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RESUMO

ZORZETE, P. Fungos, micotoxinas e fitoalexina em variedades de amendoim 
do plantio ao armazenamento. 2010. 188 f. Tese (Doutorado em Microbiologia) –
Instituto de Ci�ncias Biom�dicas, Universidade de S�o Paulo, S�o Paulo, 2010.

O trabalho teve como objetivo avaliar, no campo e no armazenamento, a 

micobiota, a contamina��o por micotoxinas (aflatoxinas e �cido ciclopiaz�nico) e a 

presen�a de fitoalexina (trans-resveratrol) em duas variedades de amendoim 

(Runner IAC 886 e IAC-Caiap�). A micobiota foi determinada pela t�cnica da 

semeadura direta em meio de AFPA (�gar Aspergillus flavus - parasiticus) e a 

determina��o de micotoxinas e fitoalexina por Cromatografia L�quida de Alta 

Efici�ncia. Nas amostras de campo, nas duas variedades estudadas, constatou-se a 

predomin�ncia de Fusarium spp., seguido por Penicillium spp. e Aspergillus flavus, 

tanto nos gr�os quanto nas cascas. Nas amostras armazenadas, observou-se maior 

frequ�ncia de isolamento de A. flavus, A. parasiticus, A. niger, Fusarium spp. e

Penicillium spp., em ambas as variedades. Aflatoxina B1 foi detectada em 30% das 

amostras coletadas no campo da variedade IAC 886 e em 25% das amostras da 

variedade IAC-Caiap�. Nas amostras de armazenamento da variedade IAC 886, 

aflatoxina B1 foi detectada em 20% das amostras de gr�os e 23,3% nas amostras de 

cascas e, na variedade IAC-Caiap�, foi detectada em 13,3% das amostras, tanto nos 

gr�os, como nas cascas. Para �cido ciclopiaz�nico (ACP), o n�mero de amostras 

positivas, no campo e no armazenamento, na variedade IAC 886, foi de 70 e 80%, 

respectivamente. Na variedade IAC-Caiap�, 55% das amostras de campo e 70% de 

armazenamento estavam contaminadas por ACP. Avalia��o do potencial toxig�nico 

das 130 cepas de A. flavus revelou 80,8% produtoras de aflatoxinas e 94,6% de 

ACP. Dos isolados, 75,5% produziram ambas as toxinas. Todas as cepas de A. 

flavus, produtoras de escler�cios, eram pertencentes ao grupo L, caracterizado pela 

produ��o de baixos n�veis de aflatoxinas. Foi detectado trans-resveratrol em 5% das 

amostras de gr�os, na variedade IAC 886 e 15% na variedade IAC-Caiap�. No 

entanto, nas folhas, elas estavam presentes em 70% das amostras em cada uma 

das variedades.

Palavras-chave: Amendoim. Micobiota. Aflatoxinas. �cido ciclopiaz�nico. 

Fitoalexina. Fatores abi�ticos.



ABSTRACT

ZORZETE, P. Fungi, mycotoxins and phytoalexin in peanuts varieties, during 
plant growth from the field to storage. 2010. 188 f. Thesis (Ph. D. in Microbiology) 
– Instituto de Ci�ncias Biom�dicas, Universidade de S�o Paulo, S�o Paulo, 2010.

The objective of this present study was analyze, in the field and in the storage, 

mycobiota, the contamination by mycotoxins (aflatoxins and cyclopiazonic acid) and 

the presence of phytoalexin (trans-resveratrol) in two peanuts varieties (Runner IAC 

886 e IAC-Caiap�). Mycobiota was determined by direct seeding technique in the 

middle of AFPA (�gar Aspergillus flavus - parasiticus) and the determination of 

mycotoxins and phytoalexin by High Performance Liquid Chromatography. In the 

field samples, in the two studied varieties, the results showed a predominance 

Fusarium spp., followed by Penicillium spp. and Aspergillus flavus, both in the grains 

as in the shells. In the stored samples, it was observed a high isolation frequency of 

A. flavus, A. parasiticus, A. niger, Fusarium spp. and Penicillium spp., in both 

varieties. It was detected aflatoxin B1 in 30% of the samples collected in the field of 

IAC 886 variety, and in 25% of the samples of the IAC-Caiap� variety. In the stored 

samples of the IAC 886 variety, afaltoxin B1 was detected in 20% of the grains 

samples, and 23,3% in the shells samples. In the IAC-Caiap� variety it was detected 

in 13,3% of the samples, both in the grains as in the shells. For the cyclopiazonic 

acid (CPA), the number of positive samples, in the field and in the storage, in the IAC 

886 variety, was of 70 and 80%, respectively. In the IAC-Caiap� variety, 55% of the 

field samples, and 70% of storage were contaminated by CPA. The assessment of 

the toxigenic potential of the 130 strains of A. flavus revealed 80,8% aflatoxins 

producers and 94,6% CPA producers and 75,5% of the isolate produced both toxins. 

All strains of A. flavus, sclerotia producers, belonged to L group, characterized by the 

low levels aflatoxins production. It was detected trans-resveratrol in 5% of the grains 

samples in the IAC 886 variety, and 15% in the IAC-Caiap� variety. However, in the 

leaves, they were present in 70% of the samples in each one of the varieties. 

Keywords: Peanut. Mycobiota. Aflatoxins. Ciclopiazonic acid. Fitoalexin. Abiotic 

factors
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Amendoim

O amendoim foi cultivado pela primeira vez nos vales dos rios Paraguai e 

Paran� na regi�o do Chaco, no Paraguai e na Bol�via. Os registros arqueol�gicos 

indicam o seu cultivo entre 300 e 2500 a.C, no o�sis do deserto do Peru. Embora 

nenhuma evid�ncia arqueol�gica do amendoim tenha sido descoberta na regi�o

Guarani do Paraguai, da Bol�via oriental e central, encontrou-se maior diversidade 

de variedades silvestres de Arachis (WEISS, 2000; SMITH, 2002). A variedade de 

Virginia foi retirada das Antilhas para o M�xico, logo ap�s o ano de 1500 e, em 

seguida, rapidamente introduzida na �frica Ocidental. Logo ap�s foi levada para 

leste da Am�rica do Norte de ambas as regi�es: as Antilhas e a �frica Ocidental no 

s�culo 17. A variedade encontrada no Peru foi levada para o Brasil por gale�es 

espanh�is e de l� para sudeste da China antes de 1600, onde era conhecido como 

"feij�o estrangeiro”. Espalhou-se a partir da� para toda a China e de l� para o Jap�o, 

onde era conhecido como feij�o chin�s. Colonos chineses foram respons�veis pela 

difus�o no restante do Sudeste da �sia e da Indon�sia. O amendoim chegou � �ndia, 

provavelmente, pela �frica como um dos nomes ind�genas "feij�o Mo�ambique" 

(KAPROVICKAS, 1969). 

Hoje o amendoim � amplamente distribu�do e adaptou-se em v�rios pa�ses do 

Mundo. Os pa�ses mais importantes para a produ��o s�o a China, �ndia e EUA 

(UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 2010).

O amendoim � uma planta dicotiled�nea pertencente � fam�lia das 

leguminosas (Fabaceae), subfam�lia Papilonoidae, g�nero Arachis. A planta � 

formada por uma parte a�rea composta por ramifica��es, folhas e flores. O per�odo 

de florescimento do amendoim inicia-se cerca de 3 a 4 semanas ap�s a emerg�ncia, 

atinge o m�ximo em 6 a 7 semanas, para posteriormente, decrescer regularmente. 

Flores podem surgir na planta at� pr�ximo ao final do ciclo. Aproximadamente uma 

semana ap�s a fecunda��o da flor, o tecido situado na base do ov�rio come�a a 

crescer e o ov�rio se torna uma estrutura alongada e pontiaguda que tr�s os �vulos 

na sua extremidade. Essa estrutura � conhecida por gin�foro, espor�o ou peg. O 

crescimento do gin�foro encaminha-se para o solo onde penetra, se encurva e sua 

extremidade come�a a se espessar dando in�cio ao desenvolvimento do fruto e das 



25

sementes. Esse período de início da frutificação tem aproximadamente de 40 a 50 

dias, no qual, ocorre a fase de desenvolvimento dos frutos e de maturação, 

evoluindo até a colheita (CÂMARA, 1998).

Em sistemas mecanizados, a máquina é usada para cortar a raiz principal da 

planta de amendoim, cortando o solo logo abaixo do nível das vagens de amendoim. 

A máquina tira a planta do chão e sacode, invertendo-a em seguida, deixando a 

unidade de cabeça para baixo no chão para manter o amendoim fora da terra. Isso 

permite que o amendoim seque lentamente para um pouco menos de um terço do 

seu nível de umidade original em um período de 3-4 dias. Depois do amendoim 

suficientemente seco, eles são debulhados, separando os frutos do amendoim do 

resto da planta (PEANUT COMPANY OF AUSTRALIA, 2010). 

Todas as partes da planta do amendoim podem ser facilmente utilizadas. As 

videiras com folhas de feno fornecem excelente proteína para os cavalos e os 

animais ruminantes. As cascas podem ser utilizadas como alimento para o gado, 

queima de combustível, empregada em painéis de partículas, e muitos outros usos. 

As sementes podem ser usadas diretamente para a alimentação ou esmagadas para 

a produção de óleo (BUNTING et al., 1985). Óleo de amendoim pode ser usado na 

cozinha, como combustível para iluminação, como componente dos alimentos ou in 

natura (HAMMONS, 1982). O múltiplo uso do amendoim o torna uma excelente 

cultura para os mercados internos, bem como de comércio exterior. 

Em 2001, a Associação Brasileira da Indústria de chocolate, cacau, balas e 

derivados (ABICAB) criou o Programa Pró-Amendoim para estabelecer padrões de 

qualidade (controlar o nível de aflatoxinas e implementar ações de segurança do 

alimento) e aumentar o consumo. Assim, a cadeia produtiva do segmento começou 

a se organizar e os produtores começaram a implantar processos modernos de 

secagem industrial (ZEPPER, 2006). De modo gradual, o Programa Pró-Amendoim 

foi tendo êxito, haja vista que suas ações já implicaram em um aumento de 8% no 

consumo em 2005 em relação a 2004. As ações de fomento da ABICAB também 

têm melhorado a dinâmica do comércio exterior brasileiro de amendoim e seus 

derivados. Em 2006, o Brasil quase que não fez importações ao passo que exportou

o equivalente a US$ 52,225 milhões de amendoim e seus derivados. (ZEPPER, 

2006; MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EXTERIOR, Secretaria de Comércio Exterior, 2010).
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Nas figuras 1 e 2 observamos o aumento do consumo aparente nos �ltimos 

anos e o consumo per capto, referente ao amendoim, no Brasil.

Regiões Kg/ habitantes
ES, MG e Interior RJ 0,86
Grande RJ 0,99
Grande SP 1,08
Interior SP 1,08
MG, GO e DF 0,72
Nordeste 0,40
PR, SC e RS 1,02
Média 0,80

No in�cio de 2010, a �rea destinada ao plantio do amendoim foi 20% menor 

em compara��o com a safra anterior. Isso aconteceu por dois motivos: os pre�os 

baixos desestimularam os produtores e o excesso de chuva atrasou a colheita da 

Figura 2 - Consumo Per Capita Brasileiro.
Fonte: Tend�ncias 2008- Elaborado por N&P Consultores- Popula��o das �reas do Norte 
foram exclu�das, porquanto a Nielsem n�o monitora aquelas �reas. Foi considerada uma 
popula��o, em 2007, de 171,1 milh�es de brasileiros

Figura 1 - Consumo Aparente = Produ��o + Importa��o – Exporta��o.
Fonte:UHY MOREIRA-AUDITORES. Elaborado pelo setor de Economia e Estat�stica 
ABICAB-SICAB. File: C. Economia / Consumo Aparente XLS.
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cana, o que acabou reduzindo a oferta de terras destinadas ao plantio do grão. 

Segundo estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por causa 

da redução de área, a safra terá 60 mil toneladas a menos em comparação com a 

safra passada. No ano passado, a saca de 25 quilos foi comercializada por uma 

média de R$ 14,00. Para este ano, a expectativa é ficar entre R$ 18,00 e R$ 20,00. 

Apesar da diminuição da área de plantio, a produtividade por hectare deverá 

crescer. Calcula-se um aumento de 25% na produtividade este ano (Globo Rural, 

2010).

Segundo o relatório lançado pelo USDA em maio de 2010, a China foi a maior 

produtora de amendoim em 2008/09, com 14,29 milhões de toneladas. A área de 

produção e as revisões são baseadas em dados recém publicados a partir de 

oleaginosas do Departamento Nacional das Estatísticas, que relatou que a produção 

mundial da oleaginosa em 2008/09, teve o valor de 34,51 milhões de toneladas. Os 

países que seguem como maiores produtores (em milhões de toneladas) são: Índia 

(6,25), Estados Unidos (2,34), Nigéria (1,55) e Indonésia (1,25) (USDA, 2010).

Na América do Sul, a produção obtida com a safra de 2008/2009 foi de 0,30 

milhões de toneladas no Brasil e 0,90 milhões de toneladas na Argentina (USDA, 

2010). 

1.1.2 Variedades de amendoim 

No estado de São Paulo, as duas principais regiões produtoras são a 

regiões norte, em municípios próximos a Ribeirão Preto (Alta Mogiana) e a região 

oeste em municípios próximos a Marília e Tupã (Alta Paulista) (SANCHES, 2003). 

Esta última região merece destaque, pois nela além da produção, acontece também 

a industrialização do amendoim. Segundo Martins e Perez (2006) esta região forma 

atualmente o Arranjo Produtivo Organizado (APO) em alimentos, atuando no 

processamento do amendoim, balas, bolachas, panificação e confeitos.

De acordo com João e Lourenzani (2006), a produção paulista é realizada em 

duas safras: a das águas (outubro a março) e a da seca (fevereiro a julho), sendo 

que esta é praticada tradicionalmente na região da Alta Paulista, correspondendo a 

aproximadamente 20% da produção. Na região da Alta Mogiana, como o amendoim 

é plantado em rotação com a cana-de-açúcar, a produção se concentra na safra das 

águas (80% da produção).
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A produção agrícola nessas regiões tem o apoio de cooperativas. Na região 

da Alta Paulista, a Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista (CAMAP) 

desempenha papel fundamental no cultivo do amendoim, sendo provedora de 

insumos e dos serviços de assistência técnica, secagem, armazenagem e 

comercialização. Além de grande investidora em técnicas que melhorem a produção, 

produtividade, preço e qualidade do amendoim, a CAMAP aplicou, na ordem de 5 

milhões, na construção de um complexo de secagem que atualmente atende toda a 

região. Outro fato importante a ser considerado na região de Marília e Tupã é a 

mudança na dinâmica de ocupação nas áreas de plantio pelo avanço da cultura da 

cana-de-açúcar no oeste paulista, reduzindo assim a área destinada ao amendoim 

das secas. Isso porque o período destinado à produção da safra da seca coincide 

com parte do ciclo produtivo da cana-de-açúcar, dessa forma, a região da Alta 

Paulista, principal produtora dessa safra, vem apresentando tendência a um 

comportamento semelhante ao que ocorre na região de Alta Mogiana, onde 

predomina a safra das águas realizada na renovação de canaviais (MARTINS e

PEREZ, 2006).

No Estado de São Paulo o grupo de variedades de maior importância é o

Runner. Seu destaque está na sua já consagração no mercado internacional, por ser 

semelhante aos grãos de outros países exportadores, como Argentina, Estados 

Unidos e China. Runner tem alto desempenho e é recomendada para áreas com 

boa distribuição de chuvas e para lavouras tecnificadas. Também requer solos bem 

preparados e adubados. Em boas condições, sua produtividade pode ultrapassar 

6.500 kg/ha. É uma boa alternativa para a rotação com a cana-de-açúcar

(FAGUNDES, 2008; GODOY et al., 2003).

Entre as variedades Runner existentes no mercado, a mais utilizada nas 

regiões produtoras do Brasil, é a IAC 886, sendo também utilizada, mas em escala 

menor, a variedade IAC-Caiapó. O cultivar Runner IAC 886 descende da cultivar 

Florunner, de origem americana. As sementes foram cedidas em 1970 pelo 

programa de melhoramento da Flórida (EUA) e introduzidas na coleção de 

germoplasma do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) com o número 886. A 

população original assim obtida passou por 18 gerações de cultivo e seleção, 

resultando em material genético uniforme e mais bem adaptado às condições de 

clima e solo das regiões produtoras paulistas quando comparado a cultivares do 
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mesmo tipo, genericamente conhecidos como “runners” (sementes sem origem 

definida encontradas regionalmente com produtores) (GODOY et al., 2003).

As m�dias de produtividade de amendoim em casca, da cultivar Runner IAC 

886, supera as m�dias de IAC-Caiap� em 9% a 11%, podendo ultrapassar 6.500 

kg/ha (potencial produtivo). Em experimentos comparativos a outras cultivares 

genericamente denominadas “runners”, a cv. Runner IAC 886 apresentou 

produtividade m�dia entre 10% e 27% superiores (GODOY et al., 2003).

A cultivar Runner IAC 886 apresenta crescimento rasteiro. As plantas diferem

das IAC-Caiap� (tamb�m do grupo rasteiro) por apresentarem folhagem de 

tonalidade ligeiramente mais escura e haste principal mais destacada. Nas 

condi��es de S�o Paulo, seu ciclo, do plantio � matura��o �, em m�dia, de 130 dias. 

A dura��o do ciclo geralmente � mais definida quando comparada ao cultivar IAC-

Caiap�, que muitas vezes atinge 135-140 dias. Ap�s a semeadura, as pl�ntulas 

apresentam emerg�ncia mais r�pida do que as da IAC-Caiap�, a fase de 

florescimento e emiss�o de vagens tamb�m s�o mais r�pidas, com o final do 

desenvolvimento vegetativo praticamente em 90-100 dias. As vagens s�o uniformes,

apresentam baixa reticula��o e produzem duas sementes com pel�cula clara, de 

tonalidade rosada. Em condi��es normais de cultivo, sua produ��o varia entre 18-20 

kg de gr�os/25 kg em cascas. As duas cultivares produzem significativas propor��es 

de gr�os comerciais classificados nas peneiras iguais ou maiores que 22, com 

predomin�ncia de 24 e 26, o que equivale � granulometria desej�vel para gr�os do 

tipo comercial runner, no mercado de exporta��o. Runner IAC 886 � capaz de 

produzir, ainda, mais de 20% de gr�os de peneiras iguais ou superiores que 28, 

equivalente a gr�os de maior valor comercial, nesse segmento de comercializa��o

(GODOY et al., 2003).

A variedade IAC-Caiap� foi desenvolvida pelo Instituto Agron�mico e lan�ada 

oficialmente em 1996, objetivando oferecer alternativa para aumento de 

rentabilidade ao produtor de amendoim. O IAC-Caiap� � composto de cinco 

linhagens irm�s obtidas por sele��o geneal�gica do cruzamento entre o 

germoplasma 5329, da cole��o do IAC, e o cultivar Tatu�. Os gr�os da cultivar

apresentam rela��o �cido ol�ico / �cido linol�ico (O/L) pr�ximo de 2,0, contra uma 

rela��o ao redor de 1,0 do amendoim tradicional. Quanto maior a rela��o O/L, maior 

o per�odo para que o amendoim apresente oxida��o (rancifica��o), ou seja, maior 

ser� a “vida de prateleira” do produto (CONAB, 2007). 
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Segundo a Conab (2007), outro fator importante de qualidade do IAC-Caiap� 

� a redu��o nas contamina��es por aflatoxinas, atribu�da �s seguintes 

caracter�sticas do cultivar: 

1. Ciclo mais longo, adiando a colheita para �poca mais prop�cia � secagem de 

campo; 

2. Dorm�ncia das sementes, propiciando colheitas sem a presen�a de amendoins 

“brotados”, que s�o altamente suscet�veis �s infec��es por Aspergillus flavus e

Aspergillus parasiticus; 

3. Resist�ncia a doen�as de folhas e eficiente grana��o, resultando em maior 

propor��o de vagens e gr�os sadios, portanto mais protegidos de infec��es por 

esses fungos. 

1.2 Micobiota

Muitas doen�as que acometem a planta de amendoim s�o causadas por 

agentes infecciosos (bi�ticos) e n�o-infecciosos (abi�ticos). Os agentes bi�ticos 

causadores de doen�as de maiores import�ncias s�o os fungos, bact�rias, 

nemat�ides, v�rus e vir�ides (PORTER, 1997). Os fungos podem causar uma s�rie 

de danos aos gr�os durante o plantio e a colheita, bem como durante o 

armazenamento (SILKER e ELLIOT, 1980). O impacto econ�mico da invas�o 

f�ngica inclui a diminui��o do poder de germina��o, emboloramento vis�vel, 

descolora��o, odor desagrad�vel, perda de mat�ria seca, aquecimento, cozimento, 

mudan�as qu�micas e nutricionais com consequente perda da qualidade, produ��o 

de micotoxinas, tornando-os impr�prios para o consumo (CHRISTENSEN, 1982; 

PASTER e BULLERMAN, 1988).

Os fungos s�o os mais numerosos de todos os pat�genos, sendo alguns 

parasitas, obtendo seus alimentos de outras plantas vivas, como o amendoim, 

podendo penetrar diretamente no hospedeiro, por aberturas ou pelo ar. No interior 

do tecido, o fungo cresce intercelularmente ou intracelularmente. Aproximadamente 

50 g�neros de fungos s�o agentes causadores de doen�as em amendoim 

(PORTER, 1997).

O solo � um reservat�rio prim�rio de muitos microrganismos, como os fungos, 

inclusive do g�nero Aspergillus. Informa��es sobre a densidade populacional de 

fungos no solo s�o importantes para o controle dos pat�genos. Em culturas como o 
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amendoim, após a fertilização aérea da flor e a penetração do ginóforo no solo, os 

frutos se desenvolvem em condições subterrâneas e podem ser invadidos por 

muitas espécies de fungos, durante o crescimento e desenvolvimento da planta. 

Condições ambientais e práticas agrícolas durante a produção, colheita, 

manipulação e estocagem podem afetar a natureza e grau da micoflora (DIENER e

DAVIS, 1977; HOLADAY e LANSDEN, 1975).

A contaminação com aflatoxinas no campo é de difícil controle devido à 

influência das condições climáticas, como umidade relativa e temperatura. Teores de 

umidade no solo, danos provocados por insetos na planta, deficiência mineral, 

estresse hídrico, são importantes fatores na contaminação. No entanto, as mais 

altas concentrações de aflatoxinas estão associadas com o crescimento de A. flavus 

e A. parasiticus após a colheita em condições inadequadas de armazenamento 

(MOSS, 1991). Assim, concentrações em ppm (partes por milhão) podem ser 

facilmente detectadas em países de clima quente e úmido, em regiões tropicais e 

subtropicais no mundo, embora possam ser controladas com métodos adequados 

de secagem e conservação dos grãos (BHAT et al., 1997).

1.2.1 Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus

Aspergillus flavus e A. parasiticus são normalmente relatados como fungos 

produtores de aflatoxinas, que podem infectar culturas, como milho, algodão e 

amendoim, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Podem estar 

distribuídos pelo mundo todo, no solo, ar, material orgânico e partes de plantas. 

Causam grandes perdas econômicas por destruírem a planta ou por contaminar os 

grãos de amendoim com aflatoxinas (DIENER e DAVIS, 1977; COTTY et al., 1994). 

Cepas de A. flavus produzem normalmente aflatoxinas do tipo B1 e B2. A. 

parasiticus produz aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 (PITT, 1997). Há grande diferença

quantitativa na capacidade toxigênica exibida por diferentes cepas dentro de cada 

espécie aflatoxigênica. A. flavus e A. parasiticus são contaminantes naturais de 

cereais, figos secos, oleaginosas, nozes, tabaco, e uma longa lista de outros 

produtos de ocorrência comum (DETROY et al., 1971; DIENER et al., 1987)

O solo é um grande reservatório de microrganismos e abriga muitos destes 

fungos, favorecendo a contaminação por aflatoxinas (ANGLE et al., 1982; HORN et 

al., 1994; LILLEHOJ et al., 1980). No entanto, A. flavus tem demonstrado ser mais 
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agressivo que A. parasiticus na infecção dos grãos de amendoim (HILL et al., 1985; 

HORN et al., 1994). Apesar de menos agressivo, A. parasiticus é mais prevalecente 

em grãos de amendoim do que em outras culturas (DIENER et al., 1987). 

A. flavus também pode lançar um grande número de conídios no ar, que são 

dispersos pelo vento e possivelmente por insetos. Os insetos transportam os 

conídios aderidos em seus corpos e órgãos, para as partes das plantas, podendo 

depositá-los nas fezes (DIENER et al., 1987).

Além das aflatoxinas, A. flavus também pode produzir o ácido ciclopiazônico 

(DORNER et al., 1984).

No Brasil, Gonçalez et al. (2008a) verificaram a presença de A. flavus em 

17% das amostras de amendoim colhidas no período de crescimento da planta, na 

região de Junqueirópolis, SP. Nakai et al. (2008) analisaram amostras de amendoim 

colhidas durante o armazenamento, por 12 meses, na região de Tupã, SP e 

verificaram a presença de A. flavus em 21,2% das amostras. Outros pesquisadores 

brasileiros confirmaram a ocorrência de A. flavus em amostras de amendoim 

(FERNANDEZ et al., 1997; ROSSETO et al., 2005)

Vaamonde et al. (2003) isolaram 37 cepas de A. flavus e 30 cepas de A. 

parasiticus em 30 amostras de amendoim colhidas em Córdoba, Argentina. Dessas 

cepas isoladas, 73% eram aflatoxigênicas. Schroeder e Boller (1973) verificaram a 

presença de A. flavus e a produção de aflatoxinas em amendoim, sementes de 

algodão, arroz e sorgo e notaram maior proporção de A. flavus nas amostras de 

amendoim. Alguns autores relatam a elevada frequência de A. flavus em grãos de 

amendoim e em solos cultivados com a planta (LISKER et al., 1993; HORN et al., 

1996). 

1.2.2 Esclerócio

Esclerócios são estruturas de sobrevivência importante no ciclo de vida de 

muitos fungos. 

Estudos sobre as condições responsáveis pelo surgimento de esclerócios 

podem ser importantes no desenvolvimento de métodos para evitar sua formação, 

resultando em reduzida sobrevivência do fungo e melhor controle da contaminação 

(McALPIN, 2004). 
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Escler�dios podem ser formados em resposta a condi��es adversas ou como 

uma etapa normal do ciclo de vida de Aspergillus (MOORE, 1995). Se esses fungos 

crescem no ecossistema de armazenamento sob condi��es ideais de atividade de 

�gua e temperatura (GQALENI et al. 1996), o ciclo de vida pode ser completo com a 

forma��o de escler�cios. Os escler�cios de Aspergillus servem principalmente para 

produzir con�dios (WICKLOW e DONAHUE, 1984; WICKLOW e WILSON, 1986). Por 

conseguinte, a invas�o de esp�cies de Aspergillus e concomitante produ��o de 

aflatoxinas podem ocorrer (McALPIN, 2004). 

Com base nos crit�rios fisiol�gicos, morfol�gicos e gen�ticos, cepas de A. 

flavus podem ser divididas em dois grupos, S e L. Isolados da cepa S produzem 

numerosos escler�cios (<400 μm em di�metro) e a cepa L produzem escler�cios 

maiores, mas em menores quantidades (>400 μm em di�metro). Cepas S produzem, 

em m�dia, mais aflatoxina do que a cepa L (GARBER e COTTY, 1997).

Isolados de cepas L podem produzir aflatoxinas B1 e B2 ou ACP, ou ambos ou 

nenhuma toxina (EGEL et al., 1994), enquanto que todas as cepas S produzem 

relativamente grandes quantidades de aflatoxinas, algumas produzem somente AFB 

e outras produzem aflatoxinas B e G (SAITO et al., 1986; EGEL et al., 1994; COTTY 

e CARDWELL, 1999). Isolados de A. parasiticus produzem aflatoxinas B1, B2, G1 e 

G2, mas n�o produzem ACP (PITT, 1997).

Muitas pesquisas relatam a import�ncia de trabalhos envolvendo o estudo da 

produ��o de escler�cios. Barros, Torres e Chulze (2005), avaliaram a distribui��o de 

cepas L e S entre A. flavus isolados de solo de regi�es produtoras de amendoim. Os 

resultados revelaram que 73% das cepas eram A. flavus, com 59% de cepas L, 22% 

de cepas S e 19% n�o produziram escler�cios. Vaamonde et al. (2003), verificaram 

a produ��o de escler�cios e a rela��o com a produ��o de aflatoxinas e ACP em 

cepas de A. flavus isoladas de amendoim, soja e trigo. As cepas de A. flavus foram 

identificadas como S, onde 73% foram aflatoxig�nicas e 94% produtoras de ACP. 

Nesci e Etcheverry (2002) isolaram apenas cepa de A. flavus, fen�tipo L de insetos e 

solo com plantio alternado de milho, amendoim e soja, em algumas regi�es. Em 

regi�es de cultivo de amendoim nos EUA, Horn e Dorner (1998) verificaram que a 

cepa S foi mais prevalecente no oeste do Texas e Louisiana.
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1.3 Micotoxinas 

Todas as micotoxinas s�o produtos naturais de baixo peso molecular,

produzidos por fungos filamentosos como metab�litos secund�rios. Estes 

metab�litos podem causar doen�as e morte em seres humanos e outros vertebrados

(BENNETT, 1987). 

O termo “micotoxinas” foi criado em 1962, em decorr�ncia de uma crise na 

Inglaterra, na qual, cerca de 100 mil perus morreram (BLOUT, 1961; BRESSAC et 

al., 1991). Essa misteriosa doen�a estava ligada ao farelo de amendoim

contaminado com metab�litos secund�rios de A. flavus (aflatoxinas), que 

sensibilizou os cientistas a possibilidade de que esses metab�litos poderiam ser 

mortais.

O per�odo de ouro das micotoxinas ocorreu entre 1960 e 1975, denominado 

como o rush das micotoxinas (MAGGON et al., 1977), pois muitos cientistas se 

juntaram em busca de financiamentos em prol desses agentes toxig�nicos. De 

acordo com a defini��o utilizada, e reconhecendo que as toxinas de fungos podem

ocorrer em grupos de metab�litos quimicamente relacionados, cerca de 300 a 400 

compostos s�o agora reconhecidos como micotoxinas, dos quais, cerca de uma 

d�zia de grupos recebem regularmente a aten��o como amea�as � sa�de humana e 

animal (COLE e COX, 1981). Micotoxicoses s�o as doen�as dos animais causadas 

por micotoxinas; Micotoxicologia � o estudo de micotoxinas (FORGACS e CARLL, 

1962). 

Apesar de todas as micotoxinas serem de origem f�ngica, nem todos os 

compostos t�xicos produzidos por fungos s�o chamados de micotoxinas. O alvo e a 

concentra��o do metab�lito s�o importantes. Os metab�litos produzidos por fungos 

que s�o t�xicos para as bact�rias (tais como penicilina) s�o geralmente chamados 

antibi�ticos. Metab�litos de fungos que s�o t�xicos para as plantas s�o chamados 

fitotoxinas por fitopatologistas (Confusamente, o termo “fitotoxina” tamb�m pode 

referir-se as toxinas produzida pelas plantas) (GRANITI, 1972).

Micotoxinas n�o s�o s� dif�ceis de definir, mas tamb�m s�o desafiadoras 

para classificar. Muitas vezes, sua classifica��o � feita de acordo com o �rg�o que 

elas afetam. Assim, as micotoxinas podem ser classificadas como hepatotoxinas, 

nefrotoxinas, neurotoxinas, imunotoxinas, e assim por diante. Podemos classific�-las 

tamb�m em grupos gen�ricos, tais como: teratog�nicos, mutag�nicos, 
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carcinogênicos e alergênicos. Químicos orgânicos tentaram classificá-las por suas 

características químicas estruturais (por exemplo, lactonas, cumarinas). Os

bioquímicos, de acordo com suas origens biossintéticas (policetídeos, derivados de 

aminoácidos, etc). Os médicos, pelas doenças que provocam (por exemplo, Fogo de 

Santo António), e os micologistas, de acordo com os fungos que as produziram (por 

exemplo, Aspergillus toxinas, Penicillium toxinas) (BENNETT e KLICH, 2003).

1.3.1 Aflatoxinas 

As espécies Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus e Aspergillus nomius

são as principais produtoras de aflatoxinas B1, B2, G1 e G2, metabólicos secundários 

biologicamente ativos (SMITH e ROSS, 1991). Cepas de A. flavus podem produzir 

aflatoxinas do tipo B1 e B2 ou ACP, ou ambos ou nenhuma toxina (EGEL et al., 

1994). Cepas de A. parasiticus produzem, normalmente, aflatoxinas B e G, mas não 

produzem ACP. A nomius é morfologicamente muito semelhante ao A. flavus, mas 

produz aflatoxinas B e G como o A. parasiticus e não é capaz de produzir ACP 

(PITT, 1993)

Todas as aflatoxinas têm efeito carcinogênico, sendo que a aflatoxina B1

(AFB1) é considerada a mais tóxica do grupo, seguida das aflatoxinas G1, B2 e G2, 

sendo também a mais comumente encontrada nos alimentos contaminados por 

aflatoxinas (BENNETT e KLICH, 2003; SHARMA e SALUNKE, 1991; ZERINGUE et 

al, 1993). A aflatoxina B1 é uma das substâncias mais tóxicas de ocorrência natural 

registradas até hoje. As aflatoxinas foram classificadas na classe 1 dos 

carcinógenos humanos pela International Agency for Research on Cancer (IARC, 

1993).

No caso do amendoim, por ser um fruto subterrâneo, suas vagens estão 

diretamente expostas à contaminação (HORN et al, 1994; HORN et al, 2000). As 

culturas podem ser contaminadas com aflatoxinas no campo, antes da colheita, 

onde é geralmente associada a estresse hídrico e ataque de insetos (DIENER et al., 

1987; KLICH, 1987). No armazenamento, geralmente, as mais importantes variáveis 

que favorecem a contaminação são: o índice de umidade do substrato e a umidade 

relativa do ambiente (DETROY et al., 1971; WILSON e PAYNE, 1994). A 

contaminação por aflatoxinas tem sido associada ao aumento da mortalidade em 

animais e, portanto, redução significativamente no valor dos grãos para alimentação 
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animal ou como um produto de exportação (SMITH e MOSS, 1985). Os produtos 

lácteos também podem servir como uma fonte indireta de aflatoxina. Quando vacas 

consomem alimentos contaminados por aflatoxinas, eles metabolicamente 

biotransformam aflatoxina B1 em compostos hidroxilados chamado aflatoxina M1

(VAN EGMOND, 1989). 

Os baixos níveis de aflatoxinas em alimentos, às vezes em menos de 1 ppm,

podem causar a queda no crescimento, interferir no sistema imunológico e resultar

em danos no fígado e hemorragias. Doses elevadas podem causar a perda aguda 

de apetite, depressão, hemorragia, diarréia e morte. Os sinais de intoxicação com 

aflatoxinas podem revelar um crescimento lento, reduzir a produção de leite, 

hemorragias e icterícia (coloração amarela da pele e dos olhos). Com a exposição 

contínua, haverá danos ao fígado e supressão da resposta imune e capacidade de 

resistir a infecções, ou para responder adequadamente às vacinas (IOWA STATE 

UNIVERSITY, 2010). 

Em 1974, um surto de hepatite afetou 400 pessoas na Índia, onde 100 

morreram. Indícios de que tais danos tenham sido causados pela ingestão de 

aflatoxinas foram obtidos com a comprovação do milho consumido, contendo cerca 

de, 15 mg/kg de aflatoxinas. Em média, 2-6 mg de aflatoxinas foram consumidas por 

adultos em um único dia, indicando que a dose letal aguda para humanos adultos 

está na ordem de 10 mg (KRISHNAMACHARI et al., 1975).

Aflatoxina B1 tem sido demonstrada, em varias espécies de animais, como o 

mais potente carcinógeno em fígado. Já se sabe que a carcinogenicidade em 

animais é tão grande que todos os esforços devem ser feitos para monitorar os 

níveis de aflatoxinas na alimentação humana e para reduzi-las na medida do 

possível. Alta incidência de câncer de fígado em humanos tem sido registrado na 

África Central, parte do Sudeste da Ásia, China, Caribe e América do Sul (JELINEK 

et al., 1989). Estudos em muitos países africanos e na Tailândia mostraram uma 

correlação entre aflatoxinas e a ocorrência primária de câncer de fígado em 

humanos (VAN RENSBURG, 1977).

Há também evidências consideráveis associando aflatoxina com neoplasias 

em tecidos extra-hepáticos, em especial os pulmões. Por exemplo, um estudo 

epidemiológico com trabalhadores holandeses expostos a poeiras provenientes do 

processamento do amendoim, contaminadas com aflatoxinas B1 mostrou uma 

correlação entre o câncer respiratório com o câncer total e no grupo exposto quando 
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comparado com os não expostos (HAYES et al., 1984). Indícios de ocorrência de 

câncer após a exposição a aflatoxina, por via aérea, tem sido relatada. Deger (1976) 

concluiu que o pó contendo aflatoxina contribuiu para causar câncer em dois adultos 

jovens. A aflatoxina é um cancerígeno pulmonar em animais experimentais. Os 

efeitos não hepáticos de aflatoxina B1 foram resumidos por alguns autores 

(COULOMBE et al.,1994; DEGER, 1976).

No Brasil, o Ministério da Saúde, resolução RDC no 274 (ANVISA, 2002) e o 

Ministério da Agricultura, Portaria MAARA No.183 (BRASIL, 1996) estabeleceu o 

limite máximo de aflatoxinas (B1+B2+G1+G2) permitido em amendoim para consumo 

humano (com casca, descascado, cru ou tostado) e em pasta de amendoim (pasta 

de amendoim ou manteiga de amendoim), de 20 µg/kg (ppb).

Em outros países com elevada produção, como a China, a legislação 

estabelece em arroz e óleos comestíveis que o limite de AFB1 (aflatoxina B1) seja 10 

µg/kg; farelo de amendoim e outros resíduos de amendoim (para ração) não podem 

exceder o limite de 50 µg/kg. Na Índia, o limite permitido de AFB1 é de 30 µg/kg para 

todos os alimentos e 120 µg/kg em farelo de amendoim, para exportação. Na 

Indonésia, o limite permitido para aflatoxinas B1+B2+G1+G2 é de 200 µg/kg para 

farelos de amendoim. Na Nigéria, o limite máximo de AFB1 em todos os alimentos é 

de 5 µg/kg e 50 µg/kg em rações. Nos EUA, alimentos não podem apresentar mais 

que 20 µg/kg de aflatoxinas B1+B2+G1+G2 (FONSECA, 2010 a).

Fonseca et al. (1994), avaliaram a presença de aflatoxinas em grãos 

armazenados tratados com fungicidas e relataram que mesmo após o tratamento 

ocorreu a produção de aflatoxinas, embora tenha sido reduzido a micoflora presente 

na casca.

Sabino et al. (1999), analisaram trinta e sete amostras de amendoim 

coletadas no varejo, em SP, entre 1995 e 1997, e verificaram que 45% das amostras 

foram positivas para aflatoxinas e que 27% excediam os limites de 30 µg/kg para 

aflatoxinas B1 + G1, variando entre 5,0 a 494,0 µg/kg.

Schroeder e Boller (1973) analisaram amostras provenientes do Texas 

durante 3 anos e constataram que 96% das cepas de A. flavus isoladas produziram 

níveis elevados de aflatoxinas em amendoim.

Asis et al. (2005) estudaram a resistência de seis variedades de amendoim a 

infecção por A. flavus e A. parasiticus e a conseqüente contaminação por 

aflatoxinas. Os autores inocularam cepas isoladas de amendoins de regiões 
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produtoras e verificaram que apesar da elevada produção de aflatoxinas (de 100 a 

70000 µg/kg), três variedades foram mais resistentes.

1.3.2 Ácido ciclopiazônico

O ácido ciclopiazônico (ACP) foi isolado pela primeira vez a partir do 

Penicillium cyclopium (HOLZAPFEL, 1968). Posteriormente, foi relatado como um 

metabólito do A. flavus Link (LUK et al.,1977). Gallagher et al. (1978) relataram que 

28 de 54 cepas de A. flavus isoladas produziram ACP, enquanto 18 produziram 

apenas aflatoxinas. 

Muitos trabalhos relatam o ACP como outra micotoxina comum em 

amendoim, resultante da contaminação por A. flavus, co-ocorrendo com as 

aflatoxinas (URANO et al., 1992). O Ácido ciclopiazônico é uma micotoxina potente 

que, se ingerida em elevada concentração, pode produzir focos de necrose em 

órgãos internos de vertebrados como o fígado, afetar os ductos, além de efeitos 

neurotóxicos (FRISVAD et al., 2006; PILDAIN, VAAMONDE e CABRAL, 2004).

Sinais clínicos da intoxicação com ACP, como anorexia, diarréia, 

degeneração e necrose dos músculos e vísceras, desidratação, perda de peso e 

convulsões, foram observados em ratos, cães, suínos, ovelhas e aves (CULLEN et 

al., 1988; COUNCIL FOR AGRICULTURE SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2003). 

Efeitos neurotóxicos causados pelo ACP, como catalepsia e sedação, também foram 

descritos em suínos desmamados (LOMAX et al., 1984).

O ACP pode ser transferido para o leite e ovos após a administração oral, por 

ovelhas lactantes e galinhas poedeiras (DORNER et al., 1994), o que torna a 

ingestão desses subprodutos animais contaminados uma potencial fonte de 

exposição humana (OLIVEIRA et al., 2006).

Outros substratos como, milho, milho moído, queijo e amendoim também 

apresentaram contaminação com o ACP (LANSDEN, 1986; LE BARS, 1979; RAO e 

HUSAIN, 1985). 

Pildain et al. (2004), isolaram cepas de A. flavus de 40 amostras de 

amendoim provenientes do campo em Formosa, Argentina e verificaram que 78% 

dos isolados eram produtoras de esclerócios e que dessas cepas 89% eram L, 

produtoras de aflatoxinas e ACP.
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Gonçalez et al. (2008a) encontraram ACP em 32% das amostras coletadas no 

campo, em Junqueirópolis, SP, em concentrações variando entre 206 a 600 µg/kg. A 

co-ocorrência natural de aflatoxinas e ACP foram reportados por autores como 

Fernandez-Pinto et al. (2001), Mphame et al. (2004), Barros et al. (2005), Lansden e 

Davison (1983), Burdock e Flamm (2000) e Rao e Husain (1985).

Razzaghi-Abyanch et al. (2006) isolaram de solos do Iran cepas de 

Aspergillus seção Flavi e constataram que 87,9% eram A. flavus e 3,0% eram A. 

parasiticus. Das cepas de A. flavus apenas 27,5% eram aflatoxigênicas (B1 ou B1 e 

B2) e 75% eram capazes de produzir ACP. Todas as cepas de A. parasiticus

produziram aflatoxinas B e G, mas não produziram ACP. 

1.4 Fatores abióticos

O crescimento fúngico e a produção de micotoxinas são influenciados por um 

conjunto de fatores. A compreensão de cada fator envolvido é fundamental para o 

entendimento total do processo de contaminação, assim como para predizer e 

prevenir a produção de micotoxinas (CHABERLAIN et al., 1993). As condições 

ambientais exercem grande impacto no crescimento fúngico e a produção de 

micotoxinas é geneticamente regulada em resposta dessas condições (HOLLINGER 

e EKPERIGIN, 1999). 

Os fatores que podem afetar o desenvolvimento fúngico dos grãos de cereais 

são: conteúdo de umidade e Atividade de água (Aa) dos grãos, umidade relativa do 

ar, temperatura, tempo de armazenamento, condições dos grãos antes da colheita, 

quantidade de inóculo presente nos grãos antes do armazenamento e oxigenação 

(WILSON et al., 1981).

A água é provavelmente, o mais importante determinante para o crescimento 

fúngico em produtos estocados. Embora outros fatores como temperatura seja 

relevante, a ausência de água inviabiliza o crescimento fúngico (LACEY, 1988).

Nem toda a água presente no substrato está disponível para a utilização pelo 

microrganismo, pois parte dela pode estar fortemente presa ao substrato por 

ligações químicas (LACEY, 1988). A determinação da Aa de um alimento possibilita 

a avaliação da água disponível aos microrganismos, com valores oscilando entre 0 e 

1, sendo que a Aa da maioria dos alimentos frescos é superior a 0,99 (TROLLER et 

al., 1984; JAY, 1978). 
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De acordo com Leitão (1988) e Lacey et al., (1991), a faixa de Aa ideal para o 

crescimento de A. flavus e A. parasiticus está entre 0,78 a 0,80 e 0,78 a 0,82, 

respectivamente. Para a produção de aflatoxinas, os níveis necessários de Aa estão 

entre 0,83-0,87 para o A. flavus e 0,87 para o A. parasiticus.

No momento do arranquio, o amendoim contém cerca de 40% de umidade ou 

mais. Enquanto a umidade estiver acima de 20-22% a atividade metabólica da 

vagem oferece resistência à penetração do fungo e o risco de contaminação é 

reduzido. Abaixo de 11% (no amendoim em casca) não há umidade suficiente para 

os fungos crescerem e também não há perigo de contaminação. O intervalo de 22-

20 até 11% de umidade é, portanto, o período crítico e se houver demora da 

secagem nesta fase, a probabilidade de contaminação do amendoim será maior. 

Desta forma, abaixo de 20% de umidade o amendoim deve ser seco o mais 

rapidamente possível até 11% e só então ser batido ou despencado e ensacado, 

para se evitar o desenvolvimento do A. flavus e, consequentemente, que haja 

contaminação com a aflatoxina. Nem sempre esta secagem rápida pode ser 

conseguida porque, na hora da colheita da safra de maior volume, que é a chamada 

"das águas", e que ocorre nos meses de janeiro/fevereiro, às vezes chove muitos 

dias em seguida ou faz dias nublados, o que impede uma secagem rápida 

(FONSECA, 2010b).

A queda da umidade relativa do ar está intimamente ligada à diminuição do 

índice pluviométrico. Schneider e Pendery (1983) constataram que, em épocas do 

ano com deficiência de água, a senescência da raiz das plantas é acelerada, 

resultando no envelhecimento precoce da planta, aumentando sua predisposição a 

contaminação por fungos. 

A temperatura também é um fator importante para o crescimento fúngico no 

substrato. A maioria dos fungos que infectam as plantas na colheita é capaz de se 

desenvolver a temperatura de 0 a 30 °C. Alguns podem crescer a temperaturas 

próximas a 35 °C e outros, próximo a temperaturas de congelamento. Tanto o A. 

flavus como o A. parasiticus pode crescer entre 6-45 °C, com faixa ótima de 

crescimento de 35 °C para o A. flavus e 35-37 °C para o A. parasiticus (LACEY, 

1991).

A contaminação do amendoim por A. flavus e A. parasiticus e a consequente 

produção de aflatoxinas pode ocorrer em vários estágios da produção, no campo e 

no armazenamento (DIENER et al., 1987). No campo, a contaminação por 



41

aflatoxinas pode estar associada com estações de seca, com a ocorrência de 

estresse hídrico da planta e desidratação do solo sob condições ambientais de 

elevada temperatura (COLE et al., 1989). Essa contaminação pré-colheita pode ser 

amenizada com irrigação adequada (DORNER et al., 1989). Após a colheita, antes 

do armazenamento, a contaminação pode ser evitada com uma pré-secagem do 

amendoim, diminuindo sua Aa (DIENER e DAVIS, 1970).

Mesmo com a presença de A. flavus no solo durante o desenvolvimento dos 

grãos de amendoim, a extensiva invasão por esse fungo e a contaminação com 

aflatoxinas dificilmente ocorre a menos que a planta de amendoim esteja submetida 

a estresse hídrico ou com frutos danificados por insetos (DICKENS, SATTERWHITE 

e SNEED, 1973; McDONALD e HARKNESS, 1967). Diener (1960) verificou no 

Sudeste dos Estados Unidos que, em anos de seca nas áreas produtoras de 

amendoim, ocorreram grandes perdas econômicas pela contaminação com 

aflatoxinas.

1.5 Fitoalexinas

Apesar das aparências, as plantas não aceitam de modo passivo as 

agressões que sofrem de vírus, fungos, bactérias, insetos e demais organismos ou 

de agentes não-biológicos, como radiação, temperaturas extremas, poluição e 

outros. Para sobreviver, durante sua evolução, elas desenvolveram mecanismos de 

resposta a danos e doenças, acionados assim que reconhecem a agressão. 

Adaptação e resistência traduzem-se por profundas alterações no metabolismo da 

célula vegetal, entre elas a síntese de proteínas de defesa, expressas por genes 

específicos, ativados através de mecanismos complexos. Tais proteínas exercem 

vários papéis na resistência e sobrevivência da planta, de forma direta (combatendo 

o agente agressor) ou indireta (mantendo a estrutura e as funções celulares). Saber 

como os vegetais se protegem é essencial para obter variedades agrícolas mais 

resistentes, o que pode aumentar a produção e a qualidade dos alimentos.

(MARGIS-PINHEIRO et al., 1999). 

Um grupo de substâncias que vem sendo estudada como mecanismo de 

defesa produzida pela planta é a fitoalexina. Segundo Müller e Borger (1940) a 

palavra fitoalexina origina do grego Phyton (planta) e alexin (composto de defesa). 

As fitoalexinas são antibióticos que apresentam baixo peso molecular, produzidas 
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por muitas plantas em resposta a infecção por microrganismos como bactérias e 

fungos fitopatogenicos. Acredita-se que a maioria das plantas seja capaz de 

sintetizar fitoalexinas, mas algumas a fazem de maneira muito lenta, permitindo que 

o microrganismo complete a infecção antes que haja o acúmulo dessas substâncias 

em quantidades suficientes para inibi-lo. Para diversas interações planta-patógeno 

foi demonstrado que a velocidade de acúmulo das fitoalexinas é um dos fatores 

decisivos para o estabelecimento ou não da infecção (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE QUÍMICOS, 2005). 

As fitoalexinas não são compostas por uma classe uniforme de substâncias, 

mas por vários grupos de produtos naturais. Fitoalexinas incluem os isoflavonóides, 

sesquiterpenes, diterpenes, furanoterpenoides, poliacetilenos, stilbene e outros 

compostos (STOESSL et al., 1976). O único critério para classificação destas 

substâncias como fitoalexinas é que elas se acumulam em altas concentrações 

apenas após a infecção e que inibam o crescimento de certos microrganismos

(INGHAM e HARBORNE, 1976).

A produção de fitoalexinas sofre a influência de diversos fatores, como 

umidade, disponibilidade de água e temperatura, luz UV ou tratamento com íons de 

metais pesados, como os sais de mercúrio. Folhas, caules, raízes, sementes, 

tubérculos, flores e frutos podem sintetizar tal substância em resposta à presença de 

um patógeno, porém a idade e tipo de tecido podem ter uma forte influência sobre o 

nível de resposta (PAXTON e CHAMBERLAIN, 1969; LAZAROVITS et al., 1981; 

INGHAM, 1973). 

No caso do amendoim, já se sabe que a planta produz fitoalexinas e que 

estas funcionam como proteção da planta a contaminação por Aspergillus. Alguns 

autores relataram à importância das fitoalexinas (WOTTON e STRANGE, 1985 e

1987; DORNER et al., 1989; TOKUSOGLU et al., 2005) e verificaram que a 

produção está relacionada com o estresse hídrico sofrido pela planta, podendo 

diminuir a produção com esse fenômeno climático, e com a variação da frequência 

de isolamento de A. flavus e A parasiticus. Wotton e Strange (1985), em seu estudo 

registraram que a variação da resistência entre os cultivares de amendoim estão 

correlacionados com a capacidade de rápido acúmulo de fitoalexinas em cada 

variedade.

Resveratrol é uma das maiores fitoalexinas fenólicas produzidas por 

diferentes partes da planta de amendoim, podendo ocorrer nas formas isoméricas de 
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trans- e cis-. A infec��o f�ngica ou a luz UV podem estimular a produ��o e a rea��o 

de catalase de 4-hidroxicinamoil-CoA e malonil–CoA para a produ��o de trans-

resveratrol (FRITZEMEIER e KINDL, 1981). 

O resveratrol foi primeiramente detectado em Vitis vinifera, L., onde se 

acumulou nas folhas em resposta a danos mec�nicos e exposi��o � luz ultravioleta,

ao cloreto de alum�nio (ADRIAN et al., 2000; OKUDA e YOKOTSUKA, 1996) ou 

ataque de fungos, principalmente por Botrytis cinerea e Plasmospora viticola. 

Irradia��o de tecidos vegetais com a luz UV tem efeitos importantes sobre

metabolismo de fen�licos. Irradia��o com luz UVB parece estar associada a um 

aumento da concentra��o de enzima respons�vel pela bioss�ntese de flavon�ides. 

(LISTER et al., 1994; GOLDBERG et al., 1995a, 1995b; THRELFALL, MORRIS e 

MAUROMOUSTAKOS, 1999). Tal composto pode ser produzido depois de 

tratamentos qu�micos, tais como aplica��es de herbicidas ou fungicidas e pela 

exposi��o � luz UV (LANGCAKE e PRYCE,1976; THRELFALL et al., 1999).

Em estudo realizado por Sobolev et al. (2007) foi avaliado a produ��o de 

trans-resveratrol nas condi��es de estresse h�drico, infesta��es por broca, Aa e 

est�dios de maturidade em 6 variedades de amendoim, na Ge�rgia (USA). Os 

autores verificaram maior produ��o de trans-resveratrol em vagens que sofreram 

ataques de insetos.

Como mencionado anteriormente, as fitoalexinas n�o s�o somente induzidas 

ou elicitadas nas plantas por microrganismos, mas tamb�m por irradia��o UV e uma 

grande quantidade de qu�micos, incluindo sais de metais pesados e alguns 

componentes da parede celular dos fungos, incluindo a quitina. Portanto, uma 

alternativa para proteger as plantas de colheita, seria pulveriz�-las com agentes 

elicitores (todos agentes que induzem a produ��o de fitoalexinas e outras respostas 

de defesa) de fitoalexinas de baixa toxicidade ambiental. Sinha (1994) testou uma 

grande variedade de elicitores para encontrar algum que possu�sse efeito na 

preven��o de doen�as f�ngicas de plantas, e obteve bons resultados. Entretanto, de 

acordo com Kuc (1991), a aplica��o repetida de elicitores de fitoalexinas pode 

causar um importante desvio nas fontes de carbono e energia que seriam utilizadas 

em processos vitais, resultando em uma planta resistente, por�m atrofiada. Por essa 

raz�o, a colheita seria mais prejudicada do que se a planta estivesse infectada 

(GRAYER e KOKUBUN, 2001). 
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A resistência das plantas também pode ser aumentada através da 

incorporação de genes codificadores da síntese de fitoalexinas. Por exemplo, o gene 

para a estilbeno sintase (enzima responsável pela síntese do resveratrol, a principal 

fitoalexina da videira) tem sido transferido de maneira eficaz da uva verde, Vitis 

vinifera, para o tabaco. Sendo assim, o tabaco produz a fitoalexina estilbeno 

resveratrol, e adquire resistência à infecção por Botrytis cinerea (HAIN et al., 1993). 

Entretanto, a melhor maneira de se utilizar o conhecimento na produção de 

fitoalexinas em plantas para a proteção da colheita, é selecionar genótipos que 

produzem suas próprias fitoalexinas rapidamente e em grandes quantidades. Isto 

pode ser feito de maneira análoga à imunização, inoculando essas plantas com 

microrganismos não patogênicos ou com uma cepa de um patógeno incompatível. 

Isto causa uma resistência sistêmica: em uma subsequente infecção a planta 

responderá rapidamente acumulando fitoalexinas no sítio da infecção (KUC, 1991). 

Por exemplo, a resistência sistêmica à Pyricularia oryzae em arroz é induzida 

através de uma pré-inoculação com a bactéria Pseudomonas syringae, que causa 

uma resposta no arroz. Esta resistência deve acontecer devido a uma rápida 

produção de fitoalexinas, embora isso ainda não tenha sido investigado (GRAYER e

KOKUBUN, 2001). 
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6 CONCLUSÕES

Dentro dos objetivos propostos e das condições de realização deste trabalho, 

as conclusões obtidas foram:

▪ No campo, Fusarium spp. foi o fungo predominante no amendoim, porém, o 

aumento da frequência de A. flavus ocorreu nos estágios de grãos maduros e 

grãos secos, com o declínio da Aa.

▪ Constatou-se elevada frequência de A. flavus nas cascas de ambas as variedades, 

nos 1� e 4� meses de armazenamento, períodos com baixa umidade relativa diária 

na região (55,0% e 43,0%, respectivamente) e temperatura máxima diária (34,2 e 

34,0 �C, respectivamente);

▪ Na variedade IAC-Caiapó, o isolamento de A. parasiticus foi constatado nas 

cascas, apenas na fase água. Entretanto, na variedade IAC 886, o fungo foi 

isolado durante o armazenamento, nas 3a e 4a coletas;

▪ Na variedade IAC 886, as maiores frequências de A. flavus e A. parasiticus nos 

grãos durante o armazenamento, vem ao encontro das descrições da Conab, que 

aponta a variedade IAC-Caiapó como a mais resistente a contaminação por esses 

fungos;

▪ Apesar da elevada frequência de A. flavus, em ambas as variedades, e do 

isolamento de A. parasiticus na variedade IAC 886, principalmente no 

armazenamento, constatou-se baixa incidência de aflatoxinas nas amostras de 

grãos de amendoim no campo e no armazenamento, com níveis abaixo do 

recomendado pela legislação brasileira;

▪ Para aflatoxinas e ácido ciclopiazônico, o maior número de amostras positivas, foi 

registrado no amendoim da variedade IAC 886;

▪ No campo, a co-ocorrência de aflatoxinas e ACP nos grãos de amendoim foi 

constatada em 15% e 30% das amostras das variedades IAC-Caiapó e IAC 886, 

respectivamente;
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▪ No armazenamento, a co-ocorrência de aflatoxinas e ACP nos grãos foi registrada 

em 13,3% e 20% das amostras das variedades IAC-Caiapó e IAC 886, 

respectivamente;

▪ Para a variedade IAC-Caiapó, no período de armazenamento, quanto maior a 

precipitação, maior a produção de ACP. Para períodos com pouca chuva, a 

produção de ACP foi maior para a variedade IAC 886;

▪ Análise do potencial toxigênico de cepas de A. flavus isoladas de grãos e cascas 

revelaram 80,8% de cepas produtoras de aflatoxinas e 94,6% de ACP. Dos 

isolados, 75,5% produziram ambas as toxinas.

▪ Em relação a presença de esclerócios, todas as cepas de A. flavus analisadas 

foram classificadas no grupo L, caracterizado pela produção de baixos níveis de 

aflatoxinas;

▪ Houve correlação positiva entre a produção de trans-resveratrol e o crescimento 

fúngico, em ambas as variedades.

▪ O elevado percentual de amostras positivas (55 a 80%) e de cepas produtoras de 

ACP (94,6%) demonstra a necessidade de mais estudos sobre prevenção e 

controle da toxina no amendoim.
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