contaminantes. 

 Contudo, conforme foi dito anteriormente, a garantia da qualidade do produto na fonte e no 

envase não é a única exigência dos órgãos fiscalizadores nem a única preocupação das empresas de 

água mineral. De acordo com a ANVISA, os responsáveis pelo transporte, distribuição, 

armazenamento e comércio de água mineral têm que seguir certas regras para garantir mais 

segurança no consumo e na qualidade do produto, e as Vigilâncias Sanitárias Municipais devem 

fiscalizar os atores que participam da logística deste produto, verificando o cumprimento dessas 

exigências. 

 Conforme é ilustrado abaixo, pode-se dividir a cadeia de valor em oito distintas etapas. A 

fiscalização rigorosa realizada pelo DNPM e a Vigilância Sanitária Estadual, nas três primeiras 

etapas, indica que o risco de contaminação é baixo ou nulo, porém entre as etapas 4 e 7, devido à 

possível carência de fiscalização no comércio e no transporte por parte da Vigilância Sanitária 

Municipal, o risco de contaminação torna-se alto, principalmente devido à disseminação das más 

práticas, as quais vão de encontro com o que estabelece a Resolução Nº 173/06. Ademais, como não  
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há fiscalização nas residências (etapa 8), o risco de contaminação pelos maus hábitos do 

consumidor também é elevado, principalmente entre a população de baixa renda.   

 

 

 
Figura 1: Cadeia de Valor da Água Mineral. 

 

 Em relação ao manuseio dos garrafões pelos funcionários, é exigido que os mesmos sejam 

supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene 

pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. (ANVISA, 

2006). Porém o que é visto na prática é que muitas vezes os funcionários manuseiam os garrafões 

sem qualquer cuidado com a higiene. Por exemplo, manipulam dinheiro ao entregar os vasilhames 

nas residências e em seguida manuseiam os garrafões sem higienizarem posteriormente as mãos, 

sendo este mais um potencial fator causador da contaminação. 

 Outros fatores que podem influenciar na qualidade da água mineral são os hábitos de 

higienização do bebedouro e do vasilhame pelo próprio consumidor. Muitas vezes a higienização 

dos garrafões não é feita de maneira adequada, devido à falta de conhecimento do correto manuseio 

dos vasilhames.  

 

CONCLUSÕES 

 

 Foi constatado que 42% das águas minerais naturais comercializadas em garrafões de 20 litros 

(com uma margem de erro de  13% e nível de confiança de 95%) sofrem contaminação por 

agentes externos durante alguma das etapas de produção, comércio e consumo;  

 Os valores dos parâmetros físico-químicos analisados estavam em conformidade com os 

padrões estabelecidos pela legislação vigente. 

 A água que chega ao copo do consumidor carece de segurança sanitária durante alguma etapa 

dos processos de produção, comércio e consumo, sendo necessária uma investigação mais 

profunda sobre a estanqueidade dos vasilhames e também sobre o exercício das boas práticas 

exigidas pela ANVISA aos fabricantes e comerciantes deste produto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  8 

REFERÊNCIAS  

 

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION – APHA; AMERICAN WATER WORKS 

ASSOCIATION – AWWA; WATER ENVIRONMENT FEDERATION – WEF (2005). Standard 

methods for the examination of water and wastewater. 21º ed. Washington, D.C, USA.  

ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC Nº 274, de 22 de setembro de 2005. 

ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC Nº 275, de 22 de setembro de 2005. 

ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC Nº 173, de 9 de setembro de 2006. 

ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Relatório Anual de Atividades, 2006. 

CUNHA, H. F. A.; LIMA, D. C. I.; BRITO, P. N. de F.; CUNHA, A. C. da; SILVEIRA JUNIOR, 

A. M. da; BRITO, D. C. (2012). Qualidade físico-química e microbiológica de água mineral e 

padrões da legislação. Ambi-Agua, Taubaté, v. 7, n. 3, p. 155-165.  

DIAS, M. F. F.; FARACHE, A. F. (2013). Quantitative variations in heterotrophic plate count and 

in the presence of indicator microorganisms in bottled mineral water. Food Control. 

FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Manual prático de análise de água. 3ª ed. 2009. 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 

2013. <http://www.ibge.gov.br>. Data de acesso: 20 de Novembro de 2014. 

JULIÃO, A. A da torneira talvez seja mais limpa, UNESPciência, São Paulo, 2013. 

<http://www.unesp.br/aci_ses/revista_unespciencia/acervo/40/quem-diria>. Data de acesso: 13 de 

Novembro de 2014.   

KULAIF, Y. Águal Mineral, Sumário Mineral da DNPM, 2011. 

<https://sistemas.dnpm.gov.br/publicacao/mostra_imagem.asp?IDBancoArquivoArquivo=7113>. 

Data de acesso: 14 de Novembro de 2014. 

NÓBREGA, M. M. S.; ARAÚJO, A. L. C.; SANTOS, J. P. (2008). Avaliação das concentrações de 

nitrato nas águas produzidas na região da grande Natal. Editorial Revista Holos, Ano 24, Volume 3. 

9-22 p.  

PONTARA, A. V.; OLIVEIRA, C. D. D.; BARBOSA, A. H.; SANTOS, R. A.; PIRES, R. H.; 

MARTINS, C. H G. (2011). Microbiological monitoring of mineral water commercialized in Brazil. 

Brazilian Journal of Microbiology, v. 42, n. 2, p. 554-559. <http://dx.doi.org/10.1590/S1517-

83822011000200020>. Data de acesso: 14 de Novembro de 2014. 

RESENDE, A.; PRADO, C. N. (2008). Perfil microbiológico da água mineral comercializada no 

Distrito Federal. Revista de Saúde e Biologia, v. 3, n. 2, p. 16-22. 

ROQUETTE, R. P. L. (2012). Análise do Mercado Consumidor de Água Mineral no Brasil. 

<http://gvpesquisa.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/analise_do_mercado_consumido

r_de_agua_mineral_no_brasil.pdf> . Data de Acesso: 03 de Março de 2015. 

SABIONI, J. G.; SILVA, I. T. (2006). Qualidade microbiológica de águas minerais comercializadas 

em Ouro Preto, MG. Hig. Alim., v.20, n.143, p.72-78.  

SILVEIRA, S. C. L.; ROQUETTE, R. P. L.; OLIVEIRA, L. H. de. (2013). Desenho e análise da 

cadeia de valor da água mineral no Brasil. In: XV Congresso de Gestão de Tecnologia 

LatinoIberoamericanos - ALTEC. 

<http://www.altec2013.org/docs/PROCEEDINGS_ALTEC2013_v3.pdf>. Data de acesso: 10 de 

Novembro de 2014. 

 
 


