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Resumo 
Água mineral é aquela que possui sais minerais essenciais à saúde e manutenção do 

organismo. A água é a substância responsável pela hidratação do corpo e controle de 

temperatura, eliminação de toxinas, auxilia na circulação sanguínea e na regularização da 

pressão arterial.  Assim, os aspectos físico-químicos da água para o consumo humano devem 

ser considerados como fator essencial à saúde pública. O objetivo desse trabalho foi 

apresentar e comparar os parâmetros físico-químicos de quatro marcas de águas minerais 

comercializadas em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Para que a água mineral não seja 

um veículo de transmissão de doenças a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

estabelece condições higiênico-sanitárias, além disso, a água destinada ao consumo humano e 

uso na indústria de alimentos deve atender aos padrões físicos, químicos e microbiológicos 

estabelecidos na legislação brasileira. Foram realizadas visitas a estabelecimentos comerciais, 

em diferentes regiões da cidade de Vitória de Santo Antão-PE, a fim de identificar e levantar 

as quatro principais marcas de água mineral a partir de 500 mililitros disponíveis para venda. 

Após identificadas as quatros principais marcas, as quais assegurando os critérios de 

imparcialidade chamaremos de MARCA 01, MARCA 02, MARCA 03 e MARCA 04, 

realizou-se, tabelas de dados e gráficos que serão apresentados nesse estudo. Das marcas 

avaliadas por esse estudo apenas as marcas 2 e 4 forneceram o maior número de informações, 

seguido das marcas 1 e 3. Para um consumidor que tenha problemas relacionado ao cloro livre 

ou ao teor de nitrito, por exemplo, o consumo dessas marcas podem ser uma fonte de risco, 

pois nenhuma das avaliadas informaram esses dados, no entanto, segundo a RDC número 274 

de 22 de setembro de 2005 da ANVISA os limites máximos de cloro livre e nitrito são 

respectivamente: 5 mg/L e 0,02 mg/L (nitrito calculado).Verificou-se que nenhuma das 

marcas avaliadas informaram nos rótulos informações sobre os teores percentuais de cloro 

livre e nitrito. 
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Abstract 
Mineral water is one that has minerals essential for the health and maintenance of the body. 

Water is the substance responsible for body hydration and temperature control, elimination of 

toxins, assists in blood circulation and the regulation of blood pressure. Thus, the physico-

chemical aspects of water for human consumption should be considered as essential for public 

health. The objective of this work was to present and compare the physical and chemical 

parameters of four brands of mineral waters commercialized in Vitória de Santo Antão, 

Pernambuco.In order for mineral water not to be a vehicle for the transmission of diseases, the 

National Sanitary Surveillance Agency (ANVISA) establishes hygienic-sanitary conditions; 

in addition, water intended for human consumption and use in the food industry must meet the 

physical, chemical and microbiological parameters established in Brazilian legislation. Visits 

to commercial establishments were carried out in different regions of the city of Vitória de 

Santo Antão-PE, in order to identify and raise the four main brands of mineral water from 500 

milliliters available for sale. After identifying the four main brands, which ensure the 

impartiality criteria will be called BRAND 01, BRAND 02, BRAND 03 and BRAND 04, data 

and graphs tables will be presented and presented in this study.Of the brands evaluated by this 

study only brands 2 and 4 provided the largest amount of information, followed by marks 1 

and 3. For a consumer who has problems related to free chlorine or nitrite content, for 

example, the consumption of these brands may however, according to DRC No. 274 of 

September 22, 2005 of ANVISA, the maximum limits of free chlorine and nitrite are 

respectively: 5 mg/L and 0.02 mg/L (calculated nitrite). It was found that none of the 

evaluated brands reported on the labels information on percentages of free chlorine and nitrite. 

 

Keywords: Quality, Consumption, Chemical composition, Physical standards, Legislation.  

 

Introdução 

 Água mineral é aquela que possui sais minerais essenciais à saúde e manutenção do 

organismo. Segundo o decreto-lei 7.841 de 08 de agosto de 1945 que estabelece o Código de 

Águas Minerais, artigo primeiro, as “águas minerais são aquelas provenientes de fontes 

naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou 

propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns (BRASIL, 1945).” E ainda 

caracterizadas pelo conteúdo definido e constante de sais minerais, pela temperatura, pelos 

gases dissolvidos e outros constituintes, e que atendam aos padrões de potabilidade para 

consumo humano (SILVA FILHO et al., 2016). 

No planeta terra, a água é a substância líquida mais abundante e presente em todos os 

organismos vivos, responsável pela hidratação do corpo e controle de temperatura, eliminação 

de toxinas, auxilia na circulação sanguínea e na regularização da pressão arterial, sendo 

necessário para uma vida saudável o consumo superior a dois litros de água por dia 

(ALMEIDA; MOTTIN; SANTOS, 2016). 



 
 

 

Assim, os aspectos físico-químicos da água para o consumo humano devem ser 

considerados como fator essencial de maneira que a água distribuída aos usuários tenha todas 

as características determinadas pelas legislações vigentes, pois o consumo de água 

contaminada, fora dos padrões de potabilidade, é um fator agravante a saúde humana. Para 

que seja consumida com segurança, a água precisa ser tratada e apresentar qualidade, sem 

qualquer mistura que altere ou interfira em suas propriedades (CARVALHO, FIGEUIREDO; 

OLIVEIRA, 2016). 

Diante do que foi apresentado, o objetivo geral desse trabalho é apresentar e comparar 

os parâmetros físico-químicos de quatro marcas de águas minerais comercializadas em Vitória 

de Santo Antão, Pernambuco. 

 

Fundamentação Teórica 

O nome do planeta é Terra, mas poderia ser chamado de planeta água, isso porque 

cerca de 75% da superfície terrestre são cobertas por águas, no entanto, dessa totalidade mais 

de 97% dessa água tem alto teores de sódio solúveis deixando-as inviável ao consumo 

humano, vulgarmente conhecida como água salgada ou água dura, restando menos de 3% de 

água potável (aquela apropriada ao consumo humano), mas desse universo de 3% de água 

potável, aproximadamente 77% delas estão congeladas nos círculos polares ficando 22% 

dessa água distribuída pelo globo terrestre principalmente na forma de água subterrânea e uma 

pequenas porcentagem nos rios e lagos (CARVALHO; FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2016). 

De acordo com Almeida; Mottin; Santos(2016) a água é uma substância formada por 

duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, com massa molar de 18,02 g/mol, 

densidade a 20ºC, 1atm, de 1,00 g/cm³, ponto de fusão de 0ºC e ponto de ebulição igual a 100º 

C, ao nível do mar. Essas características conferem a esse líquido a condição principal para 

existência e garantia de vida e manutenção dos organismos vivos. 

Para que a água mineral não seja um veículo de transmissão de doenças a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelece condições higiênico-sanitárias, além 

disso, a água destinada ao consumo humano e uso na indústria de alimentos deve atender aos 

padrões físicos, químicos e microbiológicos estabelecidos na legislação brasileira 

(CARVALHO; FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2016). 

No Brasil, a água mineral potável abrange o decreto-lei 7.841 de 08 de agosto de 1945, 

a portaria número 518, do Ministério da Saúde, publicada em 25 de março de 2004, a portaria 



 
 

 

número 2.914, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e 

de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade; a 

Resoluçãoda Diretoria Colegiada (RDC) número 259 de 20 de setembro de 2002 e a RDC 

número 274 de 22 de setembro de 2005, ambas da ANVISA. 

A preservação das características da água mineral, desde sua coleta na fonte até chegar 

ao consumidor final são de responsabilidade da indústria, que se utiliza da rotulagem como 

ferramenta de informação ao consumidor. Dessa forma, a qualidade e os parâmetros da água 

mineral são expressos através das características físico-químicas contidas no rótulo (DIAS et 

al., 2012). Essas informações são essenciais, pois auxilia o consumidor na melhor escolha de 

um produto que melhor satisfaça suas necessidades. 

A presença de diversos sais na água mineral muitas vezes é benéfica à saúde do ser 

humano. O bicarbonato, por exemplo, é indicado para evitar doenças estomacais, gastrite, 

úlcera e ajuda na digestão, mas atenção, segundo o Ministério da Saúde o consumo em 

excesso de bicarbonato de sódio pode trazer complicações na elevação da pressão arterial. 

Porém, nosso organismo já absorve esses sais quando possuímos uma alimentação equilibrada, 

e ele só irá absorvê-los quando está com carência destes elementos (DIAS et al., 2012). 

 

Metodologia 

O município de Vitória de Santo Antão, localizado na mesorregião zona da mata 

centro no estado de Pernambuco com coordenadas geográficas 08° 05' 53" S, 35° 17' 28" W, a 

uma altitude de 156 metros (CPRM,2005); possui uma população de aproximadamente 112 

mil habitantes (IBGE, 2010). Nessa metodologia de natureza quali-quantitativa, foram 

realizadas visitas a estabelecimentos comerciais, em diferentes regiões da cidade de Vitória de 

Santo Antão-PE, a fim de identificar e levantar as quatro principais marcas de água mineral a 

partir de 500 mililitros disponíveis para venda que atendesse os seguintes critérios: as mais 

comercializadas e que já foi encontrada no estabelecimento anterior. 

Após identificadas as quatros principais marcas, as quais assegurando os critérios de 

imparcialidade chamaremos de MARCA 01, MARCA 02, MARCA 03 e MARCA 04, 

realizou-se, tabelas de dados e gráficos que serão apresentados nesse estudo. Inicialmente 

apresentando os dados e por conseguindo comparando entre si e com a legislação vigente, 

nesse caso, o Código de Águas Minerais (Decreto-lei 7.841 de 08 de agosto de 1945). 

Garantindo a veracidade das informações descritas nesse artigo,  essas dados foram 



 
 

 

obtidos de rótulos originais encontrado nas águas adquiridas em estabelecimentos de Vitória 

de Santo Antão-PE, que segundo o Código de Águas Minerais artigo vinte e nove, os rótulos 

devem trazer informações, como, nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número 

de concessão, nome do concessionário, informações físico-químicas, composição analítica e 

classificação, volume do conteúdo, carimbo com ano e mês de engarrafamento. Visando 

coerência a produção científica desse estudo, pode-se verificar um procedimento 

metodológico muito semelhante em Almeida; Mottin; Santos (2016). 

 

Resultados e Discussão 

 O Código de Águas Minerais (Decreto-lei 7.841 de 08 de agosto de 1945), assim 

como a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) número 259 de 20 de setembro de 2002 da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), diz que as águas engarrafadas devem 

trazer nos rótulos obrigatoriamente todas informações para o consumidor, porém nenhuma 

das embalagens estudadas forneceram todas as informações pertinentes sobre a composição 

química (ver Tabela 1).  

 

Tabela 1: Composição química de quatro marcas de água mineral comercializada em Vitória de Santo Antão-PE 

e Limite Máximo Permitido (LMP) por Lei. Fonte: Própria 

Marca/ 

Parâmetro 
Marca 01 Marca 02 Marca 03 Marca 04 LMP* 

_________________________________(mg/L)_________________________________ 

Bicarbonato 9,50 13,79 8,08 19,340 *** 

Cloreto 5,50 11,05 12,00 16,670 250,0** 

Sulfato 1,80 2,2 1,70 6,360 *** 

Nitrato 1,00 1,6 Não informado 1,150 50,0 

Brometo Não informado Não informado Não informado 0,060 0,025 

Fluoreto Não informado 0,03 0,03 0,030 2,0 

Nitrito Não informado Não informado Não informado Não informado 0,02 

Sódio 5,01 8,00 6.555,00 12,424 60.000,0 

Cálcio 1,09 0,43 0,115 0,920 25.000,0 

Potássio 1,51 7,40 7.303,00 9,803 50.000,0 

Magnésio 0,72 0,66 0,874 1,284 6.500,0 

Bário Não informado 0,076 Não informado 0,042 0,7 

Estrôncio Não informado 0,010 Não informado Não informado *** 

Cloro Livre Não informado Não informado Não informado Não informado 5,0 

Fosfato Não informado Não informado Não informado Não informado *** 



 
 

 
*LMP- Limite Máximo Permito pela RDC nº 274 de 22 de setembro de 2005 da ANVISA. 

**Limite máximo sugerido por Silva Filho et al. (2016, p. 15). 

***Limite não estabelecido pela legislação. 

 

Das marcas avaliadas por esse estudo apenas as marcas 2 e 4 forneceram o maior 

número de informações, seguido das marcas 1 e 3. Para um consumidor que tenha problemas 

relacionado ao cloro livre ou ao teor de nitrito, por exemplo, o consumo dessas marcas podem 

ser uma fonte de risco, pois nenhuma das avaliadas informaram esses dados, no entanto, 

segundo a RDC número 274 de 22 de setembro de 2005 da ANVISA os limites máximos de 

cloro livre e nitrito são respectivamente: 5 mg/L e 0,02 mg/L (nitrito calculado). 

Observa-se ainda na tabela 1 a escassez de diretrizes normalizadoras para alguns 

parâmetros na composição química da água, como, fosfato, estrôncio, sulfato e bicarbonato; 

segundo a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas - ABAS (2001) o mercado de águas 

minerais está em franca expansão com a globalização os espaços de água mineral estão sendo 

altamente ampliados, sendo que não se pode esquecer em priorizar pela qualidade e 

apresentação do produto, logo, isso pode ser um fator limitante na exportação da água mineral 

brasileira, que desde 2001 exporta para os Estados Unidos das Américas, Costa Rica e 

Republica Dominicana (ABAS, 2001). 

Assim, dentre as substâncias encontradas na água mineral, o composto nitrogenado em 

seus diferentes estados de oxidação (nitrogênio amoniacal, nitrito e nitrato) pode apresentar 

riscos à saúde humana (CUNHA et al., 2012). A presença do nitrogênio na água pode ser de 

origem natural, como matéria orgânica e inorgânica e chuvas; e antrópica, como esgotos 

domésticos e industriais. O nitrato (LMP de 50,0 mg/L), um dos mais encontrados em águas 

naturais, apresenta-se em baixos teores nas águas de fontes superficiais conforme observado 

na tabela 1(CUNHA et al., 2012). 

 

Tabela 2: Características físico-químicas de quatro marcas de águas minerais comercializadas em Vitória de 

Santo Antão-PE. Fonte: Própria. 

 
pH a 25°C 

T.A.F. C. E. R. E. 

°C uS/cm mg/L 

Marca 01 5,60 25,60 47000000,0 40,16 

Marca 02 5,22 25,70 0,000077 65,82 

Marca 03 5,21 26,70 73,00 65,70 

Marca 04 5,35 28,00 116,70 114,05 
Legenda: T.A.F – Temperatura da Água na Fonte; C.E – Condutividade Elétrica a 25°C; R.E – Resíduos de 

Evaporação a 180°C ‘calculado’. 

 



 
 

 

Na tabela 2 verifica-se os dados sobre as características físico-químicas das águas 

minerais estudadas, a temperatura de água na fonte variou de 25,6°C a 28,0°C que de acordo 

com artigo de número trinta e seis, inciso dois e paragrafo segundo do decreto-lei 7.841 de 08 

de agosto de 1945 é classificada como “ águas de fonte hipotermais quando compreende a 

faixa de temperatura de 25°C a 33°C ”, desta forma todas as águas minerais objeto de estudo 

desse trabalho são de fontes hipotermais. 

Outro fator importante é a faixa do Potencial Hidrogeniônico (pH) que a água deve ter 

para ser comercializada, esses parâmetros devem estar de acordo com os limites na RDC 

número 274 de 22 de setembro de 2005 da ANVISA, que compreende a faixa de pH variando 

de 4,0 a 9,0. Em seu trabalho recente Silva Filho et al. (2016) demostraram que não há 

problemas no consumo de água com pH até 9,5, para esses autores a faixa compreende de 4,0 

a 9,5; na prática, embora o consumo de águas minerais com pH até 9,5 não seja prejudicialà 

saúde é proibida por lei. 

Sobre a maior concentração de resíduos na Marca 04 (ver tabela 2), isso se deve aos 

elevados teores de bicarbonato (19,340 mg/L), cloreto (16,670 mg/L), sulfato (6,360 mg/L), 

sódio (12, 424 mg/L) e potássio (9,803 mg/L), pois quando a água é evaporada a 180°C esses 

minerais que possuem tamanhos e pesos atômicos maiores solidificam e formas resíduos. 

Compreende-se por condutividade elétrica uma água a medida de sua capacidade de 

conduzir corrente elétrica, sendo dependente do número e do tipo de espécies iônicas 

dispersas. Nesse sentido, quando maior for a condutividade elétrica maior será o número de 

partículas iônicas eletricamente carregadas na água. Há uma relação direta da baixa 

condutividade elétrica com o íon cloreto, esse também em alta concentrações eleva a 

condutividade elétrica, que pode ser prejudicial, pois águas com condutividade elétrica muito 

elevada tem ação corrosiva, por quanto, é sugerido um limite máximo de cloreto de 250,0 

mg/L como observado na tabela 1 (SILVA FILHO et al., 2016). 

Embora essas quatro marcas são as mais vendidas na cidade de Vitória de Santo Antão 

o local da fonte fica em média no raio de 50 km de distância com fatores edafoclimáticos e 

relevo distintos (ver tabela 3).  

 

Tabela 3: Nome e local da fonte das marcas de águas minerais comercializadas em Vitória de Santo Antão-PE. 

Fonte: Própria. 

 
Nome da Fonte Local da Fonte 

Marca 01 Não informado Moreno, Pernambuco 

Marca 02 Nino 02 Recife, Pernambuco 



 
 

 

Marca 03 Mumbeca II Não informado 

Marca 04 Marynna Paulista, Pernambuco 
 

Observa-se que 75% das marcas de águas estudadas tem sua fonte na Região 

Metropolitana do Recife – RMR que compreende um total de 15 municípios. Apenas a marca 

03 não informou no rotulo o local da fonte, por outro lado, a marca 01 não informou o nome 

da fonte (ver tabela 3). 

 

Conclusões 

Observa-se que das marcas avaliadas nenhuma informou a concentração de cloro livre 

e nitrito, que segundo a legislação brasileira não deve ser superior a 5mg/L e 0,02 mg/L 

respectivamente. 

Verificou-se ainda falta de informação nos rótulos de algumas marcas, estas não 

informaram nome e nem local da fonte, não atendendo a Resolução da Diretoria Colegiada 

número 274 de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Espera-se com esse estudo alertar as agências de fiscalização e promover a 

conscientização dos consumidores, para assim ficarem atentos ao comprar a água mineral e 

verificar os rótulos das embalagens. 
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