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RESUMO
Este estudo tem por objetivo analisar a incidência de fungos Aspergillus spp. em amendoins sem casca comercializados
na  feira  do  produtor  de  Maringá/PR.  Serão  coletadas  8  amostras  de  diferentes  amendoins  comercializadas  pelos
produtores da feira. Estas amostras serão inoculadas em meio de cultura PDA, e após 7 dias de cultivo, as colônias
fúngicas serão utilizadas para extração de DNA. Os produtos da extração serão quantificados e o marcador molecular de
identificação,  será  amplificado  por  PCR.  Os  produtos  de  amplificação  serão  clivados  com  a  enzima  Bgl II, e  os
fragmentos gerados serão conduzidos à corrida em eletroforese para separação. Os fragmentos serão analisados para
identificação das espécies de fungos contaminantes. Desta forma, é esperado que a aplicação da técnica de PCR e
eletroforese identifique de maneira precisa os fungos que colonizam os amendoins comercializados, para que se possa
contribuir com a redução de problemas relacionados a intoxicação alimentar por toxinas fúngicas. Espera-se também
que os resultados possam colaborar com a melhora nas técnicas de controle de qualidade dos alimentos, principalmente
o amendoim, que é mais afetado pelos fungos que produzem as aflatoxinas, que são carcinogênicas aos humanos.

PALAVRAS-CHAVE: Aflatoxinas; Carcinogênese; Identificação Molecular; Intoxicação Alimentar; Micotoxinas.

1 INTRODUÇÃO

Os alimentos estão sujeitos à invasão por fungos e contaminação com micotoxinas no campo,
durante e após a colheita, processamento, transporte e na estocagem ou ainda devido a condições
deficientes de manuseio (OGA, 2003). O amendoim é um produto com importante vulnerabilidade à
infecção por  Aspergillus flavus e subsequente contaminação por aflatoxinas (TORRES, 2014). As
aflatoxinas  são  micotoxinas  produzidas  durante  o  metabolismo  secundário  de  alguns  fungos,
principalmente  os  Aspergillus  spp.  Podem ser  de  4  tipos  e  denominadas  como B1  (AFB1),  B2
(AFB2), G1 (AFG1) e G2 (AFG2). A aflatoxina B1 é a forma com maior poder toxigênico, seguida de
G1, B2 e G2 (COULOMBE apud SAKATA, 2011).

Em estudo realizado no Rio Grande do Sul, de março de 2000 a abril de 2002, 664 amostras
de amendoim e derivados foram analisados, e 208 (31,3%) continham aflatoxinas (MALLMANN,
2003). No brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece o limite máximo tolerado
(LMT) de micotoxinas (Aflatoxinas B1, B2, G1, G2) de até 20 µg por quilo de amendoim (ANVISA,
2011). O ideal é que os alimentos estejam isentos de micotoxinas, pois a frequente e prolongada
ingestão  de  alimentos  contaminados  com baixas  concentrações  de  aflatoxinas  pode  ter  efeitos
carcinogênicos, mutagênicos, teratogênicos e imunossupressores no organismo humano. Não só o
amendoim,  mas  outros  grãos  brasileiros  como  a  castanha-do-Brasil  (Bertholletia excelsa)  e  a
castanha-de-caju (Anacardium occidentale L.), são extensivamente afetados pela contaminação por
fungos  aflatoxigênicos,  como  o  Aspergillus  flavus.  A  contaminação  por  A.  flavus,  prejudica  a
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exportação  desses  grãos,  levando  países  como  o  Brasil  a  grandes  perdas  econômicas
(MIDORIKAWA, 2009). Dessa forma, é visto que as toxinas produzidas pelos fungos  Aspergillus
spp., além causarem perdas econômicas na agricultura de grãos, são um problema de saúde pública
no Brasil,  devido  a seu grave efeito  danoso causado à  saúde das pessoas que consomem os
produtos contaminados. 

Para  desenvolver  meios  eficazes  de  combater  a  contaminação  por  aflatoxinas,  se  faz
necessário a investigação sobre os mecanismos moleculares do desenvolvimento e metabolismo de
Aspergillus flavus que coloniza as sementes do amendoim (WANG, 2016). Portanto, o objetivo do
presente trabalho é analisar a incidência de contaminação por fungos produtores de aflatoxinas em
amostras de amendoim sem casca, comercializados na feira do produtor de Maringá/PR, bem como
fazer a análise molecular e classificação dos fungos Aspergillus spp.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Serão coletadas oito amostras, de pacotes de grãos de amendoim sem casca, com peso
médio de 300 gramas cada.  As amostras serão colhidas na feira  do produtor,  que ocorrem às
segundas-feiras,  quartas-feiras  e  aos sábados,  no  estacionamento  do  estádio  Willie  Davids  em
Maringá/PR.  Após  a  coleta,  as  amostras  serão  retiradas  dos  grãos  dos  pacotes,  que  serão
homogeneizados  com  álcool  70%  e  água  destilada,  respectivamente,  para  evitar  qualquer
contaminação externa. Serão então quantificados com o auxílio de uma placa de petri, e pesados a
quantidade de 250 gramas de amendoim. Após a pesagem, serão retirados do centro da placa,
aproximadamente 150 gramas de cada amostra para que seja feita a partir dessas o experimento.

A inoculação será feita em meio de cultura PDA (potato-dextrose-ágar) para o crescimento do
fungo.  O  meio  terá cloranfenicol,  para  evitar  o  crescimento  de  bactérias.  Serão  retiradas
aleatoriamente dois grãos de cada pacote de amendoim, e colocados nas extremidades do meio de
cultura.  Todo o experimento será realizado na câmara de fluxo laminar  sob condições estéreis.
Essas  amostras  ficarão  empilhadas  em  bandejas  em  temperatura  ambiente  durante,
aproximadamente 7 dias consecutivos. 

Após o crescimento das colônias, será realizada a identificação macroscópica dos fungos
utilizando o protocolo de Fischer (2001) com modificações. Sendo assim, o fungo que aparecer em
maior quantidade nas placas, será isolado, será realizado repique para outra placa de petri com o
mesmo meio e sob as mesmas condições de crescimento já supracitadas.

A identificação morfológica será realizada de acordo com o protocolo de Fischer (2001) e a
identificação Microscópica será realizada de acordo com o protocolo de Soares (2000) ambos com
modificações pertinentes ao projeto.

Para extração de DNA a partir  do micélio  e  esporos de  Aspergillus spp.  será utilizado a
metodologia proposta por Cenis (1992) com modificações. Em um tubo Eppendorf de 1,5 mL será
adicionado 500 µL de solução de TE (Tris-EDTA), homogeneizado e centrifugado por 5 minutos à
13.000 rpm. Após o descarte do sobrenadante será adicionado 300 µL do tampão de extração (200
mM Tris-HCl pH 8,5, NaCl 250 mM, EDTA 25 mM, SDS a 0,5%). Para promover o rompimento da
parede celular e membrana plasmatica será adicionado pérolas de vidro, e a reação agitada em
vórtex até mudança de cor. Em seguida será adicionado 150 µL de acetado de sódio (3 M, pH 5,2) e
a reação incubada em freezer por 10 minutos. Após este período a reação será centrifugada e o
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sobrenadante transferido para outro tubo Eppendorf.  Para precipitação do DNA será adicionado
igual volume de isopropanol e a reação permanecerá a temperatura ambiente por 5 minutos. Nova
centrifugação será realizada e após descarte do sobrenadante será realizado duas lavagens com
etanol 70%. Após última centrifugação será adicionado 50 µL de solução de TE e a amostra de DNA
será armazenada a –4 ºC para análises posteriores. 

Para visualização da qualidade do DNA extraído será utilizado a metodologia de Kanbe et al.
(2002) com modificações. Os produtos da amplificação espécie-específico serão quantificados por
meio de corrida em gel de agarose a 1% corado com brometo de etídio (0,1 μg/mL). Será utilizado
tampão de eletroforese TBE 1X (0,089M Tris-base, 0,089M Ácido bórico, 0,002MEDTA). Para o
preparo das amostras e controles positivos serão utilizados 3μL de loading dye (0,25% de azul de
bromofenol, 30 % glicerol), 1μL de água ultrapura e 1μL da amostra de DNA. O controle negativo
seguirá o mesmo padrão de preparação, no entanto será adicionado 1μL de água ultrapura em
substituição de DNA. Como padrão de peso molecular e de concentração, será utilizado 5μl do DNA
do fago Lambda acrescido de 2μl do loading dye. A distribuição nas canaletas seguirá padrão com
marcador molecular de 100 pb, controles positivos das cinco espécies testadas, amostras a serem
testadas e por último o controle negativo. A corrida eletroforética será conduzida por 60 minutos a 70
V. 

A amplificação das regiões específicas que identificam as espécies de Aspergillus spp. serão
conduzidas  segundo  o  protocolo  de  Khoury  et  al.  (2011).  Serão  utilizados  como  marcadores
moleculares para identificação de  Aspergillus spp. a região intergênica dos genes que codificam
aflatoxinas pelo uso dos primers universais IGS (F:  5’-AGGAATTCAGGAATTCTCAATTG-3’, R:  5’-
GTCCACCGGCAAATCGCCGTGCG-3’)  e como controle positivo serão utilizados os  primers TUB
que  codificam  a  β-tubulina  (F: 5’-CTCGAGCGTATGAACGTCTAC-3’,  R:  5’-
AAACCCTGGAGGCAGTCGC-3’). As condições de amplificação serão conduzidas em um volume
de 25 µL de reação contendo tampão de reação, 0,8mM de mix de dNTPs, 1µM de cada primer IGS,
1,5mM  de  MgCl2,  1,5  U  de  Taq-polimerase.  As  condições  de  reação  serão  ajustadas  em
Termociclador  para  uma  temperatura  inicial  de  94ºC  por  4  minutos,  seguido  de  35  ciclos  de
desnaturação a 94ºC por 40 segundos, anelamento a 58ºC por 40 segundos e extensão a 72ºC por
10 minutos.  Para visualização dos resultados será conduzida corrida eletroforética nas mesmas
condições relatadas para visualização do DNA extraído, mas com gel de agarose na concentração
de 1,5%. 

Para identificação molecular os produtos da amplificação serão clivados com a enzima BglII
para geração de fragmentos de DNA com pares de bases com tamanhos já reconhecidos para
espécies de  Aspergillus spp. (KHOURY et al, 2011). As condições de digestão serão 7,5 µL dos
produtos da amplificação, 0,75 µL da enzima  BglII  (10U/µL), tampão da enzima e água ultrapura
num volume 20µL. A digestão será incubada por 3 horas à 37ºC e os produtos visualizados em
eletroforese  em  gel  de  agarose  a  2%.  Os  resultados  e  os  resultados  serão  fotografados  em
transiluminador e as imagens obtidas convenientemente tratadas em software específico.

3 RESULTADOS ESPERADOS

No presente estudo, espera-se analisar a incidência e contaminação fúngica nos grãos de
amendoins coletados na feira do produtor. Dessa forma, o estudo pode contribuir com a redução de
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casos e problemas relacionados a intoxicação alimentar, bem como auxiliar na melhora do controle
de qualidade desses produtos, e na redução das perdas econômicas na área de agricultura de
alimentos que são afetados por contaminações fúngicas.
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