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OBJETIVO 

INTRODUÇÃO RESULTADOS 

REFERÊNCIAS

O caldo de cana comercializado nas três feiras analisadas

encontram-se improprias para consumo. A demonstração de

estruturas parasitária e a elevada contagem de colônias

bacterianas indica níveis alarmantes de contaminação, pondo em

rico a saúde das pessoas que consomem o produto. É

inquestionável a realização de fiscalizações mais amplas e

rigorosas por parte da vigilância sanitária nas feiras de Manaus.

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E PARASITOLÓGICA DO CALDO DE CANA COMERCIALIZADO EM FEIRAS LIVRES DE 
DUAS ZONAS DE MANAUS - AM 

METODOLOGIA 

felipemurta87@yahoo.com.br

(92)98283-2502

4 coletas 

12 amostras  

Análise 

Microbiológica 

Análise 

Parasitológica 

ECC cromogênico

IAL/Rugai  

Sedimentação 

Espontânea 

Sedimentação por

Centrifugação 

(modificado) 

A: local 1; B: Local 2; C: local 3.

Figura 1. Placas ECC – resultado do ensaio microbiológico.      

O caldo de cana é um produto comumente consumido e

comercializado em feiras livres da região devido seu sabor

adocicado e preço acessível.¹ O incorreto manuseio deste

produto pode levar a contaminação por microrganismos

patogênicos, sendo um forte contribuinte para as Doenças

Transmitidas por Alimentos (DTAs), pondo em risco a saúde

das pessoas que o consomem.² Por ser um produto bastante

difundido na região e com forte ligação com a cultura popular

do Brasil, é relevante a sua pesquisa, pois são raros os

estudos voltados para a avaliação sanitária deste produto.¹

De acordo com RDC n° 12 de 2001 (ANVISA) apenas 10²

UFC/ml de coliformes totais são permitidos em sucos in

natura incluindo o caldo de cana.³ Todos os locais

apresentaram níveis de contaminação acima do que

preconiza a legislação vigente.

Das bactérias identificadas pelo meio IAL/Rugai

prevaleceram bactérias do gênero Acinetobacter spp. e

Enterobacter spp.

O estudo foi realizado nos laboratórios de Microbiologia e

Análises Clinicas III do Centro Universitário FAMETRO.

Foram obtidas amostra de caldo de cana provenientes de

três feiras livres de duas diferentes zonas da cidade de

Manaus no período de abril a maio de 2018.

Para a análise microbiológica utilizaram-se os meios ECC-

Cromogênico (Escherichia coli e coliformes) com objetivo de

detectar as enterbactérias e E. coli. Ao final dos testes em

ECC foram feitos testes em meio IAL/Rugai com a finalidade

de identificar a espécies e gêneros das enterobactérias.

As análises parasitológicas foram feitas através dos

métodos de sedimentação espontânea e centrifugo-

sedimentação (modificado).

Avaliar a qualidade microbiológica e parasitológica do caldo

de cana comercializado em feiras livres de duas zonas de

Manaus-AM.

RESULATADOS 

As avaliações microbiológicas realizadas com o caldo de

cana comercializado nas três feiras apresentaram elevados

níveis de contaminação. Figura 1.

Análise Microbiológica

Análise parasitológica

O resultado das análises parasitológicas do caldo de cana

mostraram que que 41,6% do total de 12 amostras foram

positivas para estruturas parasitárias em ambos os métodos

utilizados nas análises. Dentre os parasitos encontrados

estão larvas de nematoides, cistos de Entamoeba histolytica

e Endolimax nana conforme mostra a tabela 1.
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Gráfico 1. percentual de parasitos encontrados por local.
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