Crossref

Similarity Check

Powered by iThenticate

NOTA CIENTÍFICA

DOI: http://dx.doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v9n3p57-58

Avaliação microbiológica da água de coco-verde (Cocos nucifera L.) comercializada nos
quiosques da Praça do Coco, Cidade de Macapá-Amapá
Antonio Carlos Freitas Souza1 e Jaqueline Freitas Souza2

RESUMO

1. Biólogo e Mestre em Ciências da Saúde (Universidade Federal do Amapá). Pesquisador do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá-IEPA, Brasil.
jr_bio2005@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/5887340264035452
http://orcid.org/0000-0002-6921-9030
2. Acadêmica de Farmácia (Instituto Macapaense de Ensino Superior, Brasil).
jackllinefn@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/1339507958412948
http://orcid.org/0000-0002-3046-3212

A água de coco é estéril quando dentro do fruto, porém, sua composição rica em nutrientes é primordial para torná-la
um excelente meio para o crescimento de microrganismos. Além disso, as condições sanitárias do manipulador,
ambiente e utensílios utilizados na abertura do fruto podem ser fontes de contaminação. Por estes motivos o trabalho
objetivou avaliar a qualidade microbiológica da água de coco-verde (Cocus nucifera L.) comercializada nos quiosques
da praça do coco na orla da cidade de Macapá, Amapá. Foram adquiridas 9 amostras de água de coco-verde
provenientes dos quiosques que comercializam o produto na orla da cidade de Macapá, conhecida como Praça do
Coco. Foram transportadas para o Laboratório de Microbiologia - LAMIC do Instituto de Pesquisas Cientificas e
Tecnológicas do Estado do Amapá- IEPA, onde foram realizadas as análises microbiológicas. Para coliformes
termotolerantes as enumerações variaram de 7,4 a 150 NMP/mL. Das 9 amostras avaliadas, apenas uma amostra
estava fora do padrão exigido na legislação. Para Salmonella sp. todas as foram negativas.
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ABSTRACT

Microbiological evaluation of coconut green water (Cocos nucifera L.) sold in kiosks in Praça do
Coco, Macapá-Amapá City
Coconut water is sterile when in the fruit; however, its rich nutrient composition is paramount to make it an excellent
medium for the growth of microorganisms. In addition, the sanitary conditions of the manipulator, environment and
utensils used in opening the fruit can be sources of contamination. For these reasons, the objective of this work was to
evaluate the microbiological quality of coconut water (Cocus nucifera L.) marketed at the coconut square kiosks on the
edge of the city of Macapá, Amapá. 9 samples of coconut water were obtained from the kiosks that commercialize the
product on the edge of the city of Macapá, known as Praça do Coco. They were transported to the Laboratory of
Microbiology - LAMIC of the Institute of Scientific and Technological Research of the State of Amapá - IEPA. Where the
microbiological analyzes were performed. For thermotolerant coliforms the enumerations ranged from 7.4 to 150
MPN / mL. Of the 9 samples evaluated, only one sample was outside the standard required by law. For Salmonella sp.
all were negative.
Keywords: Coliforms; Salmonella; Contamination.

Introdução
A á gua de coco está presente dentro da semente do cocoverde (Cocus nucifera L.), sendo considerada um isotô nico
natural, que alé m de saborosa, possui elevadas concentraçõ es
de nutrientes e baixa quantidade de gorduras (EMBRAPA,
2000). Segundo Hoffman et al. (2002), ela é constituıd
́ a em
93% por á gua e 5% de outros componentes, tais como
açucares na forma redutora (glicose e frutose) e nã o redutora
(sacarose), aminoá cidos (cerca de 370mg/ 100ml), vitaminas,
sais minerais (principalmente só dio e potá ssio, mas també m
conté m cá lcio, magné sio, manganê s, ferro, zinco, fó sforo e
cobre) (CARVALHO et al., 2006), gorduras neutras e ainda fator
promotor de crescimento, possuindo cerca de 20 kcal por 100
mL de soluçã o. Para Silva et al. (2006), a á gua de coco possui
semelhanças com o leite bovino, quando comparados em suas
composiçõ es de aminoá cidos, ainda apresentando maior
concentraçã o de alanina, arginina, cistina e serina.
Por se tratar de um investimento de baixo custo e de fá cil
manipulaçã o, houve um crescimento na comercializaçã o de
á gua de coco in natura por ambulantes (GOMES; ARAUJO;
MACEDO, 2015). Na forma tradicional, é comercializada
dentro do pró prio fruto, poré m, é importante que seja
consumida antes das açõ es enzimá tica e microbiana (COSTA et
al., 2005).
A á gua de coco é esté ril quando dentro do fruto, poré m,
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sua composiçã o rica em nutrientes é primordial para torná -la
um excelente meio para o crescimento de microrganismos
apó s a abertura do fruto, o que pode gerar sé rios problemas
sanitá rios principalmente na etapa do armazenamento e
conservaçã o (MICHELIN et al., 2014). Alé m disso, as condiçõ es
sanitá rias do manipulador, ambiente e utensıĺios utilizados na
abertura do fruto podem ser fontes de contaminaçã o,
interferindo na qualidade da á gua de coco (CARVALHO et al.,
2012).
Por estes motivos o trabalho objetivou avaliar a qualidade
microbioló gica da á gua de coco-verde (Cocus nucifera L.)
comercializada nos quiosques da praça do coco na orla da
cidade de Macapá , Amapá .
Material e Métodos
Foram adquiridas 9 amostras de á gua de coco-verde
provenientes dos quiosques que comercializam o produto na
orla da cidade de Macapá , conhecida como Praça do Coco. A
abertura do fruto foi realizada pelo pró prio comerciante e
foram acondicionadas em sacos esté reis e conduzidos para
aná lise no Laborató rio de Microbiologia - LAMIC do Instituto
de Pesquisas Cientificas e Tecnoló gicas do Estado do Amapá IEPA.
Para coliformes termotolerantes foi empregada a té cnica
de tubos mú ltiplos, onde a inoculaçã o presuntiva ocorreu com
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Resultados e Discussão
Os resultados das aná lises microbioló gicas das amostras
de á gua de coco estã o apresentados na tabela 1. Para coliformes termotolerantes as enumeraçõ es variaram entre 7,4 a 150
NMP/mL. Das 9 amostras avaliadas, apenas a amostra A8
estava fora do padrã o exigido na legislaçã o (BRASIL, 2001).
Para Salmonella sp. todas as foram negativas.
Tabela 1. Enumeraçõ es de coliformes termotolerantes e detecçã o de Salmonella sp.
em amostras de á gua de coco / Table 1. Thermotolerant coliform enumerations and
detection of Salmonella sp. in samples of coconut water.

Amostras

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
Limite para a
legislação vigente
(BRASIL, 2001)

Coliformes
termotolerantes
(NMP/mL)

Salmonella sp.
(+/-)

43
23
43
23
75
7,4
93
150*
23

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

100

(-)

*Amostra fora do padrã o

Foi detectada em 100% das amostras a presença de coliformes termotolerantes, poré m em 88,89% (8) as enumeraçõ es estavam abaixo de 1x10² UFC/mL, sendo desta forma,
consideradas como dentro do limite exigido pela legislaçã o
vigente (BRASIL, 2001). Outro achado importante foi a ausê ncia total de Salmonella sp.
E importante ressaltar que baixas enumeraçõ es de coliformes termotolerantes em alimentos nã o inviabilizam o seu
consumo, sendo necessá rio que estejam superiores ao limite
má ximo permitido pela legislaçã o vigente, dessa forma, acarretando risco sanitá rio, sendo considerado impró prio para a
ingestã o. Carvalho et al. (2012) destacam, que as maiores
fontes de contaminaçã o sã o as superfıćies e os instrumentos
utilizados para a abertura do fruto. Poré m, essa contaminaçã o
pode ocorrer durante o transporte, contato ou armazenamento do coco em local inapropriado, higienizaçã o incorreta, defi-

ciente, ou simplesmente ausê ncia dessa etapa.
Os coliformes termotolerantes constituem o grupo de
enterobacté rias presentes nas fezes, e podem ser encontrados
no solo, nas superfıćies de vegetais, animais e utensıĺios como
facas, furadores de coco, peneiras, entre outros. Sua detecçã o
está associada como indicador das condiçõ es higiê nicas de
produto alimentıćio (RATTI et al, 2011). Diante do exposto, é
possıv́el evidenciar as boas prá ticas durante o processo de
extraçã o e envase da á gua de coco na maior parte dos estabelecimentos avaliados, resultando em boa qualidade sanitá ria
do produto.
Mesmo a ú nica amostra fora do padrã o (A8), ainda foi
relatada uma contagem pró xima ao limite estabelecido, o que
pode ser resolvido com maior atençã o as etapas que antecedem abertura do fruto, visando sempre uma manipulaçã o
dentro dos padrõ es higiê nico-sanitá rios.
Em estudos semelhantes foram encontrados resultados
superiores, como por exemplo, o trabalho de Michelin et al.
(2014), avaliando á gua de coco proveniente do comé rcio
ambulante de Araçatuba-SP, identificaram coliformes termotolerantes acima do limite permitido em 86,7% das amostras
analisadas, destacando como principal fator contaminante as
condiçõ es higiê nico-sanitá rias da comercializaçã o. Silva et al.
(2017) encontraram coliformes termotolerantes acima do
permitido em 62,5% das amostras de á gua de coco comercializadas no municıp
́ io de Aracajú -SE.
Ao contrá rio do encontrado no presente estudo, demonstrando segurança sanitá ria, Serejo, Neves e Brito (2010), avaliando a qualidade microbioló gica de amostras de á gua de coco
de ambulante da cidade de Sã o Luıś-MA, relataram ausê ncia
de coliformes termotolerantes em 100% das amostras avaliadas.
Conclusão
Vale ressaltar neste estudo, que em todas as amostras
foram detectadas a presença de coliformes termotolerantes,
mesmo que 80,89% quantitativamente estejam dentro do que
permite a legislaçã o, a constataçã o deste trabalho serve de
alerta para os consumidores e autoridades competentes. Uma
forma de manter tais padrõ es, é a oferta de cursos de boas
prá ticas de manipulaçã o para os comerciantes, que aliado a
uma fiscalizaçã o para o cumprimento do que estabelece a
legislaçã o e um consumidor consciente e cada vez mais exigente, é capaz de manter a qualidade dos produtos ali comercializados.
Referências Bibliográficas
BLODGETT, R. Appendix 2 – Most Probable Number from Serial Dilution. In: US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
(FDA), Bacteriological Analytical Manual Online, Revision February 2006. Disponı́vel em:
http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManualBAM/defau
lt.htm (Acessado em 10/09/2017).
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Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST) que foram incubados a
37±1 ºC por 24-48±2 horas. Dos tubos positivos no teste presuntivo, realizou-se a confirmaçã o de coliformes termotolerantes atravé s da transferê ncia de 1 ml para tubos contendo
caldo Escherichia coli – EC que foram incubados em banho
Maria a 44±1 ºC por 24-48±2 horas. Apó s o perıódo de incubaçã o, realizou–se a leitura dos tubos positivos e o nú mero mais
prová vel (NMP) foi quantificado atravé s da tabela de NMP/mL
(BLODGETT, 2006).
Para Salmonella sp. no pré -enriquecimento foi utilizado 25
mL de cada amostra em 225 mL de Agua Peptonada Tampona
que foi incubado a 37±1ºC por 18±2 horas. No enriquecimento
seletivo, foi transferido 0,1 mL da Agua Peptonada Tamponada
para tubos contendo 10 mL de Caldo Rappaport-Vassilidis Soja
(RVS) incubado em 41,5±1ºC/24±23h e 1 mL de para 10 mL
de Caldo Tetrationato Muller Kauffmann Novobiocina
(MKTTn) incubado em 37±1ºC/24±3h. No plaqueamento
diferencial, dos tubos positivos de RVS e MKTTn, foi retirada
uma alçada e estriada na superfıćie por estria de esgotamento
de Agar Xilose Lisina Desoxicolato (XLD) e Agar SalmonellaShigella (SS) e ambas incubadas a 37±1ºC/24±3h. As colô nias
tıp
́ icas de Salmonella em XLD e SS foram purificadas em Agar
Nutriente (NA) e levadas para a confirmaçã o bioquım
́ ica utilizando um kit miniaturizado de identificaçã o de Enterobacteriaceae e confirmaçã o soroló gica pela detecçã o de antıǵenos
somá ticos (poli O), antıǵeno Vi e antıǵenos flagelares (poli H).

