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RESUMO
Este estudo tem por objetivo identificar por técnica de PCR a ocorrência de Aspergillus spp e aflatoxina em paçocas de
amendoim comercializadas. Para tanto serão amostrados diversas marcas de paçoca comercializados em Maringá/PR.
Estas amostras serão submetidas a diluições seriadas em 90 mL de água peptonada até 10 -3 e através da técnica de
pour plate serão inoculadas em meio PDA acidificado, após 7 dias de cultivo as colônias fúngicas serão isoladas e
identificas até nível de espécie além de serem utilizadas para extração de DNA. 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) e
a amplificação dos marcadores moleculares para aflatoxina serão realizadas em duas etapas seguindo o método de
Nested  –  PCR.  Para  visualização  dos  resultados  será  conduzida  corrida  eletroforética  com  gel  de  agarose  na
concentração  de  1,5%.  Sendo  os  fragmentos  analisados e  fotografados em transiluminador  e  as  imagens  obtidas
convenientemente tratadas em software específico, para identificação das espécies de fungos que produzem aflatoxina.
Desta forma, é esperado que as metodologias utilizadas neste trabalho se mostrem eficazes na detecção das aflatoxinas
que tem propriedades carcinogênicas e mutagênicas em humanos, bem como para o crescimento de fungos do gênero
Aspergillus spp  nas  análises  de  paçoca.  Além de  contribuir  de  maneira  cientifica  na  identificação  de  fungos  que
contaminam os derivados de amendoim, proporcionando a continuidade do controle de qualidade rígido e das ações
fiscalizadoras desses produtos para evitar prejuízos econômicos e riscos à saúde do consumidor.

PALAVRAS-CHAVE: Carcinogênico; Contaminação; Derivados de amendoim; Micotoxina; PCR.

1  INTRODUÇAO

Considera-se contaminante químico de alimentos toda substância que não seja um de seus
componentes naturais e que pode se tornar parte deste durante sua produção, processamento e/ou
armazenamento devido a fatores artificiais ou naturais e que apresente risco ao consumidor (MIDIO;
MARTINS, 2000). 

Dentre estas substâncias contaminantes estão as aflatoxinas que são micotoxinas produzidas
como  metabólitos  secundários  por  fungos  como  Aspergillus  flavus,  Aspergillus  parasiticus e
Aspergillus nomius. O crescimento destes fungos em diversos produtos agrícolas como grãos de
amendoim,  milho,  trigo  e arroz,  dentre  outros  utilizados na composição de alimentos  e  rações,
resulta em grandes prejuízos para a economia e riscos tanto para a saúde humana como para a dos
animais (IARC, 2002; OLIVEIRA et al., 2009; OLIVEIRA; KOLLER, 2011).

Diversos  estudos  epidemiológicos  em  populações  expostas  a  alimentos  contaminados  e
experimentos com animais forneceram evidências suficientes para a classificação das aflatoxinas
como agentes carcinogênicos do Grupo 1 pela Organização Mundial da Saúde (IARC, 2002). Por
este  motivo  a  ANVISA  em  2002,  por  meio  da  Resolução  RDC  nº  274/2002  (BRASIL,  2011),
internalizou a Resolução MERCOSUL/GMC nº 25/2002 estabelecendo o limite máximo de 20 µg/kg
para somatória das aflatoxinas B1+B2+G1+G2 em alimentos. 

Nesta perspectiva entre os produtos brasileiros frequentemente relatados como possivelmente
contaminados por aflatoxinas o amendoim (Arachis hipogaea) é, sem dúvida, um dos grãos mais
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citados e por causa disso tem sido investigado tanto na forma em grãos  in natura quanto como
componentes de alimentos processados (SANTOS; LOPES; KOSSEKI, 2001;  DE OLIVEIRA; DE
CASTILHO KOLLER, 2011). 

Neste  sentido,  buscou-se,  por  meio  desta  pesquisa,  detectar  através da técnica  de PCR,
Aspergillus spp.  produtores  de  aflatoxinas  contaminantes  de  derivados  do  amendoim  vendidos
comercialmente na cidade de Maringá-PR.

2  MATERIAIS E METODOS

2.1  AMOSTRAS

Serão analisadas 10 amostras de paçocas oriundas de pontos de comércio no município de
Maringá-PR coletas aleatoriamente em 2017.

A  verificação  da  presença  de  Aspergillus spp  em  paçocas  de  amendoim  será  realizada
através  do  método  descrito  por  (SWANSON  et  al.,  1992),  onde  10g  de  cada  amostra  serão
submetidas a diluições seriadas em 90 mL de água peptonada até 10 -3. Conforme a metodologia
descrita por (MARVIN, 1976), através da técnica de pour plate, alíquotas de 1 mL, de cada diluição,
serão inoculadas em 15 mL de meio PDA acidificado fundido, seguido de homogeneização. Após a
solidificação do ágar, as placas serão invertidas e incubadas à 23ºC±2ºC, durante 7 dias. Após,
serão contadas as colônias, e os resultados expressos em unidades formadoras de colônias por
mililitro (UFC/mL).

2.2  ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO FÚNGICA 

A investigação da presença de Aspergillus spp será realizada a partir da detecção de colônias
típicas do gênero Aspergillus nos cultivos fúngicos, através da técnica do ponto central, descrita por
(PITT; HOCKING, 1997), onde, com o auxílio de um fio de platina, será inoculada uma amostra de
uma colônia  suspeita  na  parte  central  de  uma placa  de  Petri,  contendo  meio  PDA acidificado,
seguido de incubação à 23ºC ± 2ºC por 7 dias. Na observação morfológica da colônia, será avaliada
a textura, coloração da superfície e do reverso. A análise das características microscópicas seguirá
a técnica de microcultivo, sendo realizado o repique das colônias suspeitas no centro de um bloco
de 1 cm2 de ágar PDA acidificado, depositado sobre uma lâmina estéril e coberto com uma lamínula
estéril. Cada lâmina será depositada sobre um suporte de vidro, no interior de uma placa de Petri,
contendo,  no  fundo,  um  papel  umedecido  em  água  destilada,  todos  previamente  esterilizados,
seguindo-se de incubação à 23ºC ± 2ºC por 3 dias. Após o período de cultivo, as lamínulas serão
coradas com lactofenol azul de algodão e observadas sob microscópio óptico. A identificação do
gênero e espécie será realizada a partir da chave de classificação dos fungos deteriorantes comuns
em alimentos, de (PITT; HOCKING, 1997). 

2.3  EXTRAÇÃO DE DNA

Para extração de DNA a partir  do micélio  e  esporos de  Aspergillus ssp.  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 a
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
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parede celular e membrana plasmatica serão adicionadas pérolas de vidro e a reação agitada em
vórtex até mudança de cor. Em seguida será adicionado 150 µL de acetado de sódio (3M, pH 5,2) e
a reação incubada em freezer por 10 minutos. Após este período a reação será centrifugada e o
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. 

2.4  QUANTIFICAÇÃO VIA ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE 

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, 0,002M EDTA).
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. 

2.5  AMPLIFICAÇÃO VIA NESTED _ PCR 

Amplificação dos marcadores moleculares  para  aflatoxina  será  realizada em duas etapas
seguindo o método de  Nested  – PCR proposto por (BINTVIHOK et al., 2016). No primeiro round
serão utilizados os primers aflR – 1 (5’- AAC CGC ATC CAC AAT CTC AT – 3’) e aflR - 2 (5’- AGT
GCA GTT CGC TCA GAA CA – 3’) e no segundo round os primers aflR- a (5’- GCA CCC TGT CTC
CCC TAA CA -3’) e aflR – b (5’- ACG ACC ATG CTC AGC AAG TA - 3’). A reação será preparada
com 2,5 μL do tampão de reação 10X (4 μL de mix de dNTPs, 0,5 μL  de cada primer, 0,5 μL de Taq
– polimerase, 1 μL da amostra de DNA e 16 μL de água ultrapura). As condições de amplificação no
termociclador  será  uma  pré-desnaturação  de  10  minutos  a  95ºC,  seguida  de  35  ciclos  de
desnaturação por 30 segundos a 94ºC, anelamento à 50ºC por 45 segundos, extensão a 72ºC por
1,15 minutos e uma extensão final à 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%.

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

Espera-se que as metodologias utilizadas neste trabalho se mostrem eficazes na detecção
das aflatoxinas, bem como para o crescimento de fungos do gênero Aspergillus spp. nas análises da
paçoca. Além de contribuir  de maneira cientifica na identificação de fungos que contaminam os
derivados de amendoim, proporcionando a continuidade do controle de qualidade rígido e das ações
fiscalizadoras desses produtos para evitar prejuízos econômicos e riscos à saúde do consumidor.
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