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RESUMO

A cana de açúcar (Saccharum officinarum) é uma planta rica em diversos minerais como ferro, potássio, magnésio, cálcio, sódio, fósforo, 
vitaminas do complexo B e vitamina C, sendo constituída de 60-75% de água, e sacarose (PERRONI, 2016). Sua forma in natura é muito popular, 
como a garapa (caldo-de-cana) vendida principalmente em barracas por ambulantes ou feirantes, obtida através do processo de moagem onde se 
utiliza um equipamento específico. O caldo pode ser facilmente contaminado, tanto na produção como no armazenamento e distribuição, através 
da higienização inadequada dos equipamentos, da moenda, utensílios, higiene das mãos, entre outros fatores (CARVALHO et al, 2015). Nele, 
podem-se encontrar diversos microrganismos dentre eles, bactérias e fungos (BRITO; ROSSI,2005). O objetivo neste trabalho foi analisar o caldo 
de cana comercializado em feiras a fim de identificar a presença de bactérias oriundas do intestino humano, como coliformes totais e 
termotolerantes. Nesse intuito, foram analisadas 20 amostras de caldo de cana de diferentes ambulantes que atuam em diferentes bairros no 
município de Cacoal-RO em abril de 2018. As amostras foram obtidas de forma aleatória dos pontos que comercializam caldo de cana na cidade 
de Cacoal-RO. Coletaram-se 25 mL de caldo de cana, e colocados em recipientes estéreis, acondicionados sob refrigeração em caixa térmica e 
conduzidos ao laboratório de microbiologia das Faculdades Integradas de Cacoal- UNESC, onde se realizou a análise da confirmação da presença 
de coliformes totais e termotolerantes neste alimento. Após adquirir 25 mL de cada amostra, a estas foram adicionadas à 225mL de água 
peptonada 0,1%, estéril, para obter a diluição inicial (10-1). Foi transferido 1mL desta diluição para um outro tubo contendo 9ml de água 
peptonada, tendo assim a diluição (10-2), e novamente foi transferido 1mL para o terceiro tubo contendo 9mL de água peptonada, assim 
obtendo-se a diluição (10-3), conforme Silva et al. (2010). Foram realizadas também verificações das condições físicas e higiênico sanitárias de 
cada ambulante no momento da aquisição das amostras. Os resultados apontaram que das vinte amostras analisadas, 100% apresentaram 
valores de coliformes a 45ºC em torno de >1100 NMP/mL, em desacordo com os padrões estabelecidos pela Resolução nº 12/2001 (BRASIL, 
2001) que tem como padrão microbiológico 102 NMP/mL, evidenciando uma contaminação, portanto, estando a bebida imprópria para o 
consumo. Neste estudo ao ser realizado uma avaliação higiênico-sanitária obteve-se um alto percentual de vendedores que não utilizava 
proteção para os cabelos (100%), luvas (100%), uso de adornos (80%), manipulavam o caldo e dinheiro ao mesmo tempo (90%) e raramente 
preocupavam-se em lavar as mãos (100%) e a conservação dos carrinhos em sua maioria estavam precários (85%), além disso o bagaço eram 
descartados no chão próximo ao local de manipulação, promovendo o aparecimento de pragas. Segundo Prati et al. (2004), mesmo se tratando 
de um produto de elevado consumo e de forte ligação com a cultura popular no Brasil, a avaliação de sua qualidade microbiológica não é 
realizada com frequência. A presença de altas populações de coliformes termotolerantes, indicadores de condições higiênico-sanitárias 
deficientes, aponta para falhas nas condições de processamento e armazenamento do caldo de cana, tendo a vigilância sanitária um importante 
papel na fiscalização e educação no que diz respeito à comercialização do produto. Tendo por base as observações realizadas nos pontos de 
venda do produto, a qualidade higiênico-sanitária desse tipo de comércio é insatisfatória. Em conclusão, os resultados encontrados servem de 
alerta da necessidade de cuidado nas medidas higiênicas para o monitoramento das condições dos manipuladores, manuseio e armazenamento 
do caldo de cana. Além de servir como alerta aos órgãos fiscalizadores sobre as condições do comércio ambulante, aliando-se a fiscalização ativa 
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