
 
 
 
 

 

   Requisitante: FONTE ROCHA BRANCA 
   Descrição: Água Mineral 
   Marca: Rocha Branca 
   Fabricação: 26/08/16                                 Validade: 26/08/17 
   Lote: 239                                                     Outros dados: Garrafa descartável de 510 mL 
   Recebido em: 29/08/16                               Expedido em: 13/09/16 

 

Determinação 

 

Método 

Legislação¹ Resultados 

Amostra 
Indicativa 

Amostra 
Representativa 

n c m M 
Contagem padrão em placas 
- heterotróficos (37ºC) NT 027 (SMWW 9215) - - - - - 5.300 UFC/mL 

Coliformes totais NT 069 (SMWW 9222-B) aus 5 1 aus 2,2 ausente /  100mL 

Coliformes termotolerantes NT 069 (ISO 9308-1) - - - - - ausente /  100mL 

Escherichia coli NT 069 (ISO 9308-1) aus 5 0 - aus ausente / 100mL 

Clostridium perfringens NT 063 (ISO 6461/2) aus 5 1 aus 2,2 ausente / 100mL 

Pseudomonas aeruginosa NT 075 (SMWW 9213-E) aus 5 1 aus 2,2 ausente /  100mL 

Enterococcus NT 073 (ISO 7899-2) aus 5 1 aus 2,2 ausente / 100mL 
O(s) resultado(s) acima têm validade apenas para a amostra analisada nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. 
Não cabe a SFDK a responsabilidade quanto a divulgação e propagação dos resultados, sendo que a utilização dos mesmos para fins promocionais depende de 
prévia autorização formal da SFDK, e sua reprodução só poderá ser feita na íntegra sem nenhuma alteração. 

 
Metodologias Utilizadas: as codificações com NT, NF, NI, NQ e NS correspondem aos códigos dos documentos internos do SFDK e entre 
parênteses constam as informações resumidas da referência do método. São utilizadas as versões mais recentes para as metodologias utilizadas. 
¹ Resolução RDC Nº 275 de 22/09/2005 - ANVISA/MS Item: 1 
Obs.: “Aus” significa “ausência /100mL”. 

“Ausência/100mL” é equivalente a “<1,1 NMP/100mL” e “ < 1,0 UFC/100mL” 

“2,2” significa “2,2 NMP/100mL” e é equivalente a “2,0 UFC/100mL” 
 

n Número de amostras a serem analisadas, nos termos desta portaria 
c Número de amostras  cujos resultados podem estar compreendidos entre os  valores definidos para  m e M 
m Número inferior aceitável 
M Número superior aceitável 

 
Conclusão: A amostra apresentou resultado SATISFATÓRIO, de acordo com a(s) análise(s) realizada(s) e 
o(s) limite(s) estabelecido(s) pela Resolução RDC Nº 275 de 22/09/2005 - ANVISA/MS, item 1. 
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