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RESUMO 

A granola que é considerada um alimento funcional, definido como alimentos ou 

ingredientes que, além das funções nutritivas, com efeitos benéficos à saúde. Foi 

realizada análise microbiológica em granola de casas de cereais no município de 

Apucarana – PR. Obtendo presença de contaminação por S. aureus em amostras 

de granola. Apenas uma a amostra do produto embalado apresentando-se acima 

da tolerância que a RDC nº 12 estabelece, além de também apresentar 

resistência ao antibiótico Ampicilina. 

Palavras-chave: Contaminantes, Abastecimentos de Alimentos, Resistência 

Microbiana a Antibióticos. 

ABSTRACT 

A granola that is considered a functional food, defined as foods or ingredients that, 

in addition to nutritional functions, with beneficial health effects. Microbiological 

analysis in granola of cereal houses in the municipality of Apucarana - PR. 

Presence of S. aureus contamination in granola samples. Only one sample of the 

packaged product presented above the tolerance that RDC nº 12 establishes, 

besides also presenting resistance to the antibiotic Ampicillin. 

Key words: Contaminants, Food Suppliers, Microbial Resistance to Antibiotics. 

INTRODUÇÃO  

Os produtos alimentícios que apresentam influência na saúde 

humana estão em destaque no mercado diante da crescente preocupação dos 

consumidores em relação ao estilo de vida e saúde. A divulgação na mídia de 

descobertas científicas que evidenciam a incidência de morte por doenças, 

causados na maioria das vezes por maus hábitos, contribui para a escolha do 

alimento. Assim, o interesse por alimentos mais saudáveis ou com alegações 
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funcionais está relacionado às atuais necessidades em prevenir problemas de 

saúde. (DA SILVA MENDOZA et al, 2017) 

Neste contexto, ganharam destaque os alimentos funcionais, que 

são definidos como alimentos ou ingredientes que, além das funções nutritivas 

básicas. (BRASIL, 1999; COSTA & ROSA, 2006). Estes alimentos com 

propriedades funcionais destacam-se a granola, composto alimentar rico em 

fibras, formado pela mistura de grãos de cereais, frutas secas, linhaça, trigo, 

flocos de milho e de arroz, sementes oleaginosas, como o amendoim e a 

castanha-do-pará. Além das propriedades nutricionais, é um alimento de 

excelente sabor, elevado valor energético e vem apresentando crescente 

consumo. (NEUTZLING et al, 2007) 

A ocorrência de surtos de intoxicação alimentar é registrada em 

todo o mundo. No Brasil, são poucas as informações quanto às doenças 

transmitidas por alimentos. (SILVA, 2017) 

OBJETIVO 

Analisar microrganismos em granola a granel em casas de 

cereais de Apucarana – PR. 

METODOLOGIA 

Tratou-se de um estudo de natureza qualitativa e quantitativa, e 

transversal, realizada em casas de cereais da região central de Apucarana - PR. 

Foram utilizadas 2 amostras granola do tipo sem açúcar a granel e 2 amostras de 

granola empacotada, sendo realizado a coleta e o transporte seguindo as 

recomendações da RDC nº 12 de 2 de janeiro 2001.  

Foi utilizado 25g das amostras e diluídos em uma solução 

composta de Peptona de Carne, sendo homogeneizados repectivamente. Para a 

análise foram utilizadas as placas petrifilm™ Staph Express 3M (Staphylococcus 

aureus) e  petrifilm™ EC 3M (Escherichia coli ), onde foi pipetado 1ml da solução 

e inoculado no centro da placa. As placas foram incubadas em estufa 

bacteriológica a 37ºC por 48 horas. Posteriormente observou-se se houve 

crescimento de colônias características de Staphylococcus aureus e Escherichia 

coli.  



Para análise de resistência antibiótica, utilizou-se a solução 

composta por Brain Heart Infusion (BHI) e depositado 3ml desta solução em 4 

tubos de ensaio. Foram preparadas 4 placas de Petri, onde foi utilizado a solução 

Mueller Hinton. Após as 24 horas, coletou-se pequenas quantidades do 

crescimento de colônias das placas de apresentaram contaminação e 

depositadas dentro dos tubos, onde permaneceram na estufa bacteriológica a 

37ºC por mais 24 horas.  

Após este período, com auxílio de uma pipeta automática, 

colocou-se 500 µL (microlitro), da solução dos tubos, e dispostas no centro de 

cada placa de Petri, e espalhada cuidadosamente com a alça Drigalski 

devidamente esterilizada. Em seguida, aplicou-se 5 discos embebidos de 

antibióticos, sendo eles a Ampicilina (AMP), Tetraciclina (TET), Azitromicina (AZI), 

Norfloxacina (NOR) e a Vancomicina (VAN). Permitiu-se distância entre os discos 

para se evitar a sobreposição dos halos de inibição. Posteriormente as placas 

foram incubadas em estufa bacteriológica a 37ºC por 48 horas. 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Observou-se que a presença de contaminação por Staphylococcus 

aureus em duas (2) amostras de granola embalado e em uma (1) a granel, no 

qual os valores variam entre > 1,8x10² a 1,7x10³ UFC/g. Conforme demostra na 

tabela 1. 

Tabela 1 – Contagem de Staphylococcus aureus nas amostras de granolas a 
granel e empacotadas. 

Contagem das Unidades Formadoras de Colônias 

Amostra Comercializada Microrganismos Contagem Tolerância 

A1 Granel Staphylococcus aureus 3,6 x 10² 10³ 

A3 Embalado Staphylococcus aureus 1,7 x 10³ 10³ 

A4 Embalado Staphylococcus aureus 1,8 x 10² 10³ 

Fonte: Autora da pesquisa, 2018. 

Na análise Escherichia coli, observou-se que as amostras não 

apresentaram contaminação pela mesma, e sim por Coliformes. Porém, os 



resultados mostraram uma baixa incidência de contaminação, sendo adequada 

para o consumo, conforme a tabela 2.   

Tabela 2 – Contagem de Coliformes a 45ºC/g na amostra de granolas 
empacotadas. 

Contagem das Unidades Formadoras de Colônias 

Amostra Comercializada Microrganismos Contagem Tolerância 

A4 Embalado Coliformes a 45ºC 3,7 x 10² 5 x 10² 

Fonte: Autora da pesquisa, 2018. 

Na resistência bacteriana aos antibióticos, 3 amostras demostram 

resultados satisfatórios, mas no antibiograma realizado com uma das amostras do 

produto embalado, que se apresentou acima da tolerância que a RDC nº 12 

estabelece., onde constatou-se resistência de Ampicilina (AMP), conforme a 

tabela 3. 

Tabela 3 – Resultado do antibiograma na amostra A3 embalado com 
presença de contaminação por Staphylococcus aureus. 

Amostra A3 (embalado) - Staphylococcus aureus 

 

ANTIBIÓTICO 

Diâmetro dos 
halos inibitórios 

(mm) 

Valores de halos 
inibitórios 

esperados (mm) 

 

Interpretação 

Ampicilina  15 27 – 35 Resistente 

Vancomicina  21 17 - 21 Intermediário 

Tetraciclina  24 24 – 30 Intermediário 

Azitromicina  43 21 – 26 Sensível 

Norfloxacin  37 17 - 28 Sensível 

Fonte: Autora da pesquisa, 2018. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento do presente estudo possibilitou analisar a 

presença de contaminação em granola, tanto comercializada a granel quanto 

empacotada, além de demostrar que o comercio a granel, como o produto 

apresentado neste estudo, necessariamente não significa que o mesmo estará 

contaminado, visto que a contaminação é determinada por diversos fatores, como 

a manipulação e o armazenamento dos alimentos.  



De modo geral, as granolas apresentaram maior índice de 

contaminação na análise de Staphylococcus aureus, onde a contagem deste 

microrganismo mostrou-se superior nas amostras de granola empacotada, sendo 

que uma destas amostras, não se apresenta segura para o consumo, pois 

manifestou valores maiores que a tolerância recomendada pela RDC nº 12 de 2 

de janeiro 2001 e resistência antibiótica á Ampicilina. 

Pode-se afirmar que a causa da contaminação é proveniente da 

manipulação inadequada pelos manipuladores, não seguindo as Boas Práticas de 

Manipulação, uma vez que o produto empacotado era fabricado na própria casa 

de cereais. 
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