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RESUMO 

As micotoxinas são metabólitos secundários de fungos. São de grande 

importância para a saúde pública e econômica de um país. Algumas dessas 

substâncias, como o Aspergillus flavus, desenvolvem-se naturalmente em 

grãos como amendoim, granola, milho, castanhas, arroz e farinhas, e são 

dependentes das condições climáticas, como umidade e temperatura, sendo 

seu ambiente natural a terra, onde a contaminação das micotoxinas já ocorre 

neste local, e quando não há monitoramento adequado na colheita, transporte 

e armazenamento facilitam o desenvolvimento desses fungos nesses 

alimentos. Possuem capacidade mutagênica e carcinogênica, enquanto outras 

apresentam toxicidades específicas a um órgão ou são tóxicas por outros 

mecanismos. A importância deste trabalho é analisar a toxicidade das 

aflatoxinas em granola devido sua contaminação em grãos, comercializadas 

nos mercados da região de São Paulão. 

Palavras Chaves: Aflatoxina, metodologia de extração, granola, contaminação 

em alimentos, saúde publica, controle microbiológico. 

1. Introdução  

Alguns fungos produzem substâncias que são toxicas para o homem. 

Um desses fungos são os Aspergillus, que produzem como metabolito 

secundário as micotoxinas, sendo uma das mais importantes em contaminação 

de alimento. As aflatoxinas já foram detectadas em vários alimentos incluindo 

amendoins, milho, trigo, arroz, sorgo, grãos de soja, pães integrais, granolas e 

centeio (HOBBS, 1999). Algumas dessas substâncias produzidas pelo 

Aspergillus flavus - B1 e B2 possuem capacidade mutagênica e carcinogênica, 

enquanto outras apresentam toxicidades específicas a um órgão ou são tóxicas 

por outros mecanismos. Ao menos 14 micotoxinas são carcinogênicas, sendo 

as aflatoxinas as mais potentes. As micotoxinas são produzidas como 

metabolismo secundário do fungo, formandos durante o final da fase 

exponencial de crescimento e não possuem significância aparente para o 

crescimento ou metabolismo do organismo produtor. As aflatoxinas são as 

micotoxinas mais amplamente estudadas. Elas são conhecidas desde 1960, 

quando foram isolados dos Aspergillus flavus e uma toxina produzida por estes 



 
 

fungos, a qual foi designada aflatoxina (toxina do Aspergillus flavus- A-fla-

toxina (FORSYTHE, 2002).. A aflatoxina B1 (AFB1) é produzida por todas as 

linhagens produtoras de aflatoxinas. Os dois fatores mais importantes que 

afetam a produção de aflatoxina são a umidade e a temperatura (JAY, 2005). 

A Resolução RDC 07/2011, publicada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2002), determina que os alimentos 

comercializados no Brasil devam respeitar um limite máximo para a presença 

de micotoxinas, OMS recomenda máximo de AFB1+AFB2+AFG1+AFG2 = 20,0 

µg/kg nos grãos e 0,05 µg/L de AFM1 no leite (ANVISA, 2002). 

2. Objetivos 

Avaliar a presença do fungo Aspergillus spp e da aflatoxina em granola 

comercializadas nos pontos de venda da Grande São Paulo, destinada ao 

consumo humano, através da identificação do fungo em placa de petri e da 

aflatoxina B1 por cromatografia em camada delgada (CCD). 

3. METODOLOGIA 

Neste trabalho serão utilizadas granolas adquiridas em diferentes pontos 

de venda na região da grande São Paulo (mercados, supermercados e 

cerealistas), de diversas marcas e sabores compostos principalmente por uma 

mistura de cereais e grãos, representando 10 amostras.  Para a extração e 

identificação da aflatoxina será utilizada a técnica desenvolvida por 

RODRIGUES-AMAYA & SOARES (1989) em cromatografia em camada 

delgada (CCD). Para identificação de aflatoxina do tipo B1, será utilizado 

padrão para análise qualitativa. Para a identificação do fungo Aspergillus 

flavus, será realizado por inoculação em meio de cultura dichloran, incubados e 

analisados por microscópio óptico com resolução de 400 X. 

3.1. Identificação de aflatoxinas B1 

 Será realizado pela técnica descrita por RODRIGUES-AMAYA & 

SOARES em cromatografia em camada delgada (CCD). 

3.2 Detecção e identificação do fungo Aspergillus flavus 

Para a identificação do fungo, será realizado inoculação em superfície 

(duplicata), utilizando 0,1 mL das amostras em meio de cultura dichloran 18% 



 
 

glicerol agar (DG18). As placas serão incubadas em estufa a 25ºC durante 3 

dias. Após será realizada a contagem de colônias manualmente e identificação 

com base no aspecto macroscópico (pigmento, textura e topografia) e 

microscópico (estruturas do micélio vegetativo e reprodutor), utilizando 

microscópio óptico com resolução de 400X.  

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados apresentados, demonstra a identificação do fungo Aspergillus 

flavus. O fungo Aspergillus flavus foi encontrado em 100% das amostras e 

todas tiveram seu crescimento na placa de petri.  A forma de armazenamento 

das granolas utilizadas neste trabalho foi analisada, sendo que apenas 20% 

revelou armazenamento inadequado, e 80% das amostras deram adequadas 

para o armazenamento. 

O Aspergillus tem potencial para produzir aflatoxina, considerada 

altamente toxica, tendo o fígado como alvo principal. Os principais fatores que 

levam a contaminação por fungos estão relacionados com a susceptibilidade 

dos cereais a contaminação durante o período de plantio e, principalmente, no 

armazenamento.  Até o presente momento foram analisadas 3 amostras de 

granolas para identificação de aflatoxinas B1, pelo método de cromatografia em 

camada delgada (CCD). Os estudos iniciais apontaram a presença de 

aflatoxina em 100% das amostras analisadas. No entanto, as próximas etapas 

desse estudo serão fundamentais para a identificação da aflatoxina B1 nas 

outras amostras de granolas. 
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