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AVALIAÇÃO EM LABORATÓRIO 00 CONTROLE QUíMICO DA PRODUÇÃO 

DE AFLATOXINAS NO AMENDOIM (Arachis hypogaea L.) EM CASCA 

RESUMO 

Autora: Maria Antonia Calori-Domingues 

Orientador: Homero Fonseca 

Ácido propiôn;co (na forma de sal de amônio) 

nas doses de 3000 (AP1) e 5000 mg/kg (AP2) de amendoim em 

casca; extrato de semente de "grapefruit" nas doses de 5000 

(GF1) e 10000 mg/kg (GF2); ortofen i 1 fenato de sód i o nas doses 

de 2500 (OFS1) e 5000 mg/kg (OFS2) e thiabendazole nas doses 

de 1000 (TBZ1) e 5000 mg/kg (TBZ2), foram ava 1 i ados, em 

laboratório, para verificar sua eficiência no controle do 

crescimento fúngico e da produção de aflatoxinas no amendoim 

em casca reumedec i do (1 6 a 1 8% de um idade). Amos t r as de 

amendoim em casca reumedecido foram pulverizadas com as 

substâncias e doses acima, acondicionadas em sacos de 

polietileno e incubadas a 30 ±2'C por 28 dias. Amostras 

testemunhas foram pulverizadas apenas com água. 

Foram feitas avaliação visual, quanto ao 

crescimento fúngi co externo (sobre as vagens) e ; nterno 

(grãos), e análise de aflatoxinas nos tempos zero (após 
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reumedecimento), 7, 14, 21 e 28 dias de incubação. Conside

rou-se como eficiente, no controle da produção de 

aflatoxinas,'o tratamento em que o teor de aflatoxinas (81 + 

G1) se manteve abaixo de 30 IJg/kg. O tratamento AP1 foi 

eficiente até o 14Q dia de incubação e o AP2 durante os 28 

dias de incubação. Os demais tratamentos não foram eficientes 

durante todos os períodos de incubação, apresentando teores 

de com aflatoxinas entre 150 e 108.333 1J9/kg. Na avaliação 

visual o tratamento AP1 a partir do 14Q dia apresentava 

crescimento fúngico moderado sobre as vagens e incipiente 

sobre os grãos. O tratamento AP2 apresentou contro 1 e do 

cresc i mento fúng i co sobre as vagens e grãos durante todo 

período de incubação. Os tratamentos OFS1 e OFS2 apresentaram 

contro 1 e no desenvo 1 vi mento fúng i co da parte externa das 

vagens, porém nos grãos foi observado crescimento variando de 

incipiente a moderado e a 2% dos grãos com intenso 

cresc i mento esverdeado. Nos dema i s tratamentos observou-se já 

a partir do 7Q dia crescimento fúng;co variando de moderado 

a intenso em todas as vagens e grãos das amostras avaliadas. 
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lABORATORY EVAlUATION OF CHEMICAl CONTROl OF AFlATOXIN 

PRODUCTION IN UNSHEllED PEANUTS (Arachis hypogaea l.) 

SUMMARY 

Author: Maria Antonia Calori Domingues 

Adviser: Homero Fonseca 

Propionic ac;d (ammonium salt) at 3000 mg/kg 

(PA1) and 5000 mg/kg (PA2) of unshelled peanuts (UP); 

grapefruit seed extract at 5000 mg/kg (GF1) and 10000 mg/kg 

(GF2); sodium orthophenilphenate at 2500 mg/kg (SOP1) and 

5000 mg/kg (SOP2); thiabendazole 1000 mg/kg (TBZ1) and 5000 

mg/kg (TBZ2) were stud i ed in 1 aboratory, to ver; fy the i r 

efficiency on fungal growth control and aflatoxins (AF) 

production on moist UP (16-18% moisture content). Moistened 

UP were put into polyethylene bags with cotton plugs and 

i ncubated at 30 ±2' C for 28 days. Contro 1 samp 1 es were 

sprayed with water. Visual evaluation, in 200 9 samples, of 

external (pods) and internal (kernels) fungal growth and AF 

analyses were made at 0, 7, 14, 21 and 28 days of incubation. 

Treatments were considered efficient when AF content (B,+G, ) 

rema;ned under 30 ~g/kg. PA1 treatment was efficient till 14 

days and PA2 till 28 days of incubation. All other treatments 

were not efficient show;ng AF contents from 150 to 108,333 

~g/kg during the incubation per;ods. Visual evaluation showed 

that treatment PA1 was able to control fungal growth till the 
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14th day when it started to present a moderate growth on pods 

and incipient growth over kernels. PA2 has controlled fungal 

growth on pods and kernels al1 over the experimento SOP1 and 

SOP2 did control fungal growth on the pods but, in kernels, 

an incipient to moderate growth was always observed 

presenting 3 to 5 kernels wíth intense growth. In al1 other 

treatments a moderate to lntense fungal growth was observed 

from the 7th day both in pods and kernels. 



1. INTRODUÇÃO 

o amendoi m (Arach i s hypogaea L.) é uma das 

principais culturas oleaginosas do mundo. ~ utilizado pelas 

indústrias de alimentos na fabricação de pastas, confeitos e 

salgados, e na extração de óleo. Seu farelo, rico em 

proteína, é utilizado na alimentação humana e animal. 

As aflatoxinas são substâncias hepatocarcino

gênicas que causam danos à saúde humana e animal, além de 

grandes perdas econõmi cas J pri nc i pa·' mente por doenças e morte 

de animais. Essas substâncias têm sido frequentemente 

encontradas no amendoim em casca in natura e em produtos de 

amendoim, que são normalmente comercializados no Brasil. 

A contaminação com aflatoxinas ocorre princi

palmente quando o amendoim em casca, recém colhido, é 

armazenado com teores de umidade acima de 10%, níveis estes 

que proporcionam condições para o desenvolvimento de fungos 

envolvidos com a produção das toxinas. 

A prevenção dessa contami nação é a a 1 ternat i va 

ideal para solução do problema e baseia-se principalmente na 

utilização de práticas agrícolas adequadas durante as fases 

de plantio (rotação de culturas, uso de sementes sadias, e 
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controle de pragas e doenças) e nos períodos de colheita 

(evitando danos às vagens), secagem e armazenamento. 

O emprego de fung i c i das, pós-co 1 he i ta, pode 

ser uma opção no controle do crescimento de fungos capazes 

de produzir aflatoxinas (Aspergi77us f7avus/A. parasiticus) 

Quando as condições climáticas não favorecerem uma secagem 

rápida e eficiente do amendoim Que será armazenado. 

Vários trabalhos, utilizando substâncias 

controladoras do desenvolvimento fúngico e da produção de 

aflatoxinas, foram realizados em laboratório empregando meios 

de cultura como substrato e apresentaram resultados 

promissores. Entretanto, trabalhos realizados in vitro não 

cons i deram ; números fatores Que podem afetar a ação das 

substâncias, entre eles, a competição microbiana e a 

presença, no caso do amendoim, da casca e película atuando 

como uma barreira física. 

Acredita-se Que o emprego do amendoim em 

casca, em substituição aos meios de cultura, na avaliação 

das substâncias controladoras do desenvolvimento fúngico, em 

laboratório, oferece condições de se obter resultados 

concludentes Quanto à validade do emprego dessas substâncias 

no campo. 

Este trabalho teve por objetivo avaliar, em 

1 aboratór i o, o efe; to de Quatro substânc; as ap 1 i cadas no 

amendoim em casca, sobre a produção de aflatoxinas e cresci

mento fúng;co visível a olho nu. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Características gerais das aflatoxinas 

Segundo DIENER & DAVIS (1977) o fato dos 

fungos ou bolores produzirem "flavors" desagradáveis ou 

outras mudanças indesejáveis em alimentos é conhecido há 

tempo. Além disso, alguns fungos têm a capacidade de 

sintetizar substâncias químicas, que produzem sintomas 

tóx i cos quando ali mentos que as contém são i nger i dos pe 10 

homem ou animais. Essas substâncias, produtos do metabolismo 

secundário de fungos, são conhecidas como micotoxinas e as 

doenças causadas pelo consumo de alimentos ou rações 

contaminados são conhecidas por micotoxicoses. 

Dentre as micotoxinas conhecidas, as aflatoxi

nas são consideradas as mais perigosas devido à sua frequente 

ocorrência em alimentos e rações e seu efeito carcinogênico, 

mutagên i co e teratogên i co, representando ass im, um r i sco 

significativo à saúde humana e animal (ROY & CHOURASIA, 1990; 

GARNER, 1992). Em vários países subdesenvolvidos, a correla

ção epidemiológica entre a contaminação de aflatoxinas na 

dieta e a incidência de câncer primário no fígado é alta 

(PEERS et a1., 1976; SCOTT, 1981). 
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As aflatoxinas possuem propriedades imunossu

pressivas, vinculadas provavelmente ao seu efeito inibitório 

da síntese protéica (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 

1983) . 

De acordo com WOGAN (1966), as propriedades 

tóx i cas das af 1 atox i nas mani festam-se diferentemente f 

dependendo do método de aval; ação, da dose e duração da 

exposição. 

Os perigos referentes às aflatoxinas não são 

apenas aqueles relacionados ao consumo direto de amendoim ou 

outros produtos. Testes sensíveis e seguros demonstraram que 

as aflatoxinas estão presentes em tecidos comestíveis e no 

1 e i te de an i ma i sal i mentados com produtos contam i nados com as 

toxinas (SALUNKE & DESAI, 1986). 

São conhecidos dezessete compostos químicos, 

todos designados aflatoxinas. O termo se refere, normalmente, 

aos quatro principais compostos (do grupo de metabólitos bis

furanocumar i na), i dent i f i cados como 81, 82, G1 e G2 que se 

distinguem por sua fluorescência quando observados sob luz 

ultravioleta (365 nm); assim 8 cor responde à cor azul 

("blue") e G à cor verde ("green"), e os índices cor respondem 

à mobilidade cromatográfica relativa. Das quatro principais 

af 1 atox i nas, as ma i ores concentrações observadas cor respondem 

à 81 seguida por G1, enquanto 82 e G2 ocorrem em menor escala 

(ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (1983). Entretanto, 

FONSECA (1968 e 1969), constatou que em determinadas regiões 
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pode ocorrer maior concentração de G, e G2 que 8 , e 82 ou 

apenas as aflatoxinas G. 

2.2. Fatores envolvidos na produção das aflatoxinas 

Aspergi77us f7avus link e A. parasiticus 

Speare, pertencentes ao grupo-espécie A.f7avus, são fungos 

f i 1 amentosos i nt i mamente re 1 ac i onados (RAPER & FENNEl, 1965). 

Segundo DIENER & DAVIS (1977), parecem ser as únicas espécies 

capazes de produzir aflatoxinas, apesar de vários trabalhos 

cons i derarem outros gêneros e espéc i es de fungos como 

produtores. O grupo de espécies de A. flavus é um 

constituinte normal da microflora do ar e solo, sendo encon

trado sobre e dentro de plantas e an i ma i s v i vos ou mortos 

(RAPER & FENNEll, 1965). São ubíquos na natureza, associados 

a um largo espectro de produtos agrícolas armazenados 

(DIENER & DAVIS, 1977). 

O A. paras i t i cus parece estar ma i s adaptado ao 

solo, sendo predominante em vagens de amendoim, enquanto o 

A. f7avus parece estar mais adaptado ao ambiente aéreo e 

foliar, sendo dominante em milho, caroço de algodão e nozes. 

O A. f7avus produz as aflatoxinas 8 , e 82 enquanto os 

isolados de A. parasiticus, além destas, produzem as 

aflatoxinas G" G2 (DIENNER et alo, 1987; lIN, 1980). A afla

toxina 8 , é a substância carcinogênica, de ocorrência natu

ra 1, ma i s potente que se conhece, causando danos à saúde 

humana e animal (DIENER et al., 1987). 
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As 1 i nhagens tox i gên i cas do grupo A. f 1 avus 

desenvolvem-se em temperaturas entre 12 a 42>C, sendo a 

temperatura mínima para produção de toxina de 18'C e a máxima 

de 42'C. Algumas das condições ótimas para crescimento do 

A. flavus e produção de aflatoxinas são: temperatura de 25 a 

35'C, umidade relativa do ar de 85 a 90% ou maior e teor de 

umidade no grão de amendoim acima de 10% (DIENER & DAVIS, 

1977). A temperatura mínima para crescimento do micélio de 

A. f7avus e A. parasiticus, segundo LACEY (1989), é 6'C e a 

temperatura mínima de esporulação é maior, porém próxima da 

mínima para crescimento. Em climas tropicais observou-se a 

produção de aflatoxinas após 48 horas a 30'C (BAMPTON, 1963). 

As temperaturas para crescimento e produção de aflatoxinas 

dependem da linhagem envolvida, do substrato e da umidade 

relativa do ar (CARTER, 1970). 

Os produtos que têm apresentado ma; ores conta

minações com aflatoxinas são o amendoim, milho e algodão; 

entretanto, qualquer cu 1 tura pode apresentar contami nação 

caso não tenha sido adequadamente seca depois da colheita 

(OIENNER et al., 1987). 

Segundo MOREAU (1979), as linhagens isoladas 

de amendoim e seus produtos parecem ser mais toxigênicas do 

que aquelas isoladas de outros produtos, como os cereais. A 

produção de aflatoxinas parece depender da presença de 

lipídeos (ácidos graxos). Estes, quando degradados pela ação 

destes fungos, originam precursores como acetilcoenzima A, 

que entra na via metabólica da biossíntese das aflatoxinas. 
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A interação microbiana e a competição da 

microflora do solo e vagem parece reduzir o crescimento e a 

produção de aflatoxinas por A. f7avus. O crescimento de A. 

f7avus é inibido por fungos como Aspergi77us niger, 

Rhizoctonia so7ani ou espécies de Penici77ium (MOREAU, 1979; 

DIENER & DAVIS, 1977;). BULLERMAN & LEE (1987) verificaram 

que a presença de fungos competidores diminuem a produção de 

aflatoxinas por A. f7avus e A. parasiticus. NOUT (1989) 

constatou que, quando A. f7avus foi inoculado simultaneamente 

com Rhizopus spp e Neurospora spp em amendoim triturado, era 

capaz de crescer, porém em menor extensão, apresentando 

redução no crescimento e na produção de aflatoxinas e que as 

cepas de Rhizopus e Neurospora degradaram a aflatoxina B1. 

Segundo LINDSEY (1970), não há evidências da 

resistência natural à invasão de grãos de amendoim em vagens 

ligadas à planta. Assim, a presença da microflora endogeocár

pica parece proporcionar uma barreira à invasão dos grãos de 

amendoim pelo A. f7avus. Entretanto propágulos de A. f7avus 

no solo podem invadir grãos e vagens de amendoim intactos sob 

certas condições, de teor de umidade e maturidade no grão 

favoráveis ao fungo (DIENER & DAVIS, 1977). 

Para expl icar a presença de A. f7avus em grãos 

proven i entes de vagens aparentemente sad i as, SMITH & MOSS 

(1985) relataram que os esporos desse fungo podem ser 

encontrados no estigma de flores em desenvolvimento. Esses 

esporos podem germinar e assim, contaminar os tecidos dos 

grãos em desenvolvimento. 



8 

De acordo com ZAMBETTAKIS ( 1977) , a 

contaminação de vagens e grãos de amendoim depende de vários 

fatores como' variedade, estado de maturação das vagens no 

momento da colheita, técnica de secagem e condições 

cl imáticas durante o último mês da cultura, sendo que a 

oco r rênc i a de um pe r í odo de seca nesse es tág i o aumenta a 

infestação. O fator ma i s i mportante no cresc i mento e produção 

de aflatoxinas pelo A. f7avus é a umidade relativa do ar (UR) 

ao redor de um substrato natural como o amendoim. 

De acordo com DIENER & DAVIS (1977), o teor de 

umidade seguro para armazenamento de sementes e outros 

substratos naturais, onde não ocorre nenhum crescimento de 

fungos, é definido como a umidade do substrato em equilíbrio 

com uma UR de 70%, na qual os fungos não crescem. 

Em estudos de laboratório realizados por 

AUSTWIK & AYERST (1963), o crescimento vegetativo de A. 

f7avus foi limitado por uma UR de 80%, que é equivalente a 9% 

de umidade no grão de amendoim. Quando o amendoim que está em 

processo de secagem apresenta faixa de umidade dos grãos 

entre 14-24%; a interrupção ou atraso no ciclo de secagem no 

campo por chuvas, tempo nub 1 ado e úmi do ou reabsorção de 

umidade após a colheita e armazenamento, normalmente resultam 

no desenvo 1 v i mento do A. f 7 avus e subseqüente formação de 

aflatoxinas . 

Em experimentos real i zados no Texas por PETTIT 

et a1. (1971), verificou-se que, quando o teor de umidade dos 
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grãos de amendoim estava acima de 30% ou abaixo de 10%, a 

atividade do A. f7avus era restrita. 

De acordo com DIENER & DAVIS (1977), a 

contami nação com A. f 7 avus e subseqüente elaboração das 

aflatoxinas no amendoim pode ocorrer tanto no campo antes da 

colheita como após o arranquio durante o processo de secagem 

e armazenamento. 

A contaminação do amendoim pelo fungo e 

produção de aflatoxinas, no campo, é maior nos grãos de 

vagens secas lentamente do que naquel as secas rapidamente 

(J ACKSON, 1967). Pesqui sas rea 1 i zadas por DICKENS & PATTEE 

( 1966), DICKENS & KHALSA (1967), PETTIT & TARBER (1970) e 

PORTER & WRIGHT (1971), demonstraram que a umidade decresce 

mais rapidamente em leiras invertidas do que naquelas 

formadas ao acaso e que ocorre também menor contaminação por 

A. f7avus em vagens de leiras invertidas. 

A maioria dos trabalhos têm associado A. 

f7avus e aflatoxinas, em amendoim no campo, com maturação 

excessiva (BAMPTON, 1963; PETTIT et al., 1971), estresse pela 

seca (HILL et al., 1983; COLE, 1984; MEHAN et al., 1991a) e 

danos físicos e biológicos na vagem causados por fungos e 

insetos (BAMPTON, 1963; HILL et al., 1983; ASHWORTH Jr & 

LANGLEY, 1964). 

Segundo HILL et al.(1983), a despeito da pre

sença de A. f7avus no solo durante o desenvolvimento da vagem 

de amendoim, raramente ocorre grande contaminação com fungo 
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e aflatoxinas, a menos que a planta esteja sujeita a estresse 

ambiental ou o fruto esteja danificado. 

COLE et al. (1984), verificaram uma alta inci

dência de A. f7avus em grãos de amendoim provenientes de 

tratamentos em que sofreram estresse pela seca. Entretanto, 

nenhuma aflatoxina foi detectada neste amendoim, sugerindo 

assim, que a colonização dos grãos de amendoim por fungos do 

grupo A. f7avus não implica, necessariamente, na produção de 

aflatoxinas. As condições podem ser favoráveis à colonização 

mas não à produção de aflatoxinas. 

O estresse pela seca provavelmente aumenta a 

suscet':J i1 i dade à contam; nação pe 1 o fungo, uma vez que 

diminui o teor de umidade da casca e grãos e diminui 

acentuadamente a atividade fisiológica do amendoim 

(DIENER & DAVIS, 1977). Um possível efeito da seca na 

contami nação pré-co 1 he i ta é a e 1 i m i nação dos compet i dores 

microbiológicos do A. f7avus na geocarposfera do amendoim, 

causada por baixos potenciais de água e elevadas temperaturas 

no solo (DIENER et al., 1987). HILL et alo (1983), associaram 

a capacidade do A. f7avus em prevalecer sob condições de seca 

por apresentar uma atividade de água (i\) mínima para seu 

desenvolvimento de 0,78, que é menor que a da maioria dos 

microrganismos associados ao amendoim. 

2.3. Prevenção e controle da contaminação 

Um método de prevenção da contami nação com 

aflatoxinas nos alimentos é através da inibição do 



1 1 

crescimento de fungos produtores das toxinas. 

GOLUMBIC & KULIK (1969) verificaram que os danos causados 

por fungos em grãos e sementes oleaginosas são controlados 

pela secagem até um nível de umidade seguro. Para produtos 

úmidos foram pesquisados o armazenamento sob condições 

herméticas ou de atmosfera controlada e aplicações com 

fungicidas, mas nenhum resultado prático foi obtido com 

eficiência. 

De acordo com STEWART et al. (1976), é desejá

vel, de um agente inibidor, o controle do crescimento fúng;co 

que, assim, eliminaria a formação da micotoxina. Porém, um 

composto químico com capacidade de inibir a formação da toxi

na, a despeito do seu efeito sobre o crescimento fúngico, 

poderia ser utilizado na prevenção da contaminação de 

produtos agrícolas, quando práticas adequadas de secagem e 

armazenamento não pudessem ser empregadas. 

Vários ;nibidores têm sido estudados para 

verificar sua influência sobre fungos aflatoxigênicos 

(GOLDBLATT & DOLLEAR, 1977; MARSHALL & BULLERMAN, 1986). 

TULPULE et al. (1977) afirmaram que os fungi

cidas deveriam ser explorados como agentes no controle da 

contaminação com aflatoxinas. RAY & BULLERMAN (1982), 

constataram que há vários estudos sobre o efeito no 

crescimento de fungos potencialmente toxigênicos e na 

produção de micotoxinas, de alguns inibidores como sorbatos, 

propionatos, benzoatos, antibióticos (pimaricina) e produtos 

derivados de plantas, como os componentes de óleos essenciais 
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de certas ervas e condimentos (alho, canela, mostarda, 

pimenta-da-Jamaica). Algumas dessas substâncias inibem a 

produção de micotoxinas em 70%, enquanto apenas 25% ou menos 

de inibição ocorre no crescimento fúng;co. 

Sabe-se que as cond i ções de cresc i mento do 

fungo têm uma função importante na sua habilidade de produzir 

metabólitos secundários (AL HILLI & SMITH, 1979). Segundo 

BU' LOCK (1975), 1 i mi tações no cresc i mento de um fungo é o 

principal fator que regula o metabolismo secundário. De 

acordo com MOSS & FRANK (1987) 1 é mui to prováve 1 que qualquer 

estresse (variação de pH do meio, calor, irradiação, etc.) no 

crescimento do microrganismo que simule a sua chegada à fase 

estacionária de crescimento, pode acentuar a formação de 

toxina. Por outro lado biocidas que têm efeito no metabolismo 

primário de um fungo, provavelmente reduziriam a 

disponibilidade de produtos intermediários, tal como a 

acetilcoenzima A, essencial na biossíntese das aflatoxinas. 

Há poucas referênc i as sobre a ava 1 i ação de 

substâncias controladoras do desenvolvimento fúngico 

utilizando-se amendoim como substrato em substituição aos 

meios de cultura. Em revisão realizada por MEHAN et al. 

(1991b) para elaboração de um banco de dados sobre a 

problemática das aflatoxinas no amendoim, constata-se o 

pequeno número de trabalhos realizados utilizando-se 

aplicação de produtos químicos no amendoim em casca. 

O efeito de substâncias químicas sobre o fungo 

A. f7avus e a contaminação com aflatoxinas em grãos de 
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amendoim foi estudado por BEL L & DOUPNIK Jr. (1971, 1972) em 

plantas de amendoim enleiradas no campo. Os autores 

concluíram que a contaminação com aflatoxinas podia ser 

substancialmente reduzida por meios químicos. 

Segundo SMITH & MOSS (1985), difenil, ortofe-

n i 1 feno 1 e th i abendazo 1 e são amp 1 amente empregados para 

inibir o crescimento fúngico em frutas cítricas, utilizados 

tanto na água de lavagem da fruta ou impregnado em papel. 

JACKSON (1965) avaliou dezoito fungicidas, in 

vitro, para verificar o controle de fungos isolados do amen

doim. Vários fungicidas controlaram efetivamente um grande 

número desses fungos, incluindo-se o Aspergi 77us f7avus. 

FONSECA et al. (1976), visando diminuir a in

c i dênc i a de fungos produtores de af 1 atox i nas. testaram a 

eficiência de vários fungicidas in vitro e, posteriormente, 

a util i zação de quatro deles (ortofeni lfenato de sódio, 

Ferban, Thiram e Captafol) no campo aplicados no amendoim em 

casca, logo após o arranquio. Os resultados obtidos mostraram 

que embora os fungicidas selecionados tivessem sido 

eficientes no controle do fungo in vitro, não foi possível 

chegar a uma conclusão segura sobre a eficácia dos mesmos 

nas condições do experimento. Dentre os fungicidas testados 

in vitro o mais eficiente foi o ortofenilfenato de sódio. 

FONSECA et al.(1992), realizaram trabalhos a 

campo, nos anos de 1986 e 1987, pulverizando amendoim em 

casca, ainda úmido, com solução de ortofenilfenato de sódio 

em concentrações que variaram de 0,1 a 5% imediatamente antes 
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deste ser ensacado visando o controle da contaminação com 

aflatoxinas. Concluíram haver necessidade da otimização da 

ap 1 i cação do produto no campo para prop i c i ar uma perfe i ta 

cobertura das vagens e assim poder avaliar a eficiência do 

produto. Os autores verificaram que em alguns lotes de 

amendoim tratado prevaleceram duas situações: a) intenso 

desenvo 1 v i mento fúng i co nas vagens e pequena ou nenhuma 

contaminação com aflatoxinas; b) as vagens e grãos 

aparentemente sadios, não apresentando desenvolvimento 

fúngico visível a olho nu, apresentavam-se completamente 

contaminados com aflatoxinas em níveis elevados. 

Segundo KIMATI (1978), o ortofenilfenato de 

sódio é um fungicida indicado no controle de bolor verde e 

azul dos citrus, mofo azul da maçã e pera, podridão de 

Rhizopus de cereja e de batata doce. No Brasil, este produto 

é recomendado para o controle da podridão do abacaxi. 

AGUIAR et al. (1980), após testar in vitro o 

efe i to de dezesse i s compostos quími cos sobre o desenvo 1-

vimento de Aspergi 77us spp e a produção de aflatoxinas, 

verificaram, que dos compostos que provocaram inibição sobre 

as linhagens dos fungos, os que se mostraram mais eficientes 

foram os fungicidas sistêmicos benzimidazólicos. 

O thiabendazole, um fungicida sistêmico, tem 

sido empregado no controle do crescimento fúngico presente em 

frutas cítricas ( SMITH & MOSS, 1985), sementes e grãos de 

amendoim (BLANC, 1981). 
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verificaram 

total inibição de fungos do gênero Aspergi77us após 30 dias, 

em grãos de milho e triticale (híbrido de trigo e centeio) 

tratados com thiabendazole na dose de 1700 mg/kg e 

armazenados a 97,5% de umidade relativa do ar. 

O efeito do fungicida thiabendazole sobre o 

desenvolvimento de A. parasiticus e produção de aflatoxinas 

em grãos de mi 1 ho foi ava 1 i ado por AGUIAR & BASTOS (1982). Os 

autores observaram um efe; to gradual no retardamento do 

aparecimento do fungo sobre os grãos com o aumento da 

concentração do fungicida. Na concentração de 200 mg/kg o 

fungo apenas iniciou desenvolvimento visível vinte dias após 

a inoculação, com uma forte inibição de seu crescimento. A 

redução máxima, mas não total, da produção de aflatoxinas 81 

e G1 foi observada na concentração de 200 mg/kg com reduções 

de aproximadamente 91 a 93%, respectivamente, em relação ao 

testemunha. Os autores sugerem que um aumento da concentração 

do produto possa 1 evar à i n i b i ção to ta 1 da produção das 

toxinas. 

AGUIAR & BASTOS (1983), estudando a inibição 

da produção de aflatoxinas pela ação do extrato da semente de 

grapefru; t, ver; fi caram que os me 1 hores resul tados foram 

obtidos na concentração de 5000 mg/kg, mostrando-se bastante 

promissor para o controle de A. f7avus, principalmente por 

ser uma substânc i a atóx i ca. Os autores comentam que as 

dosagens estão acima das concentrações recomendadas para 

ad i ção destes em rações; entretanto, ressaltam que exper i men-
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tos bi o 1óg i cos demonstram que a OL SO do produto é bastante 

elevada. TRUJILLO & TRUJILLO (1981), em experimentos com 

ratos, verificaram que a OL so foi elevada, acima de 5 g/kg de 

peso corpora 1; contudo, ver i f i caram que não fo i observado 

efe i to carc i nogên i co e, por isso, o extrato da semente de 

"grapefruit" foi classificado como não tóxico por via oral. 

Em testes in vitro realizados pelo Instituto 

Biológico1, para verificar o efeito do extrato da semente de 

"grapefruit" sobre o crescimento de A. flavus e produção de 

aflatoxinas, foi constatado que as doses de 5% e 0,5% 

reduziram o crescimento do fungo em 100% e 71%, respectiva

mente, enquanto a produção de afl atox i nas foi tota 1 mente 

inibida em ambas as doses. 

Segundo GOLOBLATT &OOLLEAR (1977), o uso de 

agentes antifúngicos para controlar a contaminação fúngica e 

produção de aflatoxinas têm sido objeto de muitos estudos. O 

tratamento de amendoim em casca através da pulverização com 

fungicidas, segundo os autores, não foi eficiente na 

prevenção do crescimento do A.f7avus. Os melhores resultados 

foram obtidos com milho onde o ácido propiónico e prop;onatos 

se mostraram efetivos na redução do crescimento fúngico e 

produção de aflatoxinas. 

O ácido propiônico é um dos conservantes mais 

antigos sendo utilizado principalmente em produtos de 

panificação (LEITÃO, 1989). Segundo GALLEP (1980), foi 

lCorrespondência enviada à CHEMIE Bras. Ind. Com. Ltda., 1983 
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demonstrado, na Alemanha Ocidental em 1969, a ação antimlcro

biana do ácido propiônico e foi comprovado que o mesmo impede 

a deterioração "dos alimentos e a formação de micotoxinas. A 

ação fung i c i da ou fung i stát i ca do ác i do prop i ôn i co ocorre 

através da sua intervenção a nível do metabolismo dos 

carboidratos, bloqueando a ação de diversas enzimas e 

causando a morte das células. 

BUCHANAN & AYRES (1976), traba 1 hando com A. 

parasiticus em meio de cultura, verificaram que, na dose de 

0,1% o ácido propiônico inibiu parcialmente e a 0,2% 

comp 1 etamente, o cresc i mento fúng i co e produção de 

aflatoxinas. 

MALLOZI et a 1. (1985) testaram a ut i 1 i zação do 

ácido propiônico no controle do crescimento do A. f7avus e da 

produção de aflatoxinas em meio de cultura e concluíram que 

os resu 1 tados obt i dos oferecem subs í d i os para o contro 1 e 

efetivo de fungos produtores de aflatoxinas que ocorrem em 

grãos de cereais e leguminosas utilizados na alimentação 

humana e animal. Concentrações de 10% e 1% impedi ram o 

crescimento fúngico e consequentemente a produção de 

aflatoxinas. 

VANDEGRAFT et a 1. (1975) veri fi caram que o 

ácido propiônico, na concentração de 1%, reduziu significa

tivamente o crescimento de A. f7avus/A. parasiticus e a 

produção de aflatoxinas em milho com alto teor de umidade, 

deixando-o livre da toxina por 29 semanas. 
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H O L B E R G e t a 1. ( 1 989 ) u til i z a r am o á c ; do 

propiônico, na concentração de 0,3% (pjp) em grãos úmidos de 

cevada, e verificaram que o crescimento de A. parasiticus e 

produção de aflatoxinas foram restritos. 

SAUER & BURROUGHS ( 1974) re 1 ataram que prop i 0-

nato de sódio e ácido propiônico foram muito mais efetivos 

que o propionato de cálcio na preservação de milho contendo 

18% de umidade. Eles demonstraram que a níveis de 0,5 e 1% do 

propionato de cálcio, o milho manteve-se livre de fungos por 

uma semana, enquanto com o propionato de sódio e ácido 

propiôn;co, nas mesmas concentrações, por dezessete semanas. 

LACEY & LORD (1977) verificaram que o ácido 

propiônico e propionato de amônio foram, dos produtos 

testados, os mais eficientes no controle do desenvolvimento 

de fungos em feno. O propionato de amônio é ligeiramente 

menos efetivo que o ácido propiôn;co no desenvolvimento 

fúngico, entretanto, não apresenta odor forte, é menos 

volátil, menos corrosivo e mais agradável e seguro para 

manuseio. 

De acordo com BASF (s.d.), um grande número de 

ensa i os real i zados i nd i caram que o efe i to conservante do 

propionato de amônio equivale ao do ácido propiônico, quando 

a dosagem é feita baseando-se na concentração do ácido. 

Em um estudo realizado por AL HILLI & SMITH 

(1979), sobre a influência do ácido propiônico no crescimento 

e produção de aflatoxinas por A. f7avus, foi demonstrado que, 



19 

em concentrações onde não se obtém uma completa inativação do 

fungo, há um estímulo acentuado na produção de aflatoxinas. 

Trabalho realizado por BEll & DOUPNIK Jr. 

(1972) mostrou que vagens de amendoim tratadas, no campo, com 

ácido propiõnico apresentavam-se descoloridas, com odor forte 

e repugnante. Os grãos apresentavam co 1 oração norma 1 e um 

leve odor estranho. 

MADAAN & CHOHAN (1978) estudaram o efeito de 

produtos químicos antimicrobianos e alguns fungicidas no 

controle pós-colheita do A. f7avus sobre vagens de amendoim, 

preven i ndo a penetração através da casca e nos 

condições de campo. Constataram que o fungo 

eliminado por tratamento pós-colheita, isto é, 

grãos t em 

pode ser 

col hendo o 

amendoim no ponto apropriado de maturação, invertendo as 

plantas na leira e pulverizando as vagens com produtos como 

ácido propiõnico a 5%, clorotalonil a 0,15% e ácido sórbico 

aO, 15%. 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi conduzida nos laboratórios de 

Micotoxinas e Microbiologia de Alimentos do Departamento de 

Ciência e Tecnologia Agroindustrial - ESALQ/USP . 

3.1. Material 

3.1.1. Amendoim 

Foi utilizado amendoim em casca, da variedade 

Tatu, proveniente da safra das águas de 1991, selecionado, 

sem danos à casca, com níveis não detectáveis de aflatoxinas 

e com teor de umidade entre 7,42 a 8,10%. 

3.1.2. Substâncias controladoras de fungos em 
aval i ação 

Foram aval iadas quatro substâncias em dois 

níveis de concentração (mg do ingrediente ativo por kg de 

amendoim em casca). 

a) Ácido propiõnico (AP), nas doses de 3000 e 5000 mg/kg. Foi 

utilizado como fonte do ácido propiôn;co o propionato de 

amônio. O produto comercial utilizado foi o LUPROSIL NC, 

da BASF Brasileira, que contém 49% de ácido propiônico, 

26% de H20', 15% de propilenoglicol e 10% de amoníaco, e 

se apresenta na forma líquida. 
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b) Extrato de semente de .. grapefru i t" (GF), nas doses de 5000 

e 10000 mg/kg. O produto comercial utilizado foi o DF-l00, 

da CHEMIE Brasileira Ind. Com. Ltda., que contém 50% do 

ingrediente ativo em propi 1enogl icol e gl icerina e se 

apresenta na forma líquida. 

c) Ortofenilfenato de sódio (OFS), nas dose de 2500 e 

5000 mg/kg. O produto utilizado foi o DOWICIDE A, da DOW 

Química, que contém 97% do ingrediente ativo e se 

apresenta na forma sólida. 

d) 2-(4-tiazolil) benzimidazol: Thiabendazole (TBZ), nas 

doses de 1000 e 5000 mg/kg. O produto ut i 1 i zado fo i o 

TECTO 450, da MERCK SHARPE & DOHME - Química Farmacêutica 

ltda, que contém 450 g/1 do ingrediente ativo, e se 

apresenta na forma de suspensão· concentrada. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Formação das Amostras 

O experimento foi instalado num delineamento 

em blocos casualizados. Foram montados três blocos, um a cada 

30 dias, e cada bloco continha os seguintes tratamentos: AP 

nível 1; AP nível 2; GF nível 1; GF nível 2; OFS nível 1; OFS 

nível 2; TBZ nível 1; TBZ nível 2; Testemunha, perfazendo um 

total de 27 parcelas. 

Os tratamentos foram avaliados nos tempos O, 

7, 14, 21 e 28 dias de incubação, perfazendo um total de 135 

amostras. Cada amostra de amendoim em casca continha 500 9 de 

vagens, que foram se 1 ec i onadas, descartando-se as chochas 
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e/ou danificadas e outras impurezas. A seleção foi visual e 

por aplicação de uma leve pressão na porção distal da vagem, 

perpendicular ao plano da sutura mediana, para detectar 

pequenas rupturas (JACKSON, 1964). Essas amostras foram 

acondicionadas em sacos de polietileno. 

3.2.2. Ajuste do teor de umidade do amendoim em 
casca 

Foi determinado o teor de umidade inicial do 

amendoim em casca através do método da estufa a 105 ±3°C por 

24 horas, de acordo com BRASIL (1976). Em seguida, pulveri-

zou-se a quantidade de água necessária para atingir o nível 

de umidade entre 16 e 18% (o cálculo foi feito baseado na 

matéria seca do amendoim em casca). Após a adição de água, as 

amostras foram homogene i zadas manua 1 mente fechando-se os 

sacos de pol ieti leno com fita crepe que permaneceram sob 

refrigeração a 4 ± 2°C por 5 dias (procedimento previamente 

determinado em 1 aboratór i o) 1 para que ocorresse o 

reumedecimento uniforme do material sem que houvesse 

desenvolvimento fúngico e produção de aflatoxinas. 

3.2.3. Preparo das substâncias utilizadas na pulve
rização do amendoim em casca 

Cada uma das quatro substâncias, em suas 

respectivas concentrações, foi dissolvida em 15 ml de água 

dest i 1 ada contendo 0,02% de espa 1 hante ades i vo (Adef i x) , 

quantidade esta previamente determinada para proporcionar a 
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melhor cobertura possível nos 500 g das vagens de amendoim 

durante a pulverização. 

3.2.4. Aplicação das substâncias 

As amostras, já re i dratadas I foram pu 1 ver i za

das com as substâncias em suas respectivas concentrações. As 

amostras referentes ao tratamento testemunha foram pu 1 ver i za-

das com 15 ml de água destilada. A pulverização foi 

realizada através da utilização de uma bomba de pressão e 

vácuo Primar modelo 141 a uma pressão de 0,355 kgf/cm2 e 

borrifador Prodicil modelo 09 P. 

Após a pulverização, cada amostra, acondicio

nada em sacos de polietileno, foi homogeneizada manualmente. 

Em seguida foi colocado um tampão de algodão na abertura do 

saco, feito de manei ra a se assemelhar à de um frasco de 

Erlenmeyer permitindo trocas gasosas. As amostras foram 

incubadas em estufa a 30 ± 2°C durante 7, 14, 21 e 28 dias. 

3.2.5. Determinação do teor de umidade 

A determi nação da um; dade foi real; zada em 

cada tratamento e período de incubação, retirando-se 2 amos

tras de 50 9 de amendoim em casca. A metodologia utilizada 

está descrita no ítem 3.2.2 .. 

3.2.6. Avaliação visual do crescimento fúngico 

Foi realizada a avaliação visual do 

crescimento fúngico sobre a casca e grãos através da 
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observação, a olho nu sob luz natural, da presença de micélio 

e esporos numa amostra de 200 g. Essa amostra apresentou em 

média 130 vagens e 327 grãos. Elaborou-se uma escala visual, 

para quantificação do crescimento fúng;co, classificada da 

seguinte maneira: 

Para avaliação das vagens: 

= sem presença de fungo 

+ = 2 a 4% das vagens apresentando incipiente cresci
mento fúng;co 

++ = todas as vagens apresentando moderado crescimento 
fúngico 

+++ = todas as vagens apresentando intenso crescimento 
fúngico 

Para avaliação dos grãos: 

= sem presença de fungo 

+ = 1 a 2% dos grãos com incipiente crescimento fúngico 

++ = todos os grãos com incipiente crescimento fúngico 

+++ = moderado crescimento fúngico em todos os grãos 

++++ = intenso crescimento fúngico em todos os grãos e 
apresentando grãos completamente verdes 

** = incipiente crescimento fúngico em poucos grãos, porém 
1 a 2% dos grãos completamente verdes (específico 
para algumas observações nos tratamentos OFS) 

3.2.7. Análise de aflatoxinas 

Foi realizada no início do experimento, para 

verificar a eventual presença de aflatoxinas no lote de 

amendoim em casca, através da retirada de 10 amostras de 200 

gramas de amendoim em casca e durante todo período de 

incubação (O, 7, 14, 21 e 28 d; as). Foram anal i sadas de 
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acordo com o método de PONS J r. et a 1. (1966) mod i f i cado, 

seguido da quantificação por cromatografia em camada delgada 

em placas de vidro com sílicagel G, sob luz ultravioleta de 

365 nm, segundo COOMES & FEUELL (1965), conforme descrito a 

seguir: 

3.2.7.1. Preparo da amostra 

Foram descascados 200 g do amendoim de cada 

tratamento e os grãos triturados em multiprocessador CArno), 

obtendo-se um material finamente triturado. Em seguida o 

material foi homogeneizado manualmente. 

3.2.7.2. Extração e purificação do extrato 

De cada amostra tri turada e homogene i zada. foi 

ret i rada uma subamostra de 50 g e extra í da com 250 m 1 de 

acetona:água destilada (85+15) em agitador mecânico por 30 

minutos, sendo a seguir, filtrado com papel de filtro Whatman 

nQ 1. 00 filtrado obtido foi tomada uma alíquota de 100 ml em 

um béquer de 250 ml e adicionados 80 ml de água destilada e 

20 ml de solução de acetato de chumbo a 20%. Em seguida, a 

mistura foi agitada em movimentos circulares, deixada em 

repouso por 5 minutos e filtrada diretamente para um funil de 

separação de 250 m 1 ,lavando-se o f i 1 tro com 20 m 1 de 

acetona:água destilada (20+80) e depois com 20 ml de água 

desti lada. 

Na extração das aflatoxinas do fi ltrado, foram 

utilizadas 2 porções de clorofórmio agitando-se fortemente 
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durante 1 minuto após a adição de cada porção, aguardando-se 

a separação das fases. As fases clorofórmicas (inferior) 

foram recolhidas e reunidas, passando-as através de um funil 

com uma camada de 5 9 de sulfato de sódio anidro (Na2S04 ), 

diretamente para um balão de destilação. A camada de N~S~ 

foi lavada com 25 ml de clorofórmio após a segunda fase 

clorofórmica ter sido recolhida. 

° extrato contido no balão de destilação foi 

concentrado em evaporador à vácuo até o volume de, aproxima

damente, 2 ml e transferido para balão volumétrico je 5 ml, 

lavando-se o balão de destilação com clorofórmio até 

completar o volume de 5 ml. 

3.2.7.3. Cromatografia em camada delgada 

Alíquotas dos extratos juntamente com padrões 

das aflatoxinas, foram aplicados em placas cromatográficas 

cobertas com uma camada de 500 IJ de espessura de 

sílicagel G 60 (Merck). Os cromatogramas foram desenvolvidos 

com o solvente tolueno + acetato de etila + ácido fórmico 86% 

(5 + 4 + 1) (BALZER et al., 1978), na distância de 10 cm em 

cuba de vidro, após o que a placa foi retirada e o solvente 

evaporado. 

A observação da placa foi realizada sob 

lâmpada ultravioleta Philips tipo HPW de 125 W, com emissão 

máxima de 365 nm a uma distância de 30 em, em uma câmara 

escura. A quantificação foi feita de acordo com o método de 

COOMES & FEUELL (1965), que consiste numa avaliação visual, 
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através da técn i ca de di 1 ui ção para ext i nção, em que se 

determinou a menor alíquota onde a fluorescência das 

aflatoxinas foi apenas observada no 1 i mi te de sua 

visibilidade. 

3.2.7.4. Cálculo da concentração das aflatoxinas 

A concentração das af 1 atox i nas 81 e G1 

presentes nas amostras foram cal cu 1 adas através das segu i ntes 

fórmulas: 

aflatoxina 8
1 

_ 400 x D v.g/kg 
Px V 

aflatoxina G
1 

- 300 x D v.g/kg 
Pxv 

o = Volume total de solvente, em ml, utilizado na extração, 

considerando-se concentração ou diluição da amostra 

P = Peso, em gramas, da amostra 

v = Volume, em iJ.l, da menor al íquota onde a fluorescência das 

aflatoxinas foi observada no limite de sua visibilidade 

Os va 1 ores 400 e 300, que cor respondem às 

aflatoxinas 81 e G1, respectivamente, são decorrentes do fato 

de que, nas condições do método estabelecidas por COOMES & 

FEUELL (1965), as menores quantidades das aflatoxinas 81 e G1 

que podem ser observadas fluorescência na placa é de 0,4 e 

0,3 ng, respectivamente. 
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3.2.8. Avaliação mico16gica 

Foi realizada, a avaliação micológica do 

amendoim em casca, onde se obteve a detecção e contagem total 

de fungos e de fungos potencialmente aflatoxigênicos antes do 

reumedec i mento ret i rando-se de cada bloco, 3 amostras de 

100 g. Os meios de cultura utilizados foram: Oichloran Rose 

Bengal Chloramphenicol Ágar (ORBC) para contagem total de 

fungos e "Aspergi 7 7us f7avus and A. parasiticus Ágar" (AFPA) 

para detecção e contagem de fungos 

aflatoxigênicos (PITT & HOCKING, 1985). 

potencialmente 

Co 1 õn i as de fungos potenc i a 1 mente af 1 atox i-

gênicos provenientes das placas do meio AFPA do amendoim 

antes do reumedecimento foram testadas, quanto à produção de 

aflatoxinas até ser encontrada no mínimo uma que fosse 

produtora. 

o meio uti 1 i zado foi o "Yeast Extract Sucrose" 

(YES) descrito por OAVIS et al. (1966), composto por 2% de 

extrato de levedura I 20% de sacarose e 1000 ml de água 

destilada. O período de incubação foi de 10 dias, a 28 ± 2°C, 

sendo em seguida realizada a extração da toxina do meio de 

cultura de acordo com a metodologia de FONSECA et alo (1974) 

descrita a seguir:. 

O meio de cultura foi filtrado em funil de 

Büchner, com pape 1 de f i 1 tro Whatman nQ 1, ut i 1 i zando-se 

vácuo e o meio recebido em kitazato. Foi tomada uma alíquota 

de 5 ml e transferida para um funil de separação de 250 ml, 

onde se adicionou 25 ml de clorofórmio para extração das 
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aflatox;nas. A fase clorofórmica foi recolhida em frasco 

escuro, passando-a através de uma camada de sulfato de sódio 

an i dro. Em segu i da foi fe i ta a cromatograf i a em camada 

delgada para detecção das toxinas. 

3.2.9. Avaliação dos tratamentos 

Considerou-se como eficiente o tratamento em 

que o nível médio de aflatoxinas (81 + G1 ) foi mantido abaixo 

de 30 ~g/kg. Este valor é o limite máximo atualmente 

permitido pela legislação brasileira em produtos para 

alimentação humana (BRASIL, 1991b). 

3.2.10. Análise Estatística 

Foi utilizada a análise estatística descriti

va, de acordo com orientação da Assessoria Estatística do 

Departamento de Matemática da ESALQ, em decorrência do tipo 

de ava 1 i ação dos tratamentos, onde não se cons i derou a 

magnitude dos resultados, mas somente o limite de 30 ~g/kg. 

Isto permitiu uma discussão mediante um gráfico, sem 

aplicação de qualquer teste estatístico aos resultados 

obtidos. 
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3.2.11. Fluxograma de Execução 

Amostra de 500g de amendoim em casca tratado 

100 9 

1 
determinação 

de umidade 

200 g 

avaliação visual 
das vagens 

descasque 

1 
avaliação visual 

dos grãos 

trituração 

1 
alíquota de 509 

análise de 
aflatoxinas 

1 
avaliação 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Teor de umidade 

o teor médio de umidade inicial (base úmida), 

umidade após o reumedecimento (tempo zero) e umidade durante 

todo período de incubação (7, 14, 21 e 28 dias), das vagens 

de amendoim estão apresentados nas tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Teor 
(%) J 

médio de umidade inicial, 
no amendoim em casca 

Bloco 

I 
II 

III 

(*) média de 3 determinações 

Umidade (*) 

7,94 
8,10 
7,42 

em percentagem 
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Tabela 2. Teor médio de umidade (*), em percentagem (%), no 
amendoim em casca durante o experimento. 

TratQ Após reume 
decimento 

Períodos de incubação (dias) 

7 14 21 28 

AP1 17,27 17,70 17,36 15,68 12,60 

AP2 17,25 17,82 17 ,15 15,33 14,50 

GF1 17,32 17,87 17, 14 15,74 15,36 

GF2 16,95 17,63 15,47 14,90 14,01 

OFS1 16,71 17,37 16,47 14,95 12,92 

OFS2 16,28 17,86 16,20 14,95 13,54 

TBZ1 17,26 18,08 17 , 10 15,66 14,65 

TBZ2 16,39 17,22 15,24 15,03 14,80 

TEST 17,26 17,96 17 ,15 17,10 16,55 

(*) média de 2 determinações em-cada bloco 

Legenda para os tratamentos: 

AP1 = ácido propiônico 3000 mg/kg de amendoim em casca 

AP2 = ácido propiônico 5000 mg/kg de amendoim em casca 

GF1 = extrato de semente de "grapefruit" 5000 mg/kg de amendoim em casca 

GF2 = extrato de semente de "grapefruit" 10000 mg/kg de amendoim em 
casca 

OFS1 = ortofenilfenato de sódio 2500 mg/kg de amendoim em casca 

OFS2 = ortofenilfenato de sódio 5000 mg/kg de amendoim em casca 

T821 = thiabendazole 1000 mg/kg de amendoim em casca 

T822 = thiabendazole 5000 mg/kg de amendoim em casca 

TEST = sem tratamento 
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Observa-se, pela Tabela 2, que o teor médio de 

umidade do amendoim em casca sempre foi superior a 10%. Acima 

de 10% de umidade pode haver desenvolvimento de fungos e 

consequente produção de aflatox;nas (FONSECA et al., s.d.; 

COLE, 1989). 

Isso demonstra a existência de umidade 

favorável ao crescimento fúngico e produção de aflatoxinas 

durante todo período do experimento. A umidade relativa da 

estufa, onde o amendoim permaneceu incubado, não foi 

controlada, entretanto uma bandeja com água foi colocada 

dentro da estufa para manter o ar úmido e assim evitar que 

houvesse grande perda de umidade do amendoim. 

4.2. Avaliação mico16gica. 

Os resultados da aval iaçào m;cológ;ca e do 

potencial de produção de aflatoxinas dos isolados de fungos 

potencialmente aflatoxigênicos, do amendoim em casca antes do 

reumedecimento, estão apresentados nas tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3. Valores médios da contaminação fúngica no amendoim 
em casca seco, antes do reumedecimento. 

Contagem total 
de fungos 1 Bloco Amostra 
(UFCjg)t 

vagem 8, 7x 103 

I 
grão 2, 7x 103 

vagem 5, 9x 103 

grão 2, 3x 103 
II 

vagem 2, 8x 103 

grão 1,Ox102 
III 

UFC = unidades formadoras de colônias 

1 Meio de cultura DRBC 
2 meio de cultura AFPA 

Contagem de fungos 
potencialmerte afla-
toxigênicos· (UFCjg)* 

2, 1 x 102 

1 , Ox 10 

1 , 7 x 1 02 

7,3x10 

1 ,6 x 1 02 

u 

* Valores médios obtidos de 3 determinações (de duplicatas) 
em cada bloco 

u menor que 10 UFC/g 

Tabela 4. Resultado dos isolados, de fungos potencialmente 
aflatoxigênicos das amostras de amendoim em casca 
antes do reumedec i mento, testados em me; o "YES" 
quanto à produção de aflatoxinas. 

nQ isolados nQ isolados 
Bloco Amostra testados produtores 

I 1 3 O 
I 2 2 1 
I 3 2 1 

11 1 1 1 
II 2 1 1 
11 3 1 1 

111 1 1 1 
111 2 1 1 
111 3 1 1 
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As amostras de amendoim em casca seco, com 

teores de umidade entre 7,42 e 8.10%, foram analisadas antes 

do reumedec i mento de cada um dos três blocos ava 1 i ados e 

mostraram que a ordem de contaminação fúng;ca das vagens foi 

de 103 UFC/g (unidades formadoras de co16nia por grama de 

amendo i m em casca) e de seus respect i vos grãos entre 102 e 103 

UFC/g. Na avaliação da contaminação por fungos potencia1mente 

aflatoxigênicos verificou-se que a ordem de contaminação por 

estes, nas vagens, foi de 102 UFC/g e a de seus grãos 

apresentou-se menor (10 UFC/g) ou mesmo ausente (Tabela 3). 

A legislação brasileira permite um máximo de 

5x103 UFC de bolores + leveduras por grama de sementes comes

tíveis cruas, torradas, salgadas (BRASIL, 1991a). 

KARUNARATNE & BULLERMAN (1990) relataram que 

alimentos e grãos, com baixas contagens de fungos (10 1 a 103 

UFC/g), são considerados de melhor qualidade e mais seguros 

que aqueles que apresentam altas contagens (106 UFC/g). En

tretanto, experiências de campo têm mostrado que a contamina

ção fúngica, a despeito de seu nível, pode levar a problemas 

de toxidez. 

A baixa densidade de inóculo de A. f7avus ou 

A. parasiticus tem sido correlacionada, por estudos in vitro, 

à maior produção de aflatoxinas (SHARMA et al., 1980; KARUNA

RATNE & BULLERMAN, 1990). Assim, parâmetros de contaminação 

fún'g; ca cons i derados seguros não podem ser ap 1 i cados aos 

fungos potenciftlmente aflatoxigênicos. 
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De acordo com SCHROEDER & CARL TON (1973), 

linhagens de espécies produtoras de aflatoxinas, variam 

acentuadamente na habilidade de produzir e acumular as 

toxinas. Assim, o objetivo da detecção de A. f7avus ou A. 

parasiticus não foi a constatação de sua freqüência antes e 

depois dos tratamentos, mas confirmar sua presença, bem como, 

avaliar seu potencial produtor de aflatoxinas. Como pode ser 

observado na Tabela 4, todos os blocos apresentaram isolados 

produtores de aflatoxinas. 

4.3. Avaliação visual do crescimento fúngico 

Nas Tabelas 5 a 8 são apresentados os 

resultados da avaliação visual do crescimento fúngico sobre 

a casca e grãos através da observação a olho nu J sob 1 uz 

natura 1. 
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Tabela 5. Avaliação visual das vagens e grãos de amendoim em 
casca tratado, após 7 dias de incubação. 

TRATQ 

AP1 

AP2 

GF1 

GF2 

OFS1 

OFS2 

TBZ1 

TBZ2 

TEST. 

BLOCO I 
vagem grão 

+++ ++++ 

++ ++++ 

+ 

+ 

++ ++ 

++ ++ 

+++ ++++ 

BLOCO 11 BLOCO Ir! 
vagem grão vagem grão 

+ 

+++ +++ +++ +++ 

++ +++ ++ +++ 

+ + + 

+ 
+++ +++ +++ +++ 

++ +++ ++ +++ 

+++ ++++ +++ +++ 

legenda (também utilizada nas demais tabelas a seguir) 

Para avaliação das vagens: 

= sem presença de fungo 
+ = poucas (3-5) vagens apresentando.incipiente crescimento fúng;co 

++ :: todas as vagens apresentando moderado crescimento fúngico 
+++ = todas as vagens apresentando intenso crescimento fúngico 

Para avaliação dos grãos: 

+ 
++ 

+++ 
++++ 

** 

= 
= 
= 
= 
:: 

:: 

sem presença de fungo 
poucos (3-5) grãos com incipiente crescimento fúng;co 
todos os grãos com incipiente crescimento fúngico 
moderado crescimento fúngico em todos os grãos 
intenso crescimento fúngico em todos os grãos e 
apresentando grãos completamente verdes 

incipiente crescimento fúngico em poucos grãos, porém 3-
5 grãos completamente verdes (específico para algumas observações 
nos tratamentos OFS) 
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Tabela 6. Avaliação visual das vagens e grãos de amendoim em 
casca tratado, após 14 dias de incubação. 

TRATQ BLOCO I BLOCO Ir BLOCO !Ir 
vagem grão vagem grão vagem grão 

AP1 ++ ++ ++ + ++ ++ 

AP2 

GF1 +++ +++ +++ ++++ +++ +++ 

GF2 +++ ++++ +++ ++++ +++ +++ 

OFS1 + ** + ** + ++ 

OFS2 + ** ** 
TBZ1 +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

TBZ2 ++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

TEST. +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

Tabela 7. Avaliação visual das vagens e grãos de amendoim em 
casca tratado, após 21 dias de incubação. 

TRATQ BLOCO I BLOCO rI BLOCO III 
vagem grão vagem grão vagem grão 

AP1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

AP2 + + 

GF1 +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

GF2 +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

OFS1 + +++ + ** + ** 
OFS2 + ** + + ** 
T8Z1 +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

TBZ2 +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

TEST. +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 
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Tabela 8. Avaliação visual das vagens e grãos de amendoim em 
casca tratado, após 28 dias de incubação. 

TRATQ BLOCO I BLOCO II BLOCO III 
vagem grão vagem grão vagem grão 

AP1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

AP2 

GF1 +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

GF2 +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

OFS1 + ** + ** ++ ** 
OFS2 ++ + ** 
TBZ1 +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

TBZ2 ++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

TEST. +++ ++++ +++ ++++ +++ ++++ 

4.4. Teor de aflatoxinas 

As 10 amostras de amendoim em casca, reti radas 

inicialmente, apresentaram-se com níveis não detectáveis de 

aflatoxinas. Considerou-se como não detectada (N.D.), uma 

contaminação S 0,5 ~g/kg, que é o limite mínimo de detecção 

do método de PONS Jr. et al. (1966). 

Os teores de aflatoxinas (81 + G1) após o 

reumedecimento e durante os períodos de incubação, em cada 

bloco, estão apresentados nas Tabelas 9 a 13. 
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Tabela 9. Teor de aflatoxinas (81+ G1), em ~g/kg, no amendoim 
em casca após o reumedecimento, no tempo zero. 

TratQ BLOCO I 

AP1 H.D. 

AP2 N.D. 

GF1 N.D. 

GF2 N.D. 

OFS1 H.D. 

OFS2 H.D. 

TBZ1 N.D. 

TBZ2 N.D. 

TEST. N. D. 

N.D. - não detectada 

BLOCO 11 

H.D. 

H.D. 

H.D. 

H.D. 

H. D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

BLOCO III 

H.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

M~DIA 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

N.D. 

H.D. 

N.D. 

N.D. 

Tabela 10. Teor de aflatoxinas (81+ G1), em ~g/kg, no amendoim 
em casca após 7 dias de incubação. 

TratQ BLOCO I BLOCO 11 BLOCO III M~DIA 

AP1 N.D. N.D. N.D. N.D. 

AP2 N. D. N.D. N.D. N.D. 

GF1 5.833 2.000 437 2.757 

GF2 1.563 N.D. 500 688 

OFS1 N.D. 275 175 150 

OFS2 2.431 1.625 400 1.485 

TBZ1 833 1.000 2.375 1.403 

TBZ2 958 2.150 350 1.153 

TEST. 2.500 7.500 87 3.362 

N.D.- não detectada 
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Tabela 11. Teor de aflatoxinas (81+ G1), em j.lg/kg, no amendoim 
em casca após 14 dias de incubação. 

TratQ BLOCO I BLOCO II BLOCO 111 MÉDIA 

AP1 H.D. 4 H.D. 1.3 

AP2 H. D. H.D. H.D. H.D. 

GF1 5.667 17.500 8.750 10.639 

GF2 117 10.000 2.500 4.206 

OFS1 14.375 12.500 3.500 10.125 

OFS2 2.042 13.750 5.750 7.181 

TBZ1 48.333 25.000 13.750 29.028 

TBZ2 20.600 10.417 5.000 12.006 

TEST. 20.600 21. 875 13.750 18.742 

N.D.- não detectada 

Tabela 12. Teor de aflatoxinas (81+ G1), em j.lg/kg, no amendoim 
em casca após 21 dias de incubação. 

TratQ BLOCO I BLOCO 11 BLOCO III MÉDIA 

AP1 62 H.D. 708 257 

AP2 11 H.D. H.D. 4 

GF1 43.000 9.167 12.500 56.334 

GF2 5.000 1.250 2.500 2.917 

OFS1 2.400 5.000 8.750 5.383 

OFS2 10.000 38.335 4.584 17.640 

TBZ1 27.500 47.500 35.000 36.667 

TBZ2 10.150 10.417 2.708 7.758 

TEST. 175.000 115.000 35.000 108.333 

N.D.- não detectada 
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Tabela 13. Teor de af 1 atox i nas (81+ G1), em IJg/kg, no amendoim 
em casca após 28 dias de incubação. 

TratQ BLOCO I BLOCO rr BLOCO Irr MÉDIA 

AP1 N.O. 312 N.O. 104 

AP2 N.O. N.O. N.O. N.O. 

GF1 43.750 25.375 43.750 37.625 

GF2 7.900 2.375 5.000 5.092 

OFS1 17.500 13.750 2.500 11. 250 

OFS2 2.750 1.750 14.375 6.292 

TBZ1 22.000 41.500 32.500 32.000 

T8Z2 16.600 13.000 17.500 15.700 

TEST. 35.000 43.000 12.500 30.167 

N.D.- não detectada 

4.5. Avaliação da eficiência dos tratamentos 

Como mostra a Figura 1, o tratamento AP1 foi 

eficiente quanto ao controle da produção de aflatoxinas até 

o 14Q dia de incubação. Após essa data, os teores médios de 

contaminação se mantiveram acima de 30 IJg/kg. O tratamento 

AP2 foi eficiente no controle da produção de aflatoxinas 

durante todo períodO de incubação. O tratamento testemunha 

aos 7 dias já apresentava um teor elevado de contaminação 

(média de 3.362 IJg/kg). 

A eficiência dos tratamentos AP1 até o 14Q dia 

e AP2 durante todo período, parece ser devida à volatiliza-

ção do ácido, permitindo que além da ação sobre os fungos da 

superfície exte~na da vagem, o mesmo agisse, também, sobre os 

fungos dos grãos contidos nessas vagens. O ácido propiõnico, 
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devido à sua volatilidade, proporciona uma distribuição mais 

uniforme sobre o material tratado. Entretanto, devido a essa 

característica, podem ocorrer perdas de até 70% do ácido na 

aplicação (SMITH & MOSS, 1985). Neste experimento, o acondi

cionamento das amostras pode ter minimizado essas perdas e de 

certa forma favorec i do a ação do ác; do sobre as vagens e 

grãos por manter o amendoim tratado em um ambiente saturado. 

Esta característica de volati 1 idade, não ocor

re nas demais substâncias avaliadas e assim a vagem pode ter 

sido uma barreira física para ação das mesmas sobre os fungos 

existentes internamente nos grãos. 
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De acordo com Al HILlI & SMITH (1979) e SMITH 

& MOSS (1985), o ácido propiônico inibe a germinação de 

esporos de A. f7avus, apresentando um efeito fungistático. 

Todavia, a germinação dos esporos pode ocorrer depois que 

quantidade suficiente do ácido tenha sido metabolizada por 

estes. Essa observação pode explicar o controle até o 14Q dia 

de incubação no tratamento AP1 onde a dose de ácido 

propiônico foi menor. 

Os demais tratamentos (GF1, GF2, OFS1, OFS2, 

TBZ1, TBZ2) não foram eficientes no controle da produção de 

aflatoxinas no amendoim em casca. Os teores médios de conta

minação destes tratamentos sempre foram superiores ao limite 

de 30~g/kg e muitas vezes semelhantes àqueles apresentados 

pelo tratamento testemunha, como se observa na Figura 1. 

Pe 1 a aná 1 i se v i sua 1, real; zada em todos os 

tratamentos, verificou-se que o tratamento AP1 até o 14Q dia 

de incubação controlou o crescimento fúngico. Após esse 

período todas as vagens e grãos sempre apresentaram cresci

mento fúngico moderado (++) e incipiente (+), respectivamen

te. Já o tratamento AP2, com apenas uma exceção (amostra 

referente ao bloco 11 aos 21 dias de incubação - Tabela 11), 

nenhuma amostra apresentou crescimento fúngico tanto na vagem 

como no grão. 

Nos tratamentos OFS 1 e OFS2, em todos os 

períodos de incubação, a superfície externa das vagens apre

sentou-se clara com nenhum ou incipiente crescimento fúngico. 

Todavia, quando as vagens foram abertas, na maior parte das 
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amostras, os grãos apresentaram algum tipo de crescimento, 

com altos níveis de aflatoxinas. A ação do ortofenilfenato de 

sódio, nas duas doses empregadas, aparentemente, foi limitada 

aos fungos da superf í c i e externa das vagens. Desse modo, 

eliminando-se a microbiota fúng;ca externa, o A f7avus já 

existente nos grãos das vagens intactas (DINNER et al" 1987; 

SMITH & MOSS, 1985) não encontrando competição, predominou. 

Esta observação está de acordo com trabalhos realizados por 

diversos autores mostrando que a presença de fungos compe

tidores diminuem o crescimento e a produção de aflatoxinas 

pelo A.f7avus (MOREAU, 1979; BULLERMAN & LEE, 1987; NOUT, 

1989). 

Notou-se, nos demais tratamentos (GF1, GF2, 

TBZ1, TBZ2 e TEST), desde o 7Q dia, contaminação com 

aflatoxinas (Tabelas 10 a 13) e através da avaliação visual, 

crescimento fúngico sobre as vagens e grãos (Tabelas 5 a 8). 

Os tratamentos GF1 e GF2 não contro 1 aram o 

crescimento de fungos nem a produção de aflatoxinas 

contrariando os trabalhos realizados in vitro por INSTITUTO 

BIOl6GIC02 e AGUIAR & BASTOS (1983). 

Também os tratamentos TBZ1 e TBZ2 não 

confirmaram os resultados já obtidos in vitro e em grãos de 

milho com doses inferiores às usadas neste trabalho (AGUIAR 

et alo 1980; AGUIAR & BASTOS, 1982). 

2Correspondência enviada à CHEMIE Bras. Ind. Com. Ltda, 1983 
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Segundo SCOTT (1989) e LACEY (1989), outras 

substâncias, apesar de se mostrarem eficientes em experimen

tos in vitro, apresentaram pouca ou nenhuma atividade contra 

fungos de campo ou de armazenamento, quando testadas em 

produtos agrícolas. 

A variação dos teores de aflatoxinas observa

dos entre os blocos em cada tratamento ocorreu, provavelmen

te, devido à preservação da contaminação natural do amendoim 

em casca e assim ter sofrido influência de fatores como: 

competição microbiana, variabilidade no potencial aflatoxi

gênico das diferentes linhagens presentes (DIENNER & DAVIS, 

1977; MOREAU, 1979; NOUT, 1989) e densidade de in6culo de 

A. f7avus/A. parasiticus (SHARMA et al., 1980; KARANARATNE & 

BULLERMAN, 1990). 

Pe los resu 1 tados obt i dos, não fo i poss íve 1 

correlacionar crescimento fúngico com produção de aflatox;

nas, nem a i ntens; dade de cresc i mento com os teores de 

aflatoxinas. Alguns tratamentos embora apresentassem 

crescimento fúngico, não se apresentavam contaminados com 

aflatoxinas (GF2 bloco 11 e OFS1 bloco I após 7 dias de 

incubação) ; 

apresentavam 

por outro 1 ado, 

a mesma intensidade 

outros tratamentos que 

de crescimento que os 

tratamentos citados, continham teores de aflatoxinas acima de 

1.000 ~g/kg. Possivelmente, por haver trabalhado com a 

microbiota natural do amendoim, ocorreu competição do A. 

f 7 a vus com outros fungos ou mesmo a presença de fungos 

antagonistas que afetaram o crescimento e a produção de 
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aflatoxinas. Essas observações estão de acordo com os 

resultados encontrados por ROY & CHOURASIA (1990), que 

verificaram i·nibição do crescimento de A. f7avus na presença 

de A. niger, Fusarium oxysporum e Trichoderma viride em 

95,5%; 60,4% e 53,15% respectivamente e também a produção de 

aflatoxina 8 1 foi reduzida em 91%, 61% e 85%, respectiva

mente. 

Ao ser planejado este trabalho, tinha-se como 

meta testar substâncias que pudessem controlar a produção de 

aflatoxinas, quando apl icadas no amendoim em casca e, a 

partir dos resultados obtidos, utilizá-los em futuros 

trabalhos, para verificar a viabilidade técnica e econômica 

da(s) substância(s) eficiente(s), bem como realizar estudos 

de resíduos nos grãos após armazenamento el ou processamento. 
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5. CONCLUSÕES 

Dos resultados obtidos pode-se concluir Que: 

1) O ácido propiônico, empregado na forma de 

propionato de amônio, na concentração de 5000 mg/kg foi 

eficiente no controle da produção de aflatoxinas Quando 

aplicado no amendoim em casca úmido, mantendo os níveis de 

contaminação com aflatoxinas abaixo de 30 jJg/kg (limite 

máximo permitido por lei); 

2) Os tratamentos: extrato de semente de 

"grapefruit" (5000 e 10000 mg/kg); ortofenilfenato de sódio 

(2500 e 5000 mg/kg) e thiabendazole (1000 e 5000 mg/kg), 

também testados, não se mostraram eficientes; 

3) Devem ser realizados ensaios onde o 

tratamento com ácido propiôn;co, empregado na forma de 

propionato de amônio, na dose de 5000 mg/kg possa ser 

avaliado, Quanto ao controle da produção de aflatoxinas, em 

condições de campo ou a nível de armazém. 
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