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OCORRÊNCIA DE PATULINA EM PRODUTOS DE MAÇÃ
( Pctu.-6 mal.tu, L • )

Autor: JOSt AFONSO LEIRIÃO

Orientador: PROF. DR. HOMERO FONSECA

RESUMO
Neste trabalho foi determinada a ocorrência

de patulina em 68 amostras de produtos de maçã. A amostras

foram fornecidas pelo CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE

FRU

TEIRAS DE CLIMA TEMPERADO s da EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUI

SA AGROPECUÃRIA de Pelotas, Rio Grande do Sul e foram coletadas nos meses de abril a dezembro de 1988 n�região
Vacaria, daquele estado. A determfnaçio da patulina

efetuada por cromatografia em camada delgada.

Dos res�ltados pode-se concluir que:

100% das amostras de produtos de maçã, encontradas no

de

foi
l} em
co

mercio da região de Vacaria - R.S., não foi detectada a pa
tulina; 2} todas as amostras de suco elaboradas com

maças

deterioradas por ataques fijngicos apresentavam-se :contami-

.X

nadas com patuiina; 3) hã evidências de que a indústria
utilizando maçãs sadias para o processamento.

1..

estã

· x i i.

PATULIN OCCURRENCE IN APPLE PRODUCTS
(P-ifLU,6

maRu,6

L.)

Author: JOSÉ AFONSO LEIRIÃO
Adviser: PROF. DR. HOMERO FONSECA

SUMMARY
In the present work the occurrence of

patulin

in 68 samples of apple products was determined. The

samples

were provided by the CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE

FRUTEI-

RAS DE CLIMA TEMPERADO, at the EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÃRIA from Pelotas, Rio Grande do Sul, and

they

were collected from Apri 1 to December 1988. The determination
of patulin was performed by thin layer chromatography.
Fr o m t he r e sul t s t he f o 1 1 o wi n 9 ma i n c o nc 1u s i ons
could be drawn: 1) in 100% of the samples of apple

products

found in the commerce of the region of Vacaria, R.S.,

in

the period from April to December the patulin has not

been

detected; 2) a11 the samples of juice obtained from

apples

deteriorated by fungi were contaminated with patul in; 3) there
is

evidence that food industries are using sound

for processing.

apples

1. INTRODUCÃO
,

Micotoxinas sao compostos quimicos

tóxicos

produzidos por certas linhagens de um grande numero de
pécies de fungos, como produto'do seu metabolismo

secundá-

rio, quando eles crescem, sob condições favoráveis,
uma grande variedade de substratos. Como seu nome

es-

sobre
genérico

implica, esses compostos são tóxicos ao homem causando doenças com os mais variados efeitos.
Embora um exame de literatura revele que
existência de micotoxinas seja conhecida há séculos,
foi senão a partir de

1960~

quando STEVENS et alii

a
nao

(1960),

MANN (1960), SMITH (1960), dentre outros, verificaram
morte de muitos peruzinhos ocasionada pela ingestão de

a
ra-

çao contaminada por aflatoxinas, que estes compostos atrairam a atenção de considerável parcela da comunidade cientifica.

.2.

-

De acordo com o orgao
atacado, e

com

suas

manifestações patolõgicas, elas são conhecidas como' carcinõgenos, hepatotoxinas, tremorgenos, neurotoxinas etc. Hoje
sabe-se que mais de 300 espécies de fungos podem

produzir

algum tipo de toxina FONSECA (1984). Dentre estas

estâ

a

patulina que é produzida por vârias espécies de fungos (DAVIS & DI_ENER, 1978).
A patu1ina é uma lactona carcinogênica

en-

contrada com freqüência no suco de maçã; sendo um metabõ1ito produzido por espécies do gênero Pe.rúci.lUum e Á.6peJtgil11.u,.
(FONSECA, 1984).
O PenlellLlum expan.6um é um importante

pa-

tõgeno de maça armazenada e a produção de patu1ina estâ associada ã podridão mole da maçã provocada por este
Vârios outros fungos podem produz1-1a, tais como:

fungo.

pe.rú~

U!lÜca.e, P. rnili.Yti.e, P. eyc.lopi.um, MpeJlg.iUu.ó ela.va..tu..6, Á.

TeJtILeu.6,

By.6.6oeh1amy.6 YÚ.vea.(N-o.RSTADT & McCALLA 1969; CIEGLER

1977;

RICE et a1ii, 1977).
Estudos toxico1õgicos com animais de
ratõrio mostraram que a patulina ataca o sistema
pode provocar hemorragia cerebral, edema pulmonar,

labo-

-nervoso,
convul-

soes e morte CIEGLER (1977), BECI et a1ii (1981).
Sabe-se que, no Brasil, a grande

produção

de maça nos estados do sul, notadamente Santa Catarina
Rio Grande do Sul, levaram ã industrialização dos

e

frutos

• 3' •

excedentes e dos rejeitados para o consumo "in natura".
O armazenamento da maçã, para posterior industrialização, tem dado margem ao ataque de fungos,
como: P.
~a.

e

expan~um,

Colle~o~~iehum

Al~e~na~ia al~e~na~a,

Glomo~ela

tais

eingula-

ssp., jã identificados pelo CENTRO

CIONAL DE PESQUISA.DE FRUTEIRAS DE CLIMA TEMPERADO

NA-

(CNPFCT

- RS), de Pelotas, Rio Grande do Sul, e cujos frutos

estão

sendo utilizados na produção de suco, geleia e purê.
Não tendo sido encontrados na literatura relatos de levantamento ou monitorações, em nosso pals,
ocorrência da patulina em maçãs e seus produtos

da

industria-

lizados e levando-se em conta que foi observada uma
cente demanda no consumo de frutas não pr5prias ao

cresconsumo

"in natura", foi-nos proposta esta pesquisa pelo CNPFCT-RS,
para avaliar ate que ponto, os produtos industrializados estão contaminados com patulina.
Com base nestes antecedentes, este trabalho
apresenta o seguinte objetivo:
1. verificar a presença de patulina em produtos

industria-

lizados de maçã'oriundos do Estado do Rio Grande do Sul.

.4.

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 - Considerações Gerais

As micotoxinas sao encontradas numa

vasta

gama de generos alimentlcios. Estes metab51icos t5xicos provocam nos animais uma sirie de

dist~rbios

pato15gicos

que

podem levar a morte dos mesmos.
levando-se em conta que grande parte
alimentos contaminados são tambem consumidos pelo
nao podemos

dei~ar

dos
homem,

de acreditar que tambem nos seres

huma-

nos essas toxinas possam acarretar transtornos i sa6de.
Dentre as muitas toxinas hoje

conhecidas,

apenas algumas tim sido efetivamente estudadas, notadamente
aquelas que acarretam maiores problemas i

sa~de.

A patulina

ji e conhecida desde 1942 quando CHAIN et a1ii (1942)
laram de uma cultura de

Peni~ clav~6orome,

cristalino que recebeu inicialmente o nome

. um
de

iso-

composto
claviformi-

.5'Y.

na. Posteriormente verificou-se que muitas linhagens

de

fungos produziam substâncias idênticas ã claviformina,

re-

cebendo, deste modo, muitos nomes tais como: clavatina, expansina, mycoin C3 , penicidina, patulina, clavacina, dovacina, entre outros, conforme afirmam, ·ABRAHAM:. & FLOREY
(1942) e SCOTT (1977).
Dentre as linhagens produtoras de

patulina

SCO TT (1977), c i ta MpeJtgLe.1..u.6 ce.a.va:tJ.L.6, A. teJlJte1L6, A. g.igante1L6 ,
B.i4.6oc.he.amy.6 6ul.va.,. e B. túvea.. Jã ENGEL & TEU.BER (1984)
Pa.ec1.1..omyc.e6 vaJÚotiÁ.., Petúci.U.i.um pa.:tu1um, P. UJt:ti.c.a.e, P.
VU1n.

c i tam

gJÜ...6e.o·6ui.-

-TORRES et alii (1986) citam Pen.ic..ill.iu.m expa.n.6u.m,

leu.c.opu..6 e P. ce.a.v.i6olUne.

Segundo ENGEL & TEUBER (1984)

s tra in s de P. pa.tu1.um e P. WLt1..c.a.e foram cons i derados

P.

os
va r i e-

dades do P. glÚ4ea6ul.vum.
Segundo afirmam ROLAND & BEUCHAT (1984)
produção de patulina pelos fungos estã na dependência

a
da

atividade de ãgua e da temperatura. Assim. sendo, em

condi-

ções adequadas de temperatura e umidade, o fungo se

desen-

volve mais rapidamerrte e produziri uma maior quandidade

de

toxinas. Segundo ROLAND et alii (1984) em trabalhos de

re-

visão bibliogrifica parece haver concordância que em temperaturas ao redor de 2loC a produção desta toxina
que a30 - 370C.

e maior

do

.6·.

2.2 - Caracteristicas Fisico-Quimicas

Segundo FRAYSSINET (1984) a patulina e
substincia" neutra, solijvel em igua, ilcoois, acetona.,

uma
ace-

tato de etila e clorofôrmio, menos solúvel em eter e benzeno e insolôvel

e~

etsr de petrôleo. Absorve luz

ultra~vio

leta com um miximo de 377 nm, sendo suficientemente estãvel
ao calor para resistir aos processos tecnolôgicos

usuais.

Segundo CIEGLER (1977) a patulina e um

de~

rivado da pirona, especificamente do 4 - hidroxi - 4H -furo

[3-2-Ç]

pirano

2-

lactona, apresentando fôrmula

.... .
emplrlca

C7Hó 0 4 e peso molecular (PM) - 154 unidades de massa atômica (u.m.a), ponto de ebuliçio de 1100C e estrutura conforme
Figura 1.

~

O

FIGURA 1 - Fôrmula Estrutural da Patulina.

.7.

Segundo POHLAND & ALLEN (1970) a patulina ê
instável na presença de álcalis, sendo que em água destilada alguma decomposiçio ocorreu, estando esta em temperatura
ambiente

c~m

a solução mostrando-se ligeiramente

amarelada

e tornando-se ácida após alguns'dias.
Segundo ESCOULA (1974) e FRAYSSINET
a patulina e

esti~el

(1984)

em suco de maças, porim, não em

sucos

de laranja ou sucos ácidos como limão ou "grape fruit", entretanto o uso de dióxido de enxofre, como preservativo destes, promove uma ripida degradação da patu1ina.
A resultados semelhantes chegaram ROLAND et
ali; (1984), quando observaram, que o dióxido

de

enxofre

mostrou ser mais eficiente na redução da biomassa

fungica

e da produção de patu1ina, que outros agentes

. i~ibjdores

tais como o sorbato de potãssio e o benzoato de sódio.
STOTT & BULLERMAN (1976) afirmam que a
·tulina reage com moleculas portadoras de grupamentos
sulfidretos, tais como, cistelnas, protelnas, enzimas

pa(SH)e

coenzimas., nas quais o grupamento SH faz parte do sltio catalltico. Estes compostos de adição constituem um importante
meio de destoxificação da patulina.

2.3 - Substrato e Toxicologia

Segundo FRAYSSINET (1984) basicamente 3 ti-

.8.

pos de alimentos podem sofrer ataque de fungos

produtores

de patulina, ou sejam, as frutas, os cereais e os

queijos,

assim como seus derivados.
Embora podendo ser produzida nos

cereais

POHLAND & ALLEN (1970) afirmam que ela não ê estável nestes
produtos durante a estocagem. Estudos realizados por
pesquisadores e confirmados por ESCOU1A (1974)
a patulina desaparece do milho Gmido e que

estes

mostrar~

ela

que

decresce

fortemente em 8 a 10 dias no sorgo e no trigo, sendo tambem
instivel na farinha de trigo. Entretanto, a patulina

pode

se manter estivel no milho seco. ESCOULA (1974) e LAFONT et
alii (1979) afirmam ter encontrado nas silagens de

milho,

colonizadas por By.6.6oc.h.ta.my:ó nive.a., quantidades que

podiam

alcançar40~/Kg,

sendo que esta quantidade foi detectada

no

terceiro mes de conservação da silagem, com decllnio posterior, podendo haver problemas de toxidez aguda para bovinos
que consomem tais si1agens e levar a acidentes graves
em outros casos, levar i

contamin~çio

ou,

secundária a nlve1 de

1ei te.
Embora derivados do leite sejam

substratos

inadequados para a produção de patulina pelas especies
xigenicas, STOTT & BULLERMAN (1976) verificaram que a

to~

pre-

sença da patulina decaia com o periodo de estocagem, levando estes pesquisadores a supor que este decaimento era

re~

sultado da reaçio entre a toxina e grupamentos quimicos pre-

.9.

sentes no queijo. Parece também que a natureza dos

queijos

é importante. Assim, os queijos de pasta mole não são

ata-

cados e a patulina não é estivel no queijo tipo "cheddar".
Muito embora em todos estes substratos

te-

nha sido encontrado patu1ina, parece haver concordância entre os pesquisadores que é a nlvel das frutas

e . derivados

que as contaminações sao importantes e causam mais

proble-

mas. Dentre as frutas cabe ã maçã posição de destaque,

ha-

ja visto que estas são freqUêntemente as mais atingidas pelo fungo P. e.x.pa.Yl..6u.m, mas podemos encontrar a patu1ina
outras frutas atacadas como, por exemplo, pêras,

em

pessegos,

abacaxis, uvas, bananas entre outras segundo afirmam

DRI-

LEAU & BOHUON (1973)., WOLLER & MAJERUS (1986).
Torna-se importante ressaltar que o

trata-

menta das maças destinadas ao consumo "in natura"

difere

bastante daquele dispensado às maçãs destinadas à

ind~stri~

tal como afirma FRAYSSINET (1984), quando diz que o bom aspecto das frutas destinadas ã mesa ê um argumento de

venda

decisivo e evidentemente nestas não hi a presença de

mico-

toxinas. Jã as destinadas ã fabricação de sucos e de sidras
são tratadas com grande desleixo, geralmente colhidas

ao

solo, apõs o "balanço" eventual das irvores, e estocadas em
caixas plisticas, ao relento ou em locais sem nenhuma
o

ins-

talação adequada, o que, fatalmente, acarretará traumas
danos à fruta. Estas frutas, segundo FRANCK (1977),

e

podem

.1 a.

estar fortemente contaminadas e conter até 1 g/Kg de

patu-

lina, muito embora a consistência da fruta não permita
difusão da toxina por toda a fruta, o que
IItrimming

ll

uma

recomenda

o

com intuito de eliminar as partes afetadas

das

frutas destinadas ao processamento.
A contaminação dos sucos de maças, que
dem ser importantes, depende essencialmente da

po-

proporçao

de frutas avariadas que .entram na fabricação de suco,

tal

como afirmam SCOTT & SOMERS (1968) e SCOTT et alii (1972).
Segundo DRI LEAU

&

BOHUON (1973.) foram

en-

contradas contami nações mãx ima s da ordem de 45.000 llg/Kg nos
Estados Unidos e valores oscilando entre 100 e 200 Jg/Kg são
facilmente encontrados na França. SCOTT (1982)

relaciona
~

palses,

casos de cuntaminação de sucos de maçã em vãrios
conforme Tabela 1 e afirma ser o suco de maçã o

principal

alimento contaminado.
A fermentação alcóolica destrói a

patulina

e as sidras nao deveriam contê-la, afirmam HARWIG et

alii

(1973a, 1973b), que realizaram experimentos com suco de
çã fermentada por Sac.cJuvc.omyc.u ssp., verificando que a

ma~

patu-

lina desaparecia no produto final.
Mas, segundo afirmam JACQUET et alii (1983)
as contami nações são freq r1"ênte s e podem a t i ng i r va lares expressivos, resultados de uma fermentação incompleta

ou

de

um acréscimo posterior de suco de maçã não fermentado, para

• 1 r.

TABELA 1 - Ocorrência de patulina em suco de maça.

PAIS - ANO

NQ DE AMOSTRA
ANALISADAS

AMOSTRAS POSITIVAS

CONCENTRAÇA"O

. NQ

%

ug/l

CANADA - 1972

12

1

8

1.000

CANADA - 1973

8

5

63

20 - 120

U.S.A. - 1974

13

8

62

44 - 309

U.S.A. - 1975

136

50

37

40 - 440

U.S .A. - 1975

100

9

9

U.S.A. - 1979

11

9

82

SUrCIA - 1976

66

29

44

2,5 - 27

SUrCIA - 1979

49

40

82

2 - 73

2

29

460 - 1.450

7*

FINLÃNDIA - 1973

20.000 - 45.000
10 - 350

R.D.A. - 1978

274

230

84

20 - >400

R.D.A. - 1979

36

7

19

20 - 300

R.D.A. - 1979

106

42

40

20 - 200

* Suco concentrado de

rnaça~

FONTE: 5COTT P.M. 1982.

· 12 .

se obter sidras com acentuado sabor de frutas, bem

como

a

dêbil capacidade de destruir a patu1 ina que certos "strains"
de leveduras apresentam.
Segundo ESCOULA (1976) as compotas e

con-

feitos de maça raramente são contaminados, resultado

em

grande parte de uma boa seleção dos frutos e tambêm de possivel el iminação da patu1 ina no decorrer do cozimento, atravês de reações com grupamentos su1fidretos (SH)- livres e ã
possive1 adição de conservantes.
Parece haver concordância, entre os

vãrios

pesquisadores, que a patulina foi inicialmente estudada como um agente quim-ioterãpico com caracter;sticas antibióticas
FRAYSSINET (1984), MOREAU (1979), SCOTT (1974),
(1976). Eritretanto, depois de muitas triagens

WILSON
infrutiferas

com soldados britânicos, notadamente no tratamento do

res-

friado comum e bronquite, sua toxidez levou-a a ser abandonada (MOREAU, 1979).
Segundo FRAYSSINET (1984) malgrado qualquer
resultado positivo encontrado sobre a eficãcia

terapêutica

da patulina, estes não confirmaram os testes preliminares
laboratõriB e apresentaram-muitos efeitos colaterais,
como irritabilidade gãstrica, nãuseas,

v~mitos

e edemas

de
tais
de

pele o que levou os pesquisadores a catalogarem-na como uma
micotoxina.
Segundo VERRET et alii (1964), SCOTT (1974)

.13.

CIEGLER (1977), numerosas investigações tem sido realizadas
sobre a toxidez da patu1ina para animais. Entretanto,

al-

guns aspectos ainda são contraditõrios, tais como os
tos sobre'o organismo animal e suas propriedades

efei-

cumulati-

vas.
A patulina ê uma das raras

que

toxinas

8"

apresenta efeitos teratogênicos, ao lado da af1atoxina
ocratoxina e rubratoxina, segundo os experimentos

conduzi-

dos por CIEGLER et alii (1976), utilizando-se de

embriões

de galinha. Cerca de 47% destes embriões apresentaram

mal-

formações das patas, do bico, exoftalmia e exoencefalia.
De modo

id~ntico SCOTT

(1977)

KU"RATA

e

(1978), tambem afirmaram ser a patulina um agente hepatotõxico com propriedades

teratog~nicas

semelhantes a

outras

micotoxinas.
Todavia, SCOTT (1974), CIEGLER et alii'(l976)
CIEGLER (1977) e HAYES (1981), afirmaram

qu~

embora

muitos

progressos tenham sido alcançados, ainda nao dispomos
dados conclusivos a respeito dos provãveis efeitos

de

tõxicos

ou carcinogênicos que a patulina, presente nos sucos de maçã, possa acarretar ao ser humano, muito

e~bDra

alguns tra-

balhos citem algumas alterações como nãuseas e vômitos atr.ibuidos a ingestão de sucos de maçã.
Segundo LEZI et alii (1981) o perigo

apre-

sentado pelas micotoxinas na alimentação humana depende

de
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muitos fatores, com particular impartincia i quantidade

de

toxina presente no alimento e i freqUência com que a toxina
aparece no alimento.
Para FRAYSSINET. (1984) o estudo da patulina
e de sua açao deletéria ao organismo humano, deve ser levado a sério, visto que o consumo de fruta lIin natura",

das

geléias, purês e "baby foods

da~

ll
,

poderi acarretar sérios

nos ã população consumidora. Acrescenta ainda que na Europa
sõ existe regulamentação para sidras e sucos de maçãs

des-

tinados ã exportaçao e que devem obedecer a um limite

de

50

~g/l.

Todavia, para produtos produzidos dentro dos limi-

tes franceses nao existe legislação.
Segundo FONSECA* no Brasil nao existem

da-

dos esclarecedores a respeito da real situação que se

en-

contram o suco de maçã e as sidras, assim como outros

pro-

dutos industrializados da maçã, quanto ã presença de

patu-

lina, e nem o pais possue uma legislação especifica

para

nortear a tolerância de patulina em alimentos, poissõ existe legislação que regula o comércio de alimentos

destina-

dos ao consumo humano com relação a aflatoxina.

* FONSECA, H.

(ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ - ESALQ/
/USP). Comunicação Pessoal, 1988.
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3. M.ATERIAL E l~ÉTODOS
3.1 - Material

Para este trabalho foram coletadas 50 amostras de produtos industrializados de maçã, no ano de

1988,

fornecidos pelo CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE FRUTEIRAS DE
CLIMA TEMPERADO -

CNPFCT-R~S.,

conforme indicado abaixo:

9 amostras de l i de suco
10 amostras de 1Kg de gel.iia
17 amostras de lKg de "schmier" (doce cremoso)
14 amostras de 0,5Kg de perseca (maçã destdfatada)
Constam ainda do material 18 frascos
rafas) de suco de maçã, sendo 1

g~rrafas

(gar-

para cada tratamen-

to com 750 ml de capacidade, elaborados com frutas dos cultivadores FUJI e GOLDEN DELICIOUS, todos procedentes

do

Campo Experimental de Vacaria do CNPFT-R.S. Os sucos

foram

· 16 •

obtidos com maças com forte ataque fungico
mente do gênero

Pen~e~ll~um

predominante-

(podres) e maçãs em bom

estado

(sadias). O estado de podridão das frutas contaminadas avaliadas atravis de anilise visual apresentou

aproximadament~

o ;ndice de 80% para o cultivar "FUJI e 95% para o

cultivar

GOLDEN DELICIOUS. Foram processadas separadamente as

amos-

tras podres e sadias por cultivar (denominadas amostras 1 e
2 e amostras 3 e 4) e tambem a mistura de ambas

amostras

5/FUJI e GOLDEN DELICIOUS, podres e amostra 6/FUJI e GOLDEN
DELICIOUS, sadias).
Na "elaboraçio de todas as amostras observaram-se procedimentos tecno15gicos rigorosamente

id~nticos,

na unidade de processamento da. EMPRESA BRASILEIRA DE

PES-

QUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA em Pelotas - R.S., procedendo-se
a adiçio de antioxidante, icido asc5rbico a 0,6%.

3.2 - Metodos

3.2.1 - Coleta das Amostras
As amostras foram coletadas

quinzenalmen-

te no per;odo de abril a dezembro de 1988, perfazendo
totâl de 68 amostras e enviadas ao Laborat5rio de

um

Micoto-

xinas do Departamento de Tecnologia Rural - E.S.A.L.Q./USP,
Piracicaba - S.P., onde permaneceram refrigeradas ate o momento da anilise.

· 1 r.

3.2.2 - Determinação da Patulina

A extração da patulina do suco de maça, gel~ia,

"schmier", e perseca, foi efetuada pelo mitodo

da

AOAC (1984) modificado, seguido.de cromatografia em

cama-

da delgada em placas de silicagel-G como preconizado

por

5COTT & KENNEDY (1973) conforme descrição a seguir.

3.2.2.1 - Extração da Patulina
Imediatamente após a abertura das

garrafas

de suco, foram retirados 50 ml de suco e transferidos
um funil de separação de 250 ml e a toxina foi

para

extraida

tris vezes com porções iguais de 50 ml. de acetato de

etila

sob vigorosa agitação e recolhidas as fases superiores. Posteriormente, os extratos combinados foram deixados em
pouso por lO minutos sob sulfato de sódio anidro

re-

(Na 2S0 4 ).

Após o periodo de repouso o conteúdo foi transferido

para

um biquer e o sulfato de sódio lavado por duas vezes

com

25 ml de acetato de etila, que foi adicionado ao extrato
Este extrato foi concentrado ati o volume menor que 25

ml

em evaporador i vicuo r tipo Rotavapor. Após concentração
volume foi ajustado para 25 ml com acetato de etiTa,

o

quan-

do necessãrio e di1uido para 100 ml com tolueno.
Das amostras de ge1iia, "schmier" e
ca foram pesados 50 g, transferidos para um

perse-·

liquidificador

e triturados por 5 minutos com 150 ml de acetato de

eti1a,

· 1 8.

sendo imediatamente filtrados sob vãcuo, e deixados em

re-

pouso por 30 minutos sob sulfato de sódio anidro.
As demais etapas seguem os procedimentos idênticos para o suco de maçã.

3.2.2.2 - Purificação do Extrato por Cromatografia
em Coluna
a) Preparo da Coluna
Colunas de vidro, medindo 20 mm de

diãme-

tro por 500mm de comprimento, e com torneira na base, foram
preparadas colocando-se cerca de 0,70 9 de lã de

vidro,

com a finalidade de

produ-

tos. A seguir foi

servi~

como base para os demais

a~icionado

tolueno

at~

completar 2/3

da

coluna e esta recebeu, respectivamente, 5 9 de sulfato

de

sódio anidro, 10 9 de silicagel com granulação entre 0,05 e
0,20 mm para cromatografia em coluna e 10 9 de sulfato

de

sódio anidro.
b) Purificação da Amostra
Após a montagem da coluna, drena-se o

ex-

cesso de tolueno. Verte-se o conteGdo total da amostra.preparada conforme o i tem 3.2.2.1., desprezando-se o

eluente

da :amostra. Elui-se posteriormente a patulina com

200 ml

de mistura tolueno: acetato de etila (75:25, v/v) a uma velocidade de 10 ml por minuto.
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Recolhe-se em balão de fundo redondo,

com

capacidade de 250 ml, concentrando o conteudo em evaporador
rotativo tipo Rotavapor, ate volume prõximo a 2 ml. Transfere-se o re~iduo para um frasco apropriado i evaporaçao
nitrog~nio

e evapora-se ati

sec~ra.

sob

Imediatamente após,

o

conteudo foi redissolvido com acetato de etila e guardado em
frascos tampados em congelador a temperatura media de-18 o C,
quando a cromatografia em camada delgada nao era

efetuada

em seguida, com a finalidade de evitar a evaporação do solvente.

3.2.2.3 - Cromatografia em Camada Delgada
a) Preparo. das Placas
Placas de vidro medindo 100 X 200 mm
preparadas com camada de 500

~m

de silicagel-G para

foram
croma-

tografia em camada delgada, seguindo o metodo de COOMES
FEUELL (1965) e armazenadas em dessecador contendo

&

~iltca

gel indicadora ate o momento de serem usadas.
b) Aplicação das amostras e

padrão

do

nas placas.
Nas placas exploratõrias foram aplicadaf
20 mm da base, com auxilio de micropipetas
caps), allquotas de 50
].11

~l

(D~ummond

tivo.

Micro-

do extrato de cada amostra e

do padrão qua.litativo de patulina, p-ara efeito

a

20

compara-

,20·,

A seguir as placas foram colocadas em cubas
de vidro fechadas contendo o solvente, tolueno:

aceta~o

de

etila: ãcido fórmico 90% (5:4:1, v/v/v).
Após o sistema de solventes atingir a altura de 10 cm, acima do local de aplicação das a1iquotas,

as

placas foram removidas e secas com secador.

c) Qualificação das amostras
As placas, após a secagem, foram pulverizadas com solução 0,5% de cloridrato de 3-metil-2-benzotiazolinona hidrazona (MBTH) colocadas em estufa por 15

minutos

a uma temperatura de 130 0 C. Posteriormente as placas

foram

examinadas sob luzultravioleta (UV) de 366 nm. Nestas condições, foi

~bservada

a presença ou ausencia de manchas fluo-

rescentes amarelo-marron em Rf

= 0,5 e identificando,

as-

sim, as amostras que apresentavam patulina, ou com suspeita
da presença da patulina.
Em todas amostras suspeitas, e nas de

re-

sultado positivo foram efetuadas placas bidimensionais confirmatórias.
d) Confirmação através de

~lacas

bidi-

mensionais
A confirmação das amostras suspeitas e

po-

sitivas foi efetuada em placas de vidro medindo 200 X 200mm
preparadas segundo o metodo de COOMES & FEUElL (1965).
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As amostras foram aplicadas com auxilio
~1

do

do padrão qualitativo

de

micropipetas (Drummond Microcaps). Aliquotas de 50
extrato de cada amostra e 20

~1

de

patulina para efeito comparativo, tanto na horizontal quanto na vertical, obedecendo rigoiosamente o modelo

proposto

pela AOAC (1984).
A seguir, as placas foram colocadas em

cu-

bas de vidro fechadas contendo os solventes tolueno: acetato de etila: ãcido fórmico 90% (5:4:1, v/v/v) ate que
sistema de solventes atingiu a altura de 10

cm~

As

o
placas

foram removidas e secas com secador. Posteriormente,

esta

mesma placa foi girada 900 e colocada em outro sistema

de

solventes composto de clorofórmio: acetona (9:1, v/v)

ate

atingir novamente a altura de 10 em, conforme o esquema

a

seguir. Figura 2.
Em seguida, foram secas com secador

e ime-

diatamente pulverizadas com solução 0,5% de cloridrato

de

3-metil-2-benzotiazolina hidrazona (MBTH) e colocadas

em

estufa por 15 minutos a uma temperatura de

1309C.

Final-

mente as placas foram examinadas sob luz ultravioleta
na faixa de 366 nm de comprimento de onde, para
çio das amostras duvidosas e positivas.

(UV)

confirma-

022 ..

FIGURA 2 - Esquema da Placa Bidimensional.
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados das anãlises de patulina

em

produtos industrializados de maçã e nas amostras fornecidas
pelo CNPFCT - EMBRAPA de Pelotas - R.S., são

apresentados

nas Tabelas 2 e 3.
Conforme pode-se verificar pela anãlise

da

Tabela 2, a totalidade das amostras comerciais de suco

de

maçã, geliia, "schmfer" (doce cremoso} e perseca (maçã

de-

sidratada), fornecidas pelo CNPFCT - EMBRAPA, de

Pelotas,

R.S., não apresentaram a patulina.
Por outro lado, na Tabela 3 pode-se verificar que 50% das amostras analisadas apresentaram a

toxina,

especificamente as amostras obtidas com maçãs sob forte ataque fungico, tanto dos cultivares FUJI e GOLDENDELICIOUS
isoladas quanto em combinação.
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TABELA 2 - Ocorrência de patulina em produtos

comerciais

industrializados de maçã da região de

Vacaria,

R.S. enviadas pelo CNPFCT - EMBRAPA de

Pelotas

. R.S., no perTodo de abril a dezembro de 1988.

AMOSTRAS ANALISA9AS
NQ
%

PRODUTO

RESULTADO

Suco de Maçã

09

18

ND

Geléia

10

20

ND

IIS c hmier" (Doce cremoso)

17

34

ND

Perseca (Maçã desidratada)

14

28

ND

TOTAL DE AMOSTRAS SADIAS

50

(ND) = Não Detectada.

Dentre os fatores que podem ter
do para a ausência de patulina nos produtos

industrializa-

dos de maçã, a qualidade das frutas enviadas ao
menta deve ter sido o prepoderante,
teria-prima

e

contribuT-

processa-

haja visto que, a

ma-

i·tem fundame;ntal na qualidade do produto

ob-

tido e, evidentemente, o processamento correto a que

por

certo foram submetidos estes produtos.
Segundo SCOTT & SOMERS (1968) e SCOTT

et

alii (1972), a contaminação dos produtos de maçã estã

na

.25".

razao direta da' qual idade da materia-prima. Por outro

lado

FRANCK (1977) afirma que devido a fruta apresentar uma

boa

consistência, fato este, que dificulta a difusão da

toxina

para o interior da fruta, o que recomenda o "trimming" ou a
toalete das frutas, com intuito 'de eliminar as partes afetadas
das frutas a.serem industrializadas, evidencia uma prãtica tecnolõgica recomendãvel provavelmente efetuada pelas

indus-

trias processadoras de maçãs.
Entretanto ESCOULA (1974) e FRAYSSINET (1984)
verificaram que o uso de preservativos quimicos adicionados
aos produtos industrializados de maçã, com a finalidade
evitar o crescimento de

microrganismos, acabavam por

de
pro-

mover uma ripida degradação da patulina.
Nos produtos industrializados de maça,. foram adicionados sorbatos, respeitando-se os limites

permi-

tidos pela legislação, conforme exame dos rõtulos dos
mos. ROLAND et alii (1984), observaram, em seus

mes-

experimen-

tos, que os sorbatos poderiam reduzir a presença de patu1ina. Todavia, a redução era maior e mais significativa quando estes sais eram substituidos por diõxido de enxofre.
Segundo ESCOULA (1976) os confeitos e

com-

potas de maça raramente .apresentam-se contaminados, . resultado de uma boa seleção dos frutos, e da possivel :eltminação da patulina com o cozimento, atraves de reaçoes
grupamentos (SH)- sulfidretos e tambem pela adição de

com
con-
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servantes.
Entretanto, mesmo sabendo-se da

existência

destes fatores causadores da redução dos teores dapatu};na,

~

diflcil indicar com precisio qual deles

~

o mais sig-

nificativo. Mesmo assim, acredita-se que a qualidade da mat~ria-prima

processada por estas indGstrias aliadas i

qua-

lidade tecnolõgica do processamento, possa ser indicado como o principal responsãvel pela ausência da patulina.
Fi'ca bastante evidente, pela anãl ise da Tabela 3 onde as amostras de suco obtido, com maças dos
tivares FUJI e GOLDEN DELICIOUS sob forte ataque

cul-

fGngico,

predominantemente do gênro Penieillium, apresentaram-secontaminadas, fato este, que vem a reforçar a necessidade
mat~ria-prima

de primeira qualidade, segundo afirmam

& SOMERS (1968) e SCOTT et alii (1972).

áe
SCOTT

.2 T.

TABELA 3 - Ocorrência de patulina nas amostras de suco
maçã elaborados com maçãs sadias e podres
cultivares FUJI e GOLDEN DELICIOUS,

de
das

.fornecidas

pelo CNPFCT - EMBRAPA, Pelotas - R.S.

NQ DA AMOSTRA

CARACTERTSTICA DO
SUCO

RESULTADO

O

CV. FUJI
Contaminada

NO

2

CV. FUJ I
Sadia

3

CV. G. DELICIOUS
Contaminada

4

CV. G. DELICIOUS
Sadia

5

CV. G. DELICrOUS/FUJ.I
Contaminadas

6

CV. G. DELICrOUS/FUJI
Sadias

TOTAL DE AMOSTRAS CONTAMINADAS

O

NO

3

O

NO

/

50%

* cada amostra corresponde a 3 frascos de 750
de maçã.
ND = Não Detectada
D = Detectada (positivo para patulina)

rnl de

suco

.28 .

S. CONClUSOES

Face aos resultados obtidos, conclui-se que:

1. Na totalidade das amostras de produtos
de maça

industrializados

do comércio da região de Vacaria - R.S., anali-

sadas no perlodo de abril a dezembro de 1988, não

foi

detectada a patulina.

2. Todas as amostras de suco elaboradas com maças
radas por fungos (podridão mole) apresentavam-se

deterioconta-

minadas com patulina.

3. Há evidências que a industria está utilizando maças
dias para o processamento.

sa-

.29.
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