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RESUMO 

 

YUNES, N. B. S. Resposta ecofisiológica de cepas de Aspergillus nomius: crescimento micelial, 
expressão gênica e produção de aflatoxinas em diferentes temperaturas. 2018. 91 f. Dissertação 
(Mestrado em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2018. 
 

A castanheira (Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.) é uma árvore nativa da região Amazônica muito 

valorizada por suas sementes, as castanhas-do-Brasil, que apresentam alto valor nutritivo e são uma 

rica fonte de selênio, um agente antioxidante. O Brasil está entre os países que mais produzem e 

exportam estas castanhas. As condições climáticas da região Amazônica, assim como as demais 

etapas da cadeia produtiva, podem favorecer a infecção fúngica neste substrato, principalmente por 

Aspergillus nomius, espécie extremamente relacionadas à produção de aflatoxinas. Esta micotoxina 

está associada ao desenvolvimento de tumores, imunossupressão e alterações hepáticas tornando-a 

um risco para a saúde pública. Sendo assim, a realização de estudos que forneçam informações 

adequadas sobre o comportamento de A. nomius é de extrema relevância, pois contribuem no 

conhecimento das condições propícias para a produção de aflatoxinas. Neste contexto, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a resposta ecofisiológica de cepas de A. nomius isoladas de castanhas-do-Brasil 

(crescimento micelial, expressão gênica e produção de aflatoxinas) em diferentes temperaturas (25, 30 

e 35 °C). O crescimento micelial foi mensurado diariamente a partir da inoculação de 8 cepas em ágar 

coco, mantidas no escuro até 7 dias. A partir destas colônias foi feita análise da expressão dos genes 

aflR, aflD e aflQ, envolvidos na biossíntese das aflatoxinas, com utilização de PCR em Tempo Real. 

Com as mesmas colônias também foi feita análise do potencial aflatoxigênico (B1, B2, G1 e G2) 

qualitativo (Cromatografia em Camada Delgada) e quantitativo (Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência). A temperatura ideal para crescimento micelial das cepas de A. nomius foi 30 °C. Esta 

condição foi  a melhor para a expressão dos genes aflR, aflD e aflQ. Contudo, o gene  aflQ  também 

apresentou alta expressão a 25 °C e foi o gene mais expresso em todas as temperaturas avaliadas. 

Em relação ao potencial toxigênico das cepas, a maior produção ocorreu a 25 °C. Em todas as 

temperaturas avaliadas houve maior produção de aflatoxinas do grupo B do que do grupo G. Pôde-se 

observar que a temperatura que propiciou a maior produção destas toxinas coincide com as da região 

Amazônica, território nativo das castanheiras. Com base nos resultados reportados, este estudo poderá 

servir como ferramenta na elaboração de eficientes estratégias para o controle de A. nomius e 

aflatoxinas em castanhas-doBrasil. 

 

Palavras-chave: Castanha-do-Brasil. Ecofisiologia. Fungo. Micotoxinas. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

YUNES, N. B. S. Ecophysiological response of Aspergillus nomius strains: mycelial growth, gene 
expression and aflatoxin production at different temperatures. 2018. 91 f. Dissertation (Masters thesis 
in Microbiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

The Brazil nut tree (Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.) is an Amazonian native species that produce 

seeds with high nutritional value and rich source of selenium, an antioxidant agent. Brazil is one of the 

major producers and exporters of these nuts. The Amazon weather conditions in the production area 

and also on the productive chain play a critical role in the fungal infection, specially by Aspergillus 

nomius, important species associated to the aflatoxin contamination. This mycotoxin is related to the 

development of tumors, immunosuppression and liver alterations that becomes a risk to public health. 

Therefore, studies that provides adequate informations about the behavior of A. nomius are extremely 

relevant, contributing to better understand the favorable conditions to the aflatoxins production. The 

main goal of the present study was to evaluate the ecophysiological response of A. nomius strains 

isolated from Brazil nuts (mycelial growth, gene expression and aflatoxin production) at different 

temperatures (25 °C, 30 °C, and 35 °C). The mycelial growth of 8 strains was measured daily for 7 days 

in coconut agar. From these colonies, the expression of aflR, aflD, and aflQ genes, that are involved in 

aflatoxin biosynthesis was analyzed by using Real Time PCR. From the same colonies, the aflatoxigenic 

potential (B1, B2 , G1 and G2 ) were analyzed qualitative and quantitative by Thin Layer Chromatography 

and High Performance Liquid Chromatography, respectively. Mycelial growth assessment revealed that 

the optimal temperature for the radial growth rate and the average of final growth was at 30 °C. This 

was also the best condition for the expression of aflR, aflD, and aflQ genes. However, the aflQ also 

showed high expression at 25 °C and was the most expressed gene at all evaluated temperatures. The 

highest aflatoxin production occurred at 25 °C, with higher toxins production on group B than group G. 

It was possible to notice that the optimum temperature to aflatoxin production coincides with those in 

Amazon region, the most important producing area. These results also may contribute to enhance the 

management strategies of aflatroxin control in Brazil nuts. 

 

Keywords: Brazil nuts. Ecophysiology. Fungus. Mycotoxins. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O extrativismo é a atividade humana mais antiga que existe, antecedendo até 

mesmo a agricultura. No Brasil este foi o primeiro ciclo econômico, tendo início a partir 

da exploração do pau-Brasil. Esta atividade garante, ainda, a subsistência de famílias 

e movimentação dos mercados locais na região Amazônica (EMBRAPA, 2014). 

A maior produção de ítens não madereiros, com participação extrativista, 

corresponde aos alimentos (71,9%). A castanha-do-Brasil é, nessas condições, a 

segunda especiaría mais rentável, perdendo apenas para o açaí, com valor de 

produção beirando a R$ 110,1 milhões (IBGE, 2016). 

A cadeia produtiva dessas castanhas é composta por: deslocamento dos 

extrativistas aos castanhais, coleta e amontoa dos ouriços (Figura1), retirada das 

castanhas, secagem e armazenamento (Figura 2), beneficiamento (se houver 

descascamento), transporte e comercialização (BAQUIÃO, 2012). 

 

Figura 1 – Cadeia produtiva das castanhas-do-Brasil: coleta e amontoa de ouriços. 

 

 

Fonte: Baquião, 2012. 
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Figura 2 – Cadeia produtiva das castanhas-do-Brasil: secagem e armazenamento. 

 

 

Fonte: Baquião, 2012. 

 

Um dos maiores problemas recorrentes que afeta toda esta cadeia é a 

contaminação por fungos toxigênicos do gênero Aspergillus,  frequentemente 

encontrados em diversas sementes comestíveis, tais como: amendoim, sorgo, milho, 

noz, (PASSONE, et al., 2012), avelã, pistache, amêndoa e outros vegetais oleosos ao 

redor do mundo (BENNETT e KLISCH, 2003; GALLO et al., 2016). A contaminação 

pela toxina produzida por estes fungos, as aflatoxinas, pode causar vários distúrbios 

na saúde humana e animal (BENNETT e KLISCH, 2003; CAST, 2003). Conhecendo 

estes malefícios, há restrições no comércio de produtos contaminados com estas 

substâncias (EC, 2010, CAC, 2010, ANVISA, 2011), gerando consideráveis perdas 

econômicas (CAST, 2003; PASSONE, et al., 2010), já que ainda é um desafio 

controlar a produção destas toxinas em alimentos (OLSEN, et al., 2008). 

 

1.1 CASTANHAS-DO-BRASIL 
 

A castanheira (Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.) (Figura 3) é uma árvore 

nativa da região Amazônica muito valorizada em relação ao consumo de suas 

sementes, as castanhas-do-Brasil (FERREIRA et al., 2006; ANDRADE, 2010; 

CAMARGO, 2011). 
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Figura 3 – Castanheira (Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.) em seu habitat natural. 

 

 

Fonte: EMBRAPA, 2008. 

 

Essas sementes, também conhecidas como castanhas-do-Pará (MAPA, 2014), 

castanhas-do-Maranhão e castanhas-da-Amazônia (SILVA, 2014), possuem alto valor 

nutritivo além de possuir selênio, um importante agente antioxidante (PACHECO, 

2007), assim como possui finalidade na elaboração de cosméticos (CONAB, 2017b). 

Estas castanhas estão distribuídas dentro dos frutos das castanheiras, conhecidos 

como ouriços, sendo envoltas por uma casca cada uma (BAQUIÃO, 2012) (Figura 4). 
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Figura 4 – Castanhas-do-Brasil e sua disposição em cascas e ouriços. 

 

 

Fonte: Borello, 2012. 

 

O Brasil é atualmente o segundo maior produtor mundial (34,8%), atrás apenas 

da Bolívia (42,9%) (AVRAMENKO, 2017). Em relação à produção brasileira, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou um total de 34.664 t de 

castanhas-do-Brasil em 2016 destacando o estado do Amazonas como o principal 

produtor, seguido pelo Acre e Pará. No que diz respeito a dados de 2014 sobre a 

exportação deste substrato, o Brasil ocupa o primeiro lugar com 7.100 t (31,2%), se 

tratando de castanhas com casca não processadas, não ocorrendo o mesmo quanto 

às castanhas descascadas processadas com 800 t (2,1%), mantendo a Bolívia na 

liderança com 23.600 t (60,8%) (KOSIKOVA, 2016).  

A produção de castanhas-do-Brasil em território nacional é baseada no 

extrativismo (MAPA, 2010; PENNACCHIO, 2013; MAPA 2014), e, portanto, isento de 

defensivos agrícolas. O Brasil consome apenas 10% desta iguaria (FREITAS-SILVA 

e VENÂNCIO et al. 2011) e, em relação ao mercado externo, os principais países 

importadores são Estados Unidos (25%), membros do Reino Unido (17%), Alemanha 

(17%) e Holanda (5%) (KOSIKOVA, 2016). 

O produto vem sendo valorizado devido às políticas públicas implementadas 

como o Decreto Federal n° 1282/94, que proíbe a extração da madeira da castanheira, 

o Decreto Federal n° 5.975/06, que determina que a exploração deva ser feita de 

maneira sustentável e a Resolução da Diretoria Colegiada n° 07/11 na qual a ANVISA 

determina limites de tolerância para aflatoxinas. Estes limites referentes às aflatoxinas 
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totais (B1 + B2 + G1 + G2) foram estabelecidos para o produto com casca para consumo 

direto (20 µg/kg), sem casca para consumo direto (10 µg/kg), e sem casca para 

processamento posterior (15 µg/kg). De acordo com a CONAB (2017a), o valor de 

venda das castanhas-do-Brasil aumentou de R$ 0,35/kg em 2000 para R$ 1,27/kg em 

2017, tornando o produto atrativo para os extrativistas e auxiliando na preservação da 

floresta Amazônica. 

 

1.2 FUNGOS EM CASTANHAS-DO-BRASIL 
 

As condições climáticas da região Amazônica podem propiciar a infecção e 

proliferação por microrganismos no fruto da castanheira (MARTINS JUNIOR et al., 

2011). A temperatura média anual da Amazônia varia de 24 a 27 °C, a precipitação 

pluvial média corresponde entre 1.400 a 2.800 mm/ano e a umidade relativa do ar 

atinge mais de 80% (EMBRAPA, 2008). 

O modo de acondicionamento deste alimento também pode levar a colonização 

por esses invasores, já que a temperatura em armazenamento normalmente varia de 

26,2 a 28 °C, a atividade de água (Aa) oscila entre 0,50 e 0,83 e a umidade relativa 

da castanha vai de 2,4% a 18,9% (BAQUIÃO, 2012). Outros autores relatam ainda 

que as condições de armazenamento, assim como áreas de processamento, chegam 

a 30 °C com umidade relativa do ar entre 80 e 97%, permanecendo por longos 

períodos (ARRUS, et al., 2005). Em vista deste problema, o Codex Alimentarius 

Commission (CAC) recomenda desde 2006 que estes grãos ao serem armazenados 

devem ser mantidos a temperatura entre 0 e 10 °C, a Aa deve ser menor que 0,70 ou 

possuir umidade relativa abaixo de 15%, quanto as instalações, é esperado que a 

umidade relativa do ar seja menor que 70% e, que o local seja limpo e seco, possuir 

proteção contra chuva, assim como entrada de roedores e aves, e uma adequada 

drenagem de água. 

Há diversos relatos de contaminação fúngica em amêndoas de castanhas-do-

Brasil, sendo a constatação da espécie Aspergillus nomius recorrente e é observada 

em diversos trabalhos conduzidos no país (COSTA et al. 2009; BAQUIÃO, 2012; REIS 

et al. 2012; GONÇALVES et al. 2012; CALDERARI et al. 2013; LUO et al. 2014, MASSI 

et al. 2014; MIDORIKAWA, 2014; REIS et al. 2014; TANIWAKI et al. 2017). 

Olsen et al. (2008), detectaram em castanhas-do-Brasil importadas pela 

Europa, frequência de isolamento de 13,6% de A. nomius entre as 22 cepas isoladas 



25 
 

de Aspergillus seção Flavi. Estudos conduzidos por Reis et al. (2012) nos estados do 

Acre, Amazonas, Amapá e Pará, apontaram A. nomius como uma das espécies mais 

isoladas em castanhas-do-Brasil, com frequência, em 200 amostras de amêndoas, 

de 56% e, em 200 amostras de cascas, 63,8%. No estudo de Calderari et al. (2013), 

foi evidenciado que em 288 castanhas-do-Brasil coletadas, foram isoladas 4.172 

cepas de Aspergillus seção Flavi, sendo que a espécie mais frequente, 30%, foi de A. 

nomius. Estes mesmos autores revelaram a presença deste fungo em toda a cadeia 

produtiva destas sementes. Novos trabalhos evidenciaram ainda a presença deste 

fungo em abelhas que visitam as flores das castanheiras (MASSI et al., 2015). 

A. nomius é uma espécie considerada anamórfica, cosmopolita, e pertencente 

à seção Flavi, gênero Aspergillus, à família Trichocomaceae, ordem Eurotiales, 

agrupada na classe Eurotiomycetes, subclasse Eurotiomycetidae, próprio do filo 

Ascomycota, subfilo Pezizomycotina, reino Fungi (KURTZMAN et al., 1987; KLICH, 

2002). 

Esta espécie foi primeiramente descrita por Kurtzman et al. (1987), utilizando 

ágar Czapek (CZ) e ágar extrato de malte (MEA), após sete dias de cultivo a 25 °C. 

Os autores constataram colônias de 4 a 7 cm e crescimento perceptível até 42 °C. 

Também relataram colônias com micélio vegetativo branco ou com tonalidade laranja 

acastanhada, aspecto aveludado, pouca ou moderada abundância de estruturas 

conidiais, normalmente em zonas marginais. O reverso mostrou-se amarelo claro e 

laranja acastanhado com exsudato vermelho acastanhado nos esclerócitos. Com o 

envelhecimento, as colônias adquiriram coloração amarelo esverdeada a verde. Os 

conidióforos observados eram incolores com 8 a 22 µm de diâmetro e 300 a 1100 µm 

comprimento, podendo apresentar cabeça bisseriada ou unisseriada, radial, 

característica globosa ou subglobosa, rugosa e 3,7-8,1 a 4,5-6,5 µm de diâmetro. As 

vesículas eram globosas a subglobosas medindo aproximadamente 25 a 65 µm de 

diâmetro. As métulas e as fiálides apresentaram diâmetro em torno de 4,0-8,6 x 8,1-

17,3 e 3,8-6,5 x 7,6-11,3 µm, respectivamente (Figura 5). 
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Figura 5 – Características micromorfológicas de A. nomius. (A) vesícula e conidióforo; 

(B) conídios em microscopia de campo claro. 

 

 

Fonte: Manikandan et al., 2009. 

 

A associação entre a disponibilidade de água e a temperatura determina os 

microrganismos que podem colonizar certo tipo de substrato e os que predominam 

nele, influenciando diretamente a produção de micotoxinas (LACEY, 1988). Neste 

contexto, Pitt e Miscamble (1995) constataram que a melhor condição para o 

crescimento de A. nomius foi a 25°C em níveis de Aa entre 0,96 e 0,98. 

De acordo com Pitt e Hocking (2009), A. nomius está morfologicamente 

relacionado com Aspergillus flavus e toxicologicamente relacionado com Aspergillus 

parasiticus, ambos também pertencentes à seção Flavi. Os autores destacam ainda 

que A. flavus e A. parasiticus apresentam bom crescimento quando incubados na 

faixa de temperatura de 25 a 37 °C. A temperatura também é um fator importante para 

o crescimento fúngico em sementes. A maioria dos fungos capazes de infectar plantas 

podem se desenvolver na faixa de temperatura de 0 a 30 °C. Tanto A. flavus como A. 

parasiticus podem crescer entre 6 e 45 °C, com temperatura ótima de crescimento de 

35 °C para A. flavus e 35 a 37 °C para o A. parasiticus (LACEY, 1988). 
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Em relação à produção de aflatoxinas, Gqaleni et al. (1997) constataram, 

analisando temperaturas de 20, 25, 30 e 37 °C, maiores concentrações de aflatoxinas 

produzidas por A. flavus na temperatura de 30 °C e Aa de 0,99, após 15 dias de 

incubação. Resultados semelhantes foram observados por Schmidt-Heydt et al. 

(2009). Estes autores reportaram maiores níveis de produção de aflatoxinas por A. 

flavus entre 25 e 30 °C, e melhor crescimento micelial a 37 °C. 

De maneira geral, espécies do gênero Aspergillus, principalmente A. flavus e 

A. parasiticus, apresentam bom crescimento entre 15 e 40 °C sendo, portanto, 

frequentes em regiões de clima tropical (DANTIGNY et al., 2005). Por sua vez, em 

relação à espécie A. nomius, estudos que estabeleçam as condições ótimas de 

temperaturas para o crescimento e a produção de micotoxinas ainda são escassos. 

 

1.3 AFLATOXINAS 
 

Micotoxinas, de origem grega ‘’mykes’’ (fungo) e latina ‘’toxicum’’ (tóxico), são 

metabólitos secundários tóxicos de baixo peso molecular produzidos por certos fungos 

filamentosos expostos a determinadas condições ambientais e nutricionais 

(BHATNAGAR et al., 2002; BENNETT e KLISCH, 2003). Estes metabólitos, assim 

como os antibióticos, pigmentos e quinonas são produzidos no final do crescimento 

exponencial do fungo e não são imprescindíveis ao seu desenvolvimento 

(BHATNAGAR et al., 2002; FIB, 2009). 

Dentre os fatores que influenciam a produção de micotoxinas destacam-se  

umidade, temperatura e composição do substrato (CIEGLER, 1978; ARRUS et al., 

2005; FIB, 2009). Outros elementos que também podem estar envolvidos nesta etapa 

são a cepa, atividade de água, aeração, população microbiana, fatores de estresse, 

insetos e suscetibilidade à colonização do fungo pelo substrato (CIEGLER, 1978; 

BHATNAGAR et al., 2002). A temperatura e umidade ótima de crescimento fúngico e 

produção de micotoxinas podem variar para cada espécie (BHATNAGAR et al., 2002). 

Arrus et al. (2005) relataram maior produção de aflatoxinas por A. flavus em 

castanhas-do-Brasil submetidas a temperaturas entre 25 e 30 °C e umidade relativa 

de 97%. 

Sabe-se que A. nomius produz aflatoxinas do grupo B e G (Kurtzman et al., 

1987). Os trabalhos de Reis et al. (2012) e Baquião et al. (2012) evidenciaram que 

esta espécie foi a maior produtora de aflatoxinas, de ambos os grupos, entre as 
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diversas espécies de Aspergillus isoladas nas amostras de castanhas-do-Brasil. O 

estudo de Calderari et al. (2013) evidenciou a presença dessas toxinas em toda a 

cadeia produtiva dessas castanhas. 

As aflatoxinas são um grupo de micotoxinas produzidas, principalmente, por A. 

flavus, A. parasiticus e A. nomius (KURTZMAN et al., 1987). Elas são formadas na via 

enzimática dos ácidos graxos, que são metabólitos primários, pela redução de 

compostos cetônicos no fim da fase exponencial ou começo da fase estacionária do 

desenvolvimento fúngico (CREPPY, 2002). Estas toxinas são bisfuranocumarinas 

constituídas de dihidrofuranos ou tetrahidrofuranos associados a um anel cumarínico 

sendo que o grupo B possui anel ciclopentanona e o grupo G apresenta anel lactona 

(GOURAMA e BULLERMAN, 1995; BHATNAGAR et al., 2002; BENNETT e KLISCH, 

2003; KLICH, 2007; HUSSEIN e BRASEL, 2011) (Figura 6). As aflatoxinas de 

ocorrência natural  são classificadas como B1, B2, G1 e G2, denominação do inglês por 

conta das suas fluorescências ‘’blue’’ (425 nm) e ‘’green’’ (540 nm) (azul e verde, 

respectivamente) emitidas sob a luz UV (BHATNAGAR et al., 2002; BENNETT e 

KLISCH, 2003; DO e CHOI, 2007; KLICH, 2007; KUMAR et al., 2017). 

 

Figura 6 – Estrutura química de aflatoxinas do grupo B e G. 

 

 

Fonte: Zain, 2011. 

 

Na tentativa de detoxificação os microrganismos ou animais podem metabolizar 

as aflatoxinas em compostos menos tóxicos como M1, M2, P1, Q1 e aflatoxicol (SMITH 

e ROSS, 1991). As toxinas M1 e M2, conhecidas como ‘’milk toxins’’, são metabólitos 
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hidroxilados de B1 e B2, respectivamente, e podem ser encontradas em produtos 

lácteos provenientes de gados que ingeriram alimentos contaminados por aflatoxinas 

B1 e B2 (CREPPY, 2002). 

O Brasil é um dos países com maior índice de contaminação de produtos 

vegetais por fungos aflatoxigênicos, principalmente a castanha-do-Brasil. Esses 

fungos degradam grãos causando perda do valor nutricional e problemas a saúde 

humana e animal (MIDORIKAWA, 2014). De acordo com Costa et al. (2009), a 

castanha-do-Brasil é, entre as castanhas, a especiaria com maior nível de 

contaminação por aflatoxinas. Olsen et al. (2008) e Massi et al. (2014), analisando a 

ocorrência de micotoxinas em castanhas-do-Brasil, detectaram a presença das 

aflatoxinas dos grupos B e G. 

A micotoxicose é a ação tóxica causada pela ingestão destas micotoxinas as 

quais podem causar efeitos mutagênico, teratogênico, hepatotóxico, nefrotóxico, 

neurotóxico, estrogênico e até carcinogênico em humanos e em animais, dependendo 

da micotoxina e espécie animal envolvida (BHATNAGAR et al., 2002; BENNETT e 

KLISCH, 2003). 

Aflatoxicose é a doença causada pela inalação ou ingestão de aflatoxinas que 

ao longo do tempo pode levar ao desenvolvimento de tumores, imunossupressão, 

problemas hepáticos, entre outros (BENNETT e KLISCH, 2003). A IARC (1993) 

classifica a aflatoxina B1 como pertencente à classe 1 de compostos carcinogênicos 

para humanos. Estudos feitos com a administração de doses únicas de aflatoxinas 

em animais demonstraram nenhuma espécie é resistente aos seus efeitos tóxicos e 

que, portanto, os humanos podem ser igualmente afetados. A DL50 determinada varia 

para a maioria destas espécies entre 0,5 a 1,0 mg/kg corpóreo e a toxicidade está 

associada a fatores ambientais, idade, quantidade e duração da exposição, estado de 

saúde e nutricional (DDTHA, 2003). 

O prejuízo econômico anual acarretado pelas micotoxinas é relevante. Em 

países como os Estados Unidos, as perdas relacionadas às contaminações de 

produtos agrícolas por estes compostos tóxicos já atingiram prejuízo de cerca de 1 

bilhão de dólares (CAST, 2003). Por conta desta problemática, o mercado externo 

estabeleceu limites máximos de micotoxinas para a importação de grãos, a fim de 

garantir melhor qualidades dos produtos a serem consumidos. O CAC recomenda, 

desde 2010, que castanhas como castanhas-do-Brasil, pistaches, amêndoas e avelãs 
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devam apresentar limites de até 10 μg/kg de aflatoxinas totais para consumo direto e 

até 15 μg/kg para estes produtos que ainda serão processados.  

A União Européia restringe aflatoxinas em alimentos desde 1998 e mantém 

desde 2010 um limite máximo de 15 μg/kg para a somatória das aflatoxinas B1, B2, G1 

e G2, e de 8 μg/kg para B1, no caso de processamento posterior e, 10 μg/kg para 

aflatoxinas totais e 5 μg/kg para B1 para consumo direto, sendo isso válido para os 

produtos que englobam além de castanhas-do-Brasil também amendoins, avelãs, 

frutos de casca rígida e frutos secos, desde que passem por processos de seleção e 

tratamento antes do consumo humano (EC, 2010). A exportação de castanhas-do-

Brasil para a Europa caiu quase 90% entre os anos de 2000 e 2004, por conta destas 

restrições (FREITAS-SILVA e VENÂNCIO, 2011). Na safra de 2006, Pacheco e 

Scussel (2009) reportaram concentrações de aflatoxinas maiores que estes limite 

mencionados em castanhas processadas na Amazônia destinadas à exportação. Para 

atender esta demanda, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou 

um programa para fiscalizar a cadeia produtiva e incentivar pesquisas, no intuito de 

evitar e limitar a contaminação dos alimentos com estas micotoxinas (BAQUIÃO, 

2012; SILVA, 2014). 

 

1.4 GENES RELACIONADOS À BIOSSÍNTESE DAS AFLATOXINAS 
 

Os genes relacionados à produção de aflatoxinas são chamados de ‘’afl’’ 

seguidos das letras entre ‘’A’’ e ‘’Y’’ de acordo com o lugar que ocupa na via 

biossintética, que é formada por 25 genes posicionados no cluster de DNA de 80 kb 

próximo ao telômero do cromossomo 3 (YU et al., 2004; CARBONE et al., 2007) 

(Figura 7). Estes genes estão localizados na mesma ordem, da cadeia biossintética 

dessas toxinas, em fungos aflatoxigênicos da seção Flavi (A. nomius, A. flavus e A. 

parasiticus) (ERLICH et al. 2005). 
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Figura 7 – Conjunto de genes (A) e via biossintética das aflatoxinas (B). 

 

 

Fonte: modificada de Yu et al., 2004. 
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No caso do A. nomius, essa cadeia biossintética possui tamanho de 68,4 kb 

(ERLICH et al., 2005). A maior parte dos genes que codificam enzimas desta via foram 

clonados e caracterizados. A via é controlada de forma coordenada, sendo que o ácido 

norsolorínico (NOR) é a primeira substância estável precursora de aflatoxinas 

(BENNETT, 1981; TRAIL et al., 1994). Logo no começo da via, os genes aflA e aflB 

codificam duas subunidades enzimáticas sintetizadoras de ácidos graxos (FASα e 

FASβ, respectivamente), e então o gene aflC codifica uma enzima sintetizadora de 

policetídeos (PKS), as três enzimas estão envolvidas na transformação do acetato no 

policetídeo NOR (FLAHERTY e PAYNE, 1997; YU et al., 2004; YU, 2012; KUMAR et 

al., 2017).  

O aflD é um gene responsável pela codificação de uma enzima redutase, que 

da início à reação de redução do NOR, este ácido então passa pela atuação de mais 

dois genes (aflE e aflF) e é convertido em averantina (AVN) ainda no início da cadeia 

(TRAIL et al., 1994; YU, 2012). Vale ressaltar que para que ocorra a reação NOR → 

AVN é necessário que ao menos dois desses genes (aflD, aflE e aflF) estejam atuando 

de forma apropriada (TRAIL et al., 1994; YU et al., 2004; DO e CHOI, 2007). 

Esse polícetídeo sofre então uma sequência de transformações, AVN → 5'-

hidroxiaverantina (HAVN) → 5’-oxoaverantina (OAVN) e subsequentemente em 

averufina (AVF) →  acetato hemiacetal versicolonal (VHA) → versiconal (VAL) → 

versicolina B (VERB) graças à codificação de diversas enzimas pelos genes aflG, aflH, 

aflI, aflJ e aflK, respectivamente. A partir de então a cadeia biossintética das 

aflatoxinas segue por caminhos distintos. Para dar continuação à formação de B1 e 

G1 as etapas seguem da seguinte maneira, VERB → versicolina A (VERA) → 

dimetilesterigmatocistina  (DMST) → esterigmatocistina (ST) → O-

metilesterigmatocistina (OMST), com auxílio dos genes aflL, aflM e aflN, aflO, e aflP  

respectivamente. Para seguir com a formação de B2 e G2 as reações prosseguem de 

tal forma que, VERB → dihidrodimetilesterigmatocistina (DHDMST) → 

dihidroesterigmatocistina (DHST) → dihidro-O-metilesterigmatocistina (DHOMST), 

sendo os genes envolvidos, aflL supostamente, aflO e aflP (YU et al., 2004; DO e 

CHOI, 2007; FRISVAD et al., 2007; YU, 20012; KUMAR et al., 2017). 

No final da via o gene aflQ é encarregado de codificar uma enzima 

monoxigenase, que atua na conversão OMST, por oxidação, em aflatoxina B1 

(FRISVAD et al., 2007), assim como no processo de modificação de DHOMST, 
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também por oxidação, em aflatoxina B2 (CARBONE et al., 2007; DO e CHOI, 2007; 

YU, 2012). Para a formação de AFG ainda há a necessidade de codificação de mais 

uma monooxigenase, agora pelo gene aflU, assim como a adição de açúcar pela 

codificação de uma enzima citosólica feita pelo gene nadA, essas circunstâncias 

levam a conversão de OMST em toxina G1 e de DHOMST em G2 (YU et al., 2000; 

CARBONE et al., 2007; YU, 2012).  

O conjunto de genes envolvidos na via biossintética de metabólitos secundários 

fúngicos é regulado por fatores de transcrição específicos e ativação de certos genes 

envolvidos na regulação de numerosos processos fisiológicos que respondem a 

fatores ambientais e nutricionais (YU, et al., 2004; GEORGIANNA e PAYNE, 2009). 

Ocupando o meio da cadeia, aflR é um gene que atua na regulação positiva da 

expressão dos genes envolvidos na biossíntese das aflatoxinas (FLAHERTY e 

PAYNE, 1997; ABDEL-HADI et al., 2012; YU, 2012) e codifica uma sequência de DNA 

específica que é marcadora de zinco, necessária na ativação transcricional de todos 

ou quase todos os genes estruturais dessas toxinas (FLAHERTY e PAYNE, 1997, YU, 

2012). A função complementar é feita por aflS, que faz o papel de regulação negativa 

sobre a transcrição dos genes estruturais envolvidos (MEYERS et al., 1998). 

A proteína transportadora que leva as toxinas para fora da célula é codificada 

pelo gene aflT, o qual não é indispensável para a formação das aflatoxinas. Os genes 

aflV e aflW codificam, cada qual, uma enzima monooxigenase, já o gene aflX codifica 

um polipeptídeo de 266 aminoácidos com possível papel de oxidoredutase, e por fim 

aflY é responsável por codificar outro polipeptídeo de 495 aminoácidos de atuação 

desconhecida. Todavia a verdadeira função desses quatro genes (aflV, aflW, aflX e 

aflY) ainda não foi totalmente elucidada (YU et al., 2004) 

Técnicas utilizadas para análise molecular têm sido empregadas com sucesso 

na identificação de espécies fúngicas e na verificação de genes envolvidos na 

biossíntese de micotoxinas (MEYERS et al., 1998; CASTRO, 2011). O conhecimento 

da correlação entre as sequências de DNA e os níveis de produção de micotoxinas 

contribuiu para o desenvolvimento de técnicas de análise da expressão dos genes 

envolvidos na biossíntese dessas toxinas. Dentre estas, destaca-se a PCR em tempo 

real (Real Time PCR), que garante rapidez, elevada especificidade e, principalmente, 

promove a quantificação da expressão dos genes analisados (MAYER et al., 2003; 

LÓPEZ-ERRASQUÍN et al., 2007). Passone et al. (2010) e Abdel-Hadi et al. (2010) 

aplicaram esta técnica com êxito na expressão do gene aflD em cepas de A. flavus 
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isoladas de amostras de amendoim armazenados. Gallo et al. (2010) usando a mesma 

técnica, analisaram a relação entre a produção de aflatoxinas em nozes e a expressão 

de sete genes envolvidos. Os autores relataram, entre estes, a expressão dos genes 

aflD, aflQ e aflR. 

Desse modo, a realização de estudos que forneçam a correlação entre o 

comportamento dos genes e a produção aflatoxigênica em cepas de A. nomius em 

castanhas-do-Brasil é de extrema importância, pois proporcionará melhor 

entendimento e manipulação dos clusteres envolvidos. Além disso, as cascatas de 

sinalização associadas com os procedimentos de esporulação e síntese de 

metabólitos podem proporcionar dados imprescindíveis sobre os mecanismos 

envolvidos na sobrevivência fúngica e viabilizar inferências na produção de 

aflatoxinas. Até o presente momento não existem relatos de estudo sobre a expressão 

de genes envolvidos com a produção de aflatoxinas por cepas de A. nomius. 
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2 PROPOSIÇÕES E OBJETIVOS 

 

A presença de aflatoxinas em castanhas-do-Brasil constitui-se um grave 

problema econômico e um sério risco a saúde humana e animal. Com isso, países 

importadores colocaram barreiras para limitar a entrada do produto, principalmente, 

com elevadas concentrações de aflatoxinas. 

Fungos da espécie A. nomius, comumente encontrados em castanhas-do-

Brasil, estão associados à grande quantidade de produção de aflatoxinas. Estudos 

sobre o comportamento de seus genes em relação à produção destes compostos 

submetidos a diferentes temperaturas ainda não foram realizados, o que torna a 

presente investigação pioneira em relação a esta espécie. O conhecimento quanto à 

ecofisiologia deste fungo nos permitirá caminhar na prevenção e controle das 

aflatoxinas. 

 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

Avaliar a resposta ecofisiológica de cepas de A. nomius isoladas de castanhas-

do-Brasil (crescimento micelial, expressão gênica e produção de aflatoxinas) em 

diferentes temperaturas (25, 30 e 35 °C). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Avaliar o crescimento radial de cepas de A. nomius cultivadas em diferentes 

temperaturas; 

• Analisar a expressão relativa dos genes aflD, aflQ e aflR, relacionados à 

produção de aflatoxinas em cepas de A. nomius cultivadas em diferentes 

temperaturas; 

• Avaliar a influência de diferentes temperaturas na produção de aflatoxinas em 

cepas de A. nomius utilizando Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta seção descreve o material biológico utilizado, assim como os reagentes e 

equipamentos empregados para o estudo do crescimento micelial, da expressão 

gênica e do potencial toxigênico dos fungos selecionados. 

 

3.1 MATERIAL BIOLÓGICO 
 

Foram utilizadas 8 cepas de A. nomius, sendo uma cepa padrão - INCQS 40010 

(ATCC 15546), isolada de trigo (Illinois, EUA), e outras 7 previamente isoladas de 

sementes de castanha-do-Brasil, identificadas por sequenciamento do DNA 

ribossomal da região Internal trascribed spacer (ITS) e dos genes da β-tubulina (TUB) 

e calmodulina (CAL). Seis foram selecionadas do estudo de Baquião et al. (2012), 

isoladas de castanhas provenientes do Estado do Amazonas (município de 

Itacoatiara) e uma isolada no estudo de Reis et al. (2012) de castanha proveniente do 

Estado do Acre (município de Rio Branco) (Figura 8). As cepas foram armazenadas 

na micoteca do Laboratório de Fungos Toxigênicos e Micotoxinas do Departamento 

de Microbiologia do ICB/USP. 

 

Figura 8 – Mapa do município de Itacoatiara (Amazonas) e Rio Branco (Acre). 

 

 

Fonte: Só Geografia, 2018. 
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3.2 MEIOS DE CULTURA E CONDIÇÕES DE CULTIVO 
 

Para o estudo ecofisilógico, foram inoculados 10 µL de uma suspensão na 

concentração de 2 a 8 x 106 conídios/mL de cada uma das cepas de A. nomius em 

placas de Petri 140x15 mm contendo meio ágar coco e incubadas em B.O.D. 101M/3 

(Eletrolab, São Paulo, Brasil) no escuro nas temperaturas de 25, 30 e 35 °C. O 

experimento foi realizado em quadruplicata. O ágar coco utilizado, baseado nos 

estudos de Lin e Dianese (1976), foi feito a partir da proporção de 200 mL de leite de 

coco tradicional (Sococo), 20 g de ágar bacteriológico (Labsynth, São Paulo, Brasil), 

1 L de água Milli-Q purificada pelo equipamento Academic System (Millipore, 

Marlborough, MA, EUA) e 100 μg/mL de cloranfenicol. Todos os componentes foram  

homogeneizados em água fervente e em seguida o meio foi autoclavado a 121 ºC por 

15 minutos e  distribuídos em placas de Petri estéreis. 

A manutenção das cepas foi realizada em meio ágar batata dextrose (BDA) 

constituído de 39 g de BDA (Acumedia, Neogen, Lansing, MI, EUA), 1 L de água Milli-

Q purificada pelo equipamento Academic System (Millipore, Marlborough, MA, EUA) 

e 100 μg/mL de cloranfenicol. Os componentes foram homogeneizados e 

posteriormente autoclavados a 121 ºC durante 15 min. As culturas foram mantidas em 

micoteca na temperatura ambiente. 

Os parâmetros de temperatura foram embasados em estudos prévios de 

produção de aflatoxinas e crescimento de A. flavus e A. parasiticus, pertencentes à 

seção Flavi (LIN e DIANESE, 1976; PITT e MISCAMBLE, 1995; GQALENI et al., 1997; 

LACEY, 1998; PITT e HOCKING, 2009; SCHMIDT-HEYDT et al., 2009). 

 

3.3 CRESCIMENTO MICELIAL 
 

Avaliação do crescimento micelial foi realizada pelo método preconizado por 

Patriarca et al. (2001), no qual o raio das colônias foram mensurados no meio de 

cultura com auxílio de uma régua milimétrica, em oito direções ortogonais, a cada 24 

h, durante sete dias de incubação. O crescimento radial obtido diariamente foi plotado 

e os coeficientes angulares da reta foram obtidos através do cálculo de regressão 

linear. Os resultados foram expressos em taxa de crescimento radial (mm/dia). 

 



38 
 

3.4 ANÁLISE DA EXPRESSÃO RELATIVA DE GENES ENVOLVIDOS NA 

BIOSSÍNTESE DE AFLATOXINAS 

 

Na execução desta etapa foram selecionadas três das quatro replicatas de 

cada cepa submetida a diferentes temperaturas (25, 30 e 35 °C) usadas na verificação 

do crescimento radial. 

 

3.4.1 EXTRAÇÃO DE RNA E SÍNTESE DE cDNA 

 

Após sete dias de incubação, um fragmento do micélio de cada amostra foi 

conservado em RNAlater (Ambion, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, EUA) a -20 

°C. O RNA total foi extraído a partir do micélio usando o “kit RNeasy” (Qiagen, Hilden, 

Alemanha), de acordo com o protocolo do fabricante. Para cada temperatura (25, 30 

e 35 °C), o RNA foi extraído, do micélio de cada cepa em triplicata, sendo tratado com 

RNAse-free Dnasel (Promega, Madison, WI, EUA) para eliminar possíveis 

contaminações com DNA, conforme o manual do fabricante. A quantificação e a 

verificação do grau de pureza das amostras foram realizadas em Nanodrop 2000c 

(Applied Biosystems, ThermoFisher Scientific, Carlsbad, CA, EUA), sendo todas as 

amostras posteriormente diluídas para 6 ng/µL. A síntese de cDNA foi feita em 

triplicata, com o uso do kit High Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied 

Biosystems) seguindo as recomendações do fabricante. Para obtê-lo, as condições 

de termociclagem foram: 10 min a 25 °C, 120 min a 37 °C e 5 min a 85 °C em 

termociclador GeneAmp PCR system 9700 (Applied Biosystem). 

 

3.4.2 EXPRESSÃO GÊNICA 

 

A expressão gênica foi avaliada a partir da seleção de genes alvo, que 

participam da via biossintética das aflatoxinas, e de genes de referência. O 

comportamento desses genes foi estudado sob o cultivo de cepas de A. nomius 

mantido por 7 dias nas temperaturas de 25, 30 e 35°C. 
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3.4.2.1 GENES AVALIADOS 

 

No presente estudo foram analisados um total de três genes envolvidos na 

biossíntese de aflatoxinas (aflD, aflQ e aflR), bem como os genes de referência 

calmodulina (CAL) e β-tubulina (TUB). 

Os iniciadores utilizados nas reações de RT-PCR foram desenhados utilizando 

o programa Primer 3 (Intitute for Biomedical Research), a partir de sequências 

depositadas no GeneBank (NCBI). Os iniciadores foram confeccionados pela empresa 

Invitrogen. Os genes TUB e CAL foram utilizados como controle endógeno e os genes 

alvo avaliados foram: aflR, aflD e aflQ. Os iniciadores estão detalhados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Detalhamento dos iniciadores utilizados no estudo de expressão gênica de 

cepas de A. nomius. 

 

Iniciadores 5’-3’  Sequências Tm (°C) GC (%) 

aflR-F TCCGGGATAGCTGTACGAG

T 
AF441426 

59,8 55 

aflR-R TTGACAGGCAAGACCACGTT 60,1 50 

aflD-F CATCTCCAGGCGCACATGAT 
AY510454 

57,7 50 

aflD-R GACAAACTTGGCCTGTTGCT 59,3 50 

aflQ-F TGTCCGATCCTCCCATAACG 
XM_015546911 

59,7 50 

aflQ-R TGTCCGATCCTCCCATAACG 59,0 55 

CAL-F CAAGGAGTTGGGCACTGTC

A 
AY974341 

60,2 55 

CAL-R CCATTGTTGTCGGCGTCAAC 60,4 55 

TUB-F TGTCCGATCCTCCCATAACG 
AY017578 

60,4 55 

TUB-R ACAACATCGACAACCTGGTC

A 

59,9 47,6 

 

3.4.2.2 PCR EM TEMPO REAL (RT-PCR) 

 

No método de RT-PCR as reações foram preparadas em triplicata utilizando o 

master mix 2X Power SYBR Green PCR (Invitrogen, Thermofisher, Carlsbad, CA, 

EUA), de acordo com as recomendações do fabricante. A concentração dos 

iniciadores empregados foi de 100 nmol. As condições adotadas para a 

termociclagem foram de 20 s a 95 °C, seguido por 40 ciclos a 95 °C por 3 s e 60 °C 

por 30 s, finalizando por 15 s a 95 °C, 1 min a 60 °C e 15 s a 95 °C. As análises foram 
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realizadas com utilização do equipamento Step One Plus Real time PCR system 

(Applied Biosystem). 

 

3.5 PESQUISA DE AFLATOXINAS 
 

As aflatoxinas são usualmente identificadas através de suas características 

fotofísicas, como absorção (máxima de 360 nm) e espectro de emissão. No entanto, 

o método de fluorescência deve ser usado em conjunto com um sistema de 

separação, o qual evita a detecção cruzada com outros metabótitos fúngicos que 

também produzem este tipo de luminescência. Os sistemas de separação mais 

comuns são baseados em cromatografia (DO e CHOI, 2007; FREITAS-SILVA e 

VENÂNCIO, 2011; KUMAR et al., 2017). Estas toxinas também podem ser detectadas 

a partir de outra luminescência, a fosforescência, a qual pode ser induzida pelo 

procedimento de Fosforescência em Temperatura Ambiente (RTP) (ROJAS-DURÁN 

et al., 2007). A alternativa para a identificação de aflatoxina do grupo B (AFB) e 

aflatoxina do grupo G (AFG) é por meio de técnicas imunoenzimáticas, sendo que a 

mais frequentemente utilizada é o Ensaio de Imunossorvente Ligado a Enzima 

(ELISA), o qual se baseia na interação entre anticorpos e antígenos (DO e CHOI, 

2007; KUMAR et al., 2017), porém ainda é mais usado para triagem (FREITAS-SILVA 

e VENÂNCIO, 2011). 

Análise do potencial toxigênico das cepas de A. nomius foi realizada 

inoculando-se concentração de 2 a 8 x 106 conídios/mL de cada cepa estudada, 

mantidas previamente em BDA durante 7 dias,  em placa de Petri contendo o meio de 

ágar coco (LIN e DIANESE, 1976). As placas foram incubadas a 25, 30 e 35 °C durante 

7 dias e, após este período, procedeu-se a extração e avaliação qualitativa e 

quantitativa das toxinas.  

 

3.5.1  EXTRAÇÃO DE AFLATOXINAS 

 

A extração de toxinas foi realizada nos cultivos fúngicos inoculados no meio de 

ágar coco. Cada colônia com o ágar foi pesada e transferida para um Erlenmeyer 

separadamente, em seguida foi adicionado clorofórmio (Labsynth) na proporção de 10 

g do cultivo para 30 mL de clorofórmio e submetida a agitador mecânico horizontal por 

30 min a 140 rpm. O solvente foi filtrado em papel de filtro contendo sulfato de sódio 
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e terra diatomácea em um Becker e evaporada até resíduo. Foi adicionado 1 mL de 

clorofórmio e novamente o frasco foi submetido a uma breve agitação por 5 min a 140 

rpm. Desta mistura foram aliquotados 100 µL, os quais foram evaporados e,  

armazenados em frasco fechado a -4 ºC. 

 

3.5.2   OTIMIZAÇÃO DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO DE AFLATOXINAS 

     

Os métodos para determinação do potencial toxigênico das cepas de A. nomius 

foram previamente testados e otimizados sendo avaliados os seguintes parâmetros: 

porcentagem de recuperação, repetibilidade, limite de detecção (LD), limite de 

quantificação (LQ) e curva de calibração. 

 

3.5.2.1  TESTE DE RECUPERAÇÃO E REPETIBILIDADE 

 

Conforme o INMETRO (2003), a porcentagem de recuperação expressa a 

precisão da metodologia, sendo determinada pela adição de quantidades conhecidas 

do analito em uma determinada amostra. A repetibilidade é utilizada para avaliar a 

variação dos resultados entre ensaios independentes, repetidos de uma mesma 

amostra, em condições conhecidas. 

Os testes de recuperação foram realizados em quintuplicata, com a utilização 

de amostras previamente analisadas e que apresentaram níveis de micotoxinas não 

detectadas. Foram adicionadas 10 g de ágar coco a uma mistura de padrões das 

quatro aflatoxinas, na qual cada padrão consistia na concentração de 10 µg/kg. As 

amostras foram extraídas conforme a seção 3.5.1 e as etapas de limpeza, 

derivatização e separação por CLAE foram executadas de acordo com a seção 3.5.4. 

Posteriormente, foram calculados os percentuais de recuperação para cada aflatoxina 

e os respectivos coeficientes de variação da recuperação. 

 

3.5.2.2 LIMITE DE DETECÇÃO (LD) E LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (LQ) 

 

O LD foi determinado como a concentração mais baixa possível de ser 

detectada diferente de uma amostra branca, ou seja, desprovida de aflatoxina. Os 

valores estimados da LD foram baseados na relação de cinco vezes o ruído da linha 
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de base e expresso por análise das soluções padrão de cada analito, diminuindo as 

concentrações até ao nível mínimo determinável (IUPAC, 1999). 

O LQ foi estabelecido como o nível acima do qual os resultados quantitativos 

podem ser mensurados com um grau de confiança específico (IUPAC, 1999). O LQ 

foi determinado por análise das soluções padrão de cada aflatoxina, subtraindo as 

concentrações até o nível mais baixo quantificável com precisão. 

 

3.5.2.3 CURVA DE CALIBRAÇÃO DE AFLATOXINAS 

 

A quantificação das micotoxinas foi realizada através de curva de calibração 

construída a cada lote (batch). O valor final de massa injetado no cromatógrafo 

corresponde a 1 g de amostra. Dessa forma, as curvas de calibração para as 

aflatoxinas, com 5 pontos e em quintuplicata, foram realizadas injetando-se soluções 

derivatizadas dos padrões nas concentrações de 0,625; 1,25; 2,5; 5 e 10 ng/mL para 

cada aflatoxina. Essas concentrações correspondem aos valores de 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 

e 4,0 µg/kg, respectivamente. 

 

3.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO POTENCIAL AFLATOXIGÊNICO 

 

A avaliação qualitativa do potencial toxigênico das cepas de A. nomius 

cultivadas a 25, 30 e 35 °C foi realizada por Cromatografia em Camada Delgada 

(CCD). Com esta finalidade, cada amostra extraída foi ressuspendida em 500 µL de 

clorofórmio (Labsynth) e imediatamente aplicada 10 µL na cromatofolha TLC sílica gel 

60 (Merck, Darmstadt, Alemanha), com auxilio de uma microseringa. As cromatofolhas 

de sílica foram demarcadas com pontos de aplicação localizados a 2 cm da base 

inferior, onde foram aplicadas as amostras com intervalos de 1 cm entre elas, bem 

como solução padrão das aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, 

EUA). O diâmetro da aplicação das amostras foi sempre o menor possível, a fim de 

evitar dispersão da toxina. Foi delimitada uma linha superior de 12 cm da base da 

placa, por meio de traço forte, para delimitar a fase móvel. A placa foi eluída 

unidimensionalmente com a utilização de 100 mL de fase-móvel composta de solução 

saturada de clorofórmio:acetona (Labsynth) (9:1, v/v), no interior de cuba 

cromatográfica com tampa de vidro. Após a separação, as cromatofolhas foram 

observadas sob luz UV com comprimento de onda de 366 nm (TARIN et al., 2004), 
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comparando as revelações das amostras com as do padrão de referência B1, B2, G1 

e G2 (SOARES e RODRIGUES-AMAYA, 1989). As amostras que revelaram 

fluorescência de coloração verde indicaram a produção de AFG, e as que revelaram 

fluorescência azul, produção de AFB. 

 

3.5.4   ANÁLISE QUANTITATIVA DO POTENCIAL AFLATOXIGÊNICO 

 

A avaliação quantitativa do potencial aflatoxigênico das cepas de A. nomius foi 

realizada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), de acordo com Tanaka 

et al. (2000) e Lebret et al. (2004) com algumas modificações. 

Cada amostra extraída foi ressuspendida em 2 mL de clorofórmio e 100 μL 

desta solução foi transferida para um frasco âmbar e seca até resíduo. A partir daí, a 

amostra foi ressuspedida em 3 mL de solução de acetonitrila:água (85:15, v/v), agitada 

em vórtex durante 1 min e então diluída em 27 mL de água acidificada (0,5 % ácido 

acético glacial) e novamente agitada. A partir desta solução foi realizada a extração 

em fase sólida, utilizando cartucho de sílica Strata C18-E 500 mg/ 3 mL (Phenomenex, 

Torrance, CA, EUA), previamente condicionado por 3 mL de metanol grau HPLC e 6 

mL de água acidificada 0,5 %. Esta solução foi submetida completamente a fluxo de 

1 gota/segundo, com auxilio de bomba a vácuo. Após esta etapa, os cartuchos 

sofreram etapa de “clean up” (limpeza) com a adição de 12 mL de água acidificada 

0,5% e, extração das aflatoxinas com eluição final em 1 mL de metanol grau HPLC. 

As amostras foram submetidas à secagem até resíduo, derivatizadas com 200 μL de 

hexano (Synth) e 100 μL de ácido trifluoracético (TFA) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA) (STUBBLEFIELD, 1986) e mantidas a 40 °C por 15 min em termobloco, após 

isto as amostras foram secas a resíduo e ressupendidas em 500 µL de solução 

metanol:água (1:1, v/v). Volume entre 1 e 50 μL da solução (dependendo da 

concentração da toxina) foi injetada no cromatógrafo líquido e as aflatoxinas B1, B2, 

G1 e G2 presentes no extrato foram quantificadas, tendo como fase móvel 

água:acetonitrila:metanol (8:1,5:1,5 v/v/v) com 0,1% de TFA (SCOTT, 1990) sendo 

submetidas a um fluxo de 1 mL/min. O Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência - 

Prominence (Shimadzu Corporation, Quioto, Japão), modelo LC20 foi o equipamento 

empregado na separação dos compostos contendo um coluna analítica de fase 

reversa C18 Shim-Pack VP-ODS 5 µm 150 X 4,6 (Shimadzu) e cartucho de pré-coluna 

Shim-Pack GVP-ODS 10 X 4,6 (Shimadzu), acoplados ao forno CTO-20A com 
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temperatura constante de 40 °C. Foi utilizado detector de fluorescência RF10AXL (365 

nm de excitação e 450 nm de emissão), com injetor automático de volume variável de 

1 a 100 µL. O cromatógrafo foi conectado ao computador através do módulo de 

interface CBM 20A. Para análise dos resultados foi aplicado o programa LC Solution 

(Shimadzu). 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Para a análise estatística, dos dados de crescimento micelial, expressão gênica 

e potencial toxigênico, foi utilizado o software OriginPro 8.5. Os testes realizados 

foram: análise exploratória e One-way ANOVA (Tukey), atribuindo um nível de 

significância de 5%. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos métodos abordados foi possível constatar os resultados aqui 

descritos. 

 

4.1 CRESCIMENTO MICELIAL 

 

O crescimento foi mensurado a partir do terceiro dia, quando o desenvolvimento 

das colônias foi perceptível em todas as temperaturas avaliadas (Gráfico 1 e Tabela 

3). 

 

Gráfico 1 – Taxa de crescimento micelial (mm/dia) das cepas de A. nomius   

         cultivadas a 25, 30 e 35 °C. 

 

 

Em relação ao crescimento micelial, as maiores taxas de crescimento radial 

foram obidas com as cepas mantidas a 30 °C. Nesta temperatura constatou-se  

crescimento médio de 4,7 mm/dia (4,2-5,1 mm/dia). O estudo de Zafra et al. (2015) 

com esta espécie, proveniente do solo (México), revelou taxa de crescimento de 3,14 
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mm/dia, quando submetido a 30 °C por 7 dias em meio Toyama (WUNDER et al., 

1994) (Tabela 2).  

Apenas a cepa 4 apresentou maior taxa de crescimento a 35 °C (5,4 mm/dia). 

Esta temperatura revelou que 71,4% das cepas tiveram menor desenvolvimento 

diário, com média de 3,6 mm/dia (3,1-5,4 mm/dia). As excessões foram a cepa 3, 

mantidas a 25 °C (3,6 mm/dia) e  35 °C (3,7 mm/dia) e a cepa 4, quando mantida a 25 

°C (3,6 mm/dia). O resultado de crescimento médio diário alcançado em relação às 

cepas 1 a 7, a 25 °C, foi de 3,7 mm/dia (3,2-4,4 mm/dia). A cepa 6 manteve o mesmo 

valor da taxa de crescimento radial a 25 e a 35 °C, 3,2 mm/dia. A cepa padrão (8) 

apresentou taxa de crescimento micelial a 25 °C de 4,5 mm/dia, a 30 °C de 5,1 mm/dia 

e a 35 °C de 4,1 mm/dia. 

Constatou-se na presente investigação diferença estatística nos valores de taxa 

média de crescimento radial entre as temperaturas de 25 e 30 °C e de 30 e 35 °C, 

porém não se observou diferença entre as temperaturas de 25 e 35 °C (p<0,05). 

Foram encontrados, em todas as temperaturas avaliadas neste estudo,  valores 

de taxa média de crescimento radial maiores do que o observado por Zafra et al. 

(2015). Em relação a A. flavus, outro importante fungo aflatoxigênico, Abdel-Hadi et 

al. (2012), avaliando cepas do fungo incubadas em meio extrato de levedura – 

sacarose (YES) por 9 dias, constataram melhor taxa de crescimento micelial diário a 

35 °C em relação a outras temperaturas, com valores de 4,06 mm/dia a 20 °C, 4,26 

mm/dia (1,2-5,8 mm/dia) a 25 °C, 4,81 mm/dia (1,8-6,7 mm/dia) a 30 °C, 4,93 mm/dia 

(2-6,8 mm/dia) a 35 °C, 4,4 mm/dia (2,9-5,9 mm/dia) a 37 °C e 1,4 mm/dia a 40 °C 

(Tabela 2). Gallo et al. (2016), utilizando ágar amêndoa, concluíram que a melhor taxa 

de crescimento foi obtida a 28 °C após 15 dias de incubação. Não houve crescimento 

perceptível após 1 dia a 28 °C, 2 dias a 20 °C e 15 dias a 37 °C. 
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Tabela 2 – Resultados comparativos com a literatura em relação a Taxa de 

Crescimento Micelial (mm/dia) de Aspergillus seção Flavi nas temperatudas avaliadas. 

 

Temperatura (°C) Espécie Taxa de Crescimento Micelial (mm/dia) 

25 
A. nomius 3,7 

A. flavus 4,26 

30 
A. nomius 

4,7 

3,14 

A. flavus 4,81 

35 
A. nomius 3,6 

A. flavus 4,93 

    Resultados obtidos neste estudo estão representados em vermelho. 

Fonte: Abdel-Hadi et al. (2012); Zafra et al. (2015).   

 

Ao analisar A. nomius após 7 dias de incubação, verificou-se que todas as 

cepas apresentaram crescimento micelial nas temperaturas avaliadas (25, 30 e 35 °C) 

(Tabela 3).  

 

Tabela 3  – Diâmetro (mm) das cepas de A. nomius cultivadas a 25, 30 e 35 °C,  

                    após 7 dias de incubação. 

 

 Temperatura (°C) 

 
Cepas de A. nomius 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
25 

D
iâ

m
e

tr
o

 

(m
m

) 

43 54 48 48 53 42 56 56 

 
30 70 63 52 68 68 55 71 64 

 
35 45 49 52 73 53 47 61 58 

   Cepa 8 = cepa padrão. 

 

A temperatura considerada ótima para crescimento de A. nomius, na qual a 

maioria dos fungos, 85,7% (cepas 1, 2, 3, 5, 6 e 7), desenvolveu maior diâmetro médio, 

64 mm (52-71 mm), foi a 30 °C, assim como para a cepa padrão (8), 64 mm. Apenas 

a cepa 4 demonstrou comportamento diferente, com maior diâmetro, 73 mm, a 35 °C 

do que a 30 °C, 68 mm. 
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Já a temperatura na qual a maior parte das cepas analisadas, 85,7% (cepas 1, 

3, 4, 5, 6 e 7), obtiveram menor crescimento foi a 25 °C, com média de crescimento 

de 49 mm (42-56 mm), esta temperatura se manteve menos favorável em relação ao 

crescimento da cepa padrão, 56 mm. Neste caso, somente o crescimento da cepa 2 

ocorreu de outra forma, sendo menor a 35 °C, com 49 mm, em comparação a 25 °C, 

54 mm. 

Pôde ser observado que a 35 °C, as cepas apresentaram em média diâmetro 

de 54 mm (45-73 mm). A cepa padrão apresentou crescimento de 58 mm. 

Averiguou-se no presente estudo que os valores do diâmetro mesurado após 7 

dias de incubação das cepas de A. nomius apenas não apresentaram diferença 

estatística entre as temperaturas de 25 e 35 °C (p<0,05). 

Os dados de crescimento micelial das cepas de A. nomius obtidos neste estudo 

vem ao encontro, ou se aproximam, daqueles encontrados na literatura (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Resultados comparativos com a literatura em relação ao Diâmetro (mm)     

de Aspergillus seção Flavi nas temperaturas semelhantes às avaliadas. 

 

Temperatura (°C) Espécie Diâmetro (mm) 

25 

A. nomius 42-56 

40-70 

A. bombycis 65 

A. flavus 55-80 

A. parasiticus 45-65 

28 A. flavus 64-198 

30 
A. nomius 

52-71 

>80 

A. bombycis 65 

35 
A. nomius 

45-73 

64-198 

A. flavus 55-65 

37 A. bombycis 55-65 

Resultados obtidos neste estudo estão representados em vermelho. 

Fonte: Kurtzman et al. (1987) ; Peterson et al. (2001); Doster et al.(2009); Zotti et al. (2011); 

Baquião et al. (2013); Moore et al. (2015); Baquião et al. (2016). 
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Avaliando cepas de A. nomius isoladas de castanha-do-Brasil, após incubação 

por 7 dias, Baquião et al. (2013) constataram, utilzando ágar Czapeck (CZ), que o 

tamanho atingido pelas cepas mantidas a 25 °C foi de 55–65 mm e a 37 °C de 40–70 

mm. Em relação às cepas isoladas de outros substratos, Kurtzman et al. (1987) 

verificaram que replicatas de uma cepa apresentaram, a 25 °C, 40-70 mm em meio 

CZ e ágar extrato de malte (MEA). Segundo Peterson et al. (2001), colônias de A. 

nomius cultivadas em MEA apresentaram, a 25 °C, crescimento de 45-65 mm e a 37 

°C de 24-65 mm. Doster et al. (2009) analisaram isolados do fungo mantidos em CZ 

em temperaturas de 30 e 37 °C. Os resultados demonstraram valores maiores que 80 

mm, sendo o melhor crescimento relatado a 30 °C. Os dados obtidos por Zotti et al. 

(2011), utilizando MEA, CZ e ágar Czapek – levedura (CYA), revelaram a 25 °C, 45-

55 mm em meio CYA, 52-56 mm em MEA, 57-62 mm em CYA com 20% de sacarose, 

40-50 mm em CZ e, a 37 °C, 73-85 mm em CYA. Estudos realizados por  Moore et al. 

(2015), utilizando cepas de A. nomius cultivadas a 25 °C em meio CZ,  revelaram 

colônias com diâmetro de 40-70 mm . 

Em temperaturas consideradas mais extremas para o crescimento de A. 

nomius, após o cultivo de 7 dias, Kurtzman et al. (1987) constataram a 42 °C colônias 

com diâmetro de 0-15 mm em CZ e 0-7 mm em MEA, respectivamente. Peterson et 

al. (2001) verificaram que esta espécie a 42 °C em meio MEA, exibiu 5-32 mm. Doster 

et al. (2009) notaram que a 10 °C as cepas deste fungo não revelaram crescimento, a 

15 °C houve crescimento de 14,2 a 20,3 mm e, a 42 °C de 2,8 a 4,7 mm, quando 

analisadas em CZ. Baquião et al. (2013) relataram que ao incubar cepas em CZ a 42 

°C, os fungos apresentaram 0–15 mm de diâmetro. Após um período menor de 

incubação, 5 dias, Erlich et al. (2007) não observaram crescimento micelial a 42 °C 

em meio CZ. 

Outra espécie pertencente à seção Flavi, Aspergillus bombycis, foi descrita por 

Peterson et al. (2001) como ‘’irmã’’ de A. nomius, devido às características 

semelhantes observadas entre ambos os fungos. Ao cultivarem A. bombycis, isolados 

de detritos de bicho da seda (Bombyx mori) (Japão e Indonésia), por 7 dias, os autores 

relataram que em MEA a 5 e 42 °C não houve crescimento micelial,  a 25 °C o diâmetro 

foi de 65 mm em MEA e CZ, a 37 °C foi 5-37 mm em MEA e 15 mm em CZ. Estes 

dados mostraram que as condições de temperatura mais altas (37 e 42 °C) são mais 

hostis para esta espécie do que para A. nomius, e, estes dados podem ser um 

diferencial entre elas. 
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Em relação ao diâmetro do crescimento micelial de A. flavus, após 7 dias de 

incubação em CZ, Doster et al. (2009) apontaram crescimento de 17 mm a 15 °C e 26 

mm a 42 °C, respectivamente. Baquião et al. (2013), utilizando temperaturas de 25, 

37 e 42 °C, constataram 60-70 mm, 55–65 mm e 24–36 mm, respectivamente. Os 

autores Moore et al. (2015) também relataram que a 25 °C suas colônias 

apresentaram crescimento de 55-65 mm. Ao cultivar cepas em ágar coco, Baquião et 

al. (2016) relataram que cepas toxigênicas e não-toxigênicas, a 25 °C, apresentaram 

crescimento final de 64-67 mm e 57-80 mm, respectivamente. Ao utilizar ágar farinha 

de amendoim (PMEA), Passone et al. (2012), estudando uma cepa em replicatas, 

encontraram crescimento final de 74,1-154 mm a 20 °C e de 64,3-198,5 mm a 28 °C, 

respectivamente, após período de 12,5 dias de incubação.  

Trabalhos relacionados ao diâmetro do crescimento micelial de A. parasiticus, 

após cultivo de 7 dias em CZ, como o de Doster et al. (2009), mostraram crescimento 

de 19 mm a 15 °C e  12 mm a 42 °C. Baquião et al. (2013), avaliaram as temperaturas 

de 25 e 37 °C e constataram diâmetros de 50–70 mm e, a 42 °C de 18–33 mm. Moore 

et al. (2015) observaram que a 25 °C suas colônias apresentaram 45-65 mm. 

Na presente investigação, os resultados de crescimento micelial demonstraram 

que a temperatura ótima para crescimento de A. nomius, na maioria dos casos, foi 30 

°C. Outros autores, com estudos semelhantes, encontraram resultados análogos, 

evidenciando que temperaturas de acondicionamento de castanhas-do-Brasil na 

região Amazônica, próximas a esta, podem propiciar o desenvolvimento desta espécie 

e, consequentemente, produção de aflatoxinas. 

 

4.2 ANÁLISES DE EXPRESSÃO GÊNICA 
 

No presente estudo, para avaliar a expressão dos genes pertencentes à via 

produtora de aflatoxinas das cepas de A. nomius,  foi feita previamente a validação do 

método de RT-PCR para posterior análise com a confiabilidade adequada. 

 

4.2.1   VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

 

Para a validação do método, a eficiência da amplificação dos genes alvo e de 

referência (controle endógeno) foi verificada através da construção de curvas 

padrão para cada gene avaliado, utilizando diluições do cDNA de uma mesma 
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amostra (RNA: 80 ng/µL) (1; 1:4; 1:16; 1:64; 1:256). A partir da curva gerada pelo 

software, foi calculada a eficiência do ensaio através da fórmula: E = 10(-1/slope) – 1, 

para cada gene. Em seguida, foi verificada a compatibilidade das eficiências geradas 

para os ensaios do gene alvo e do controle endógeno. Para tal, a média de Ct de cada 

ponto da curva foi calculada, e posteriormente, o ΔCt foi calculado utilizando as médias 

de cada ponto e o log dos valores de diluição. Estes dados foram plotados em um 

gráfico para a verificação da inclinação da reta gerada, que deve ser entre – 0,1 e 0,1. 

A quantificação relativa da expressão gênica foi a estimada utilizando o método ΔΔCT 

comparativo e, os níveis de expressão foram estabelecidos comparando os valores 

de Ct constatados (PFAFFL, 2001; SCHMITTGEN e LIVAK, 2008). 

Para avaliar a eficiência do método de RT-PCR as reações foram preparadas 

em quintuplicata utilizando o master mix 2X Power SYBR Green PCR (Invitrogen), 

seguindo as recomendações do fabricante. Os iniciadores foram utilizados na 

concentração de 100 nmol e as condições de termociclagem foram de 20 s a 95 °C, 

seguido por 40 ciclos a 95 °C por 3 s e 60 °C por 30 s, finalizando por 15 s a 95 °C, 1 

min a 60 °C e 15 s a 95 °C. As análises foram realizadas em equipamento Step One 

Plus Real time PCR system (Applied Biosystem). 

As  análises de eficiências obtidas por RT-PCR apresentaram-se dentro dos 

parâmetros estabelecidos para todos os genes (90 a 110%) exceto para β-tubulina 

(112,8%). As curvas de amplificação para todos os genes se mostraram específicas, 

apresentando um pico único de temperatura de dissociação para cada um deles 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Análise dos genes alvo e de referência utilizados no estudo de expressão 

gênica de cepas de A. nomius. 

 

Genes Eficiências (%) Temperatura de Dissociação (°C) 

aflR 103,568 82,91 

aflD 103,407 85,11 

aflQ 100,758 80,05 

CAL 103,025 83,94 

TUB 112,818 84,83 
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As análises de compatibilidade entre os genes alvo (aflR, aflD e aflQ) e o 

de referência TUB encontra-se próxima do padrão adotado (-0,1 a 0,1), porém a 

compatibilidade entre estes genes alvo e o de referência CAL mostrou-se 

adequadamente dentro do padrão determinado (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Análises de compatibilidade entre os genes alvo e os de referência 

utilizados no estudo de expressão gênica de cepas de A. nomius. 

 

 CAL TUB 

aflR -0,005 -0,1274 

aflD 0,0037 -0,1187 

aflQ 0,0449 -0,0775 

 

Desta maneira, de acordo com os dados obtidos referentes às eficiências de 

amplificação e à compatibilidade dos genes avaliados neste estudo, as análises de 

expressão gênica das cepas de A. nomius, mantidas a 25, 30 e 35 °C foram realizadas 

empregando o gene calmodulina como gene de referência. 

 

4.2.2   EXPRESSÃO GÊNICA DE CEPAS DE A. nomius 

 

Análise de expressão gênica feita através de RT-PCR revelou que nas 

temperaturas avaliadas (25, 30 e 35 °C), todas as cepas de A. nomius, incluindo a 

cepa de A. nomius padrão, apresentaram expressões consideráveis dos genes (aflR, 

aflD e aflQ) envolvidos na produção de aflatoxinas (Gráficos 2, 3 e 4). 

O resultado da análise do gene aflR está representada no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 –  Expressão relativa do gene aflR das cepas de A. nomius nas diferentes       

temperaturas analisadas (25, 30 e 35 °C). 

 
*Não apresentou diferença estatística (p<0,05). 

 

Investigando o comportamento do gene aflR, notou-se que 57,1% (cepas 1, 2, 

5 e 6) apresentaram maior expressão relativa a 30 °C, sendo que a cepa padrão (8) 

admitiu o mesmo comportamento. Para 57,1% (cepas 1, 2, 3 e 4) a menor expressão 

deste gene foi a 25 °C, dado que se manteve para a cepa de A. nomius padrão. 

Apenas a cepa 7 se portou diferente em relação a este gene, expressando mais a 25 

°C e menos a 30 °C. 

O resultado da análise do gene aflD está representada no Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 
 



54 
 

 
Gráfico 3 - Expressão relativa do gene aflD das cepas de A. nomius nas diferentes 

temperaturas analisadas (25, 30 e 35 °C). 

 
*Não apresentou diferença estatística (p<0,05). 

 

Em relação ao gene aflD, a temperatura que propiciou maior expressão 

também foi 30 °C, desta vez para 85,7% (cepas 2, 3, 4, 5, 6 e 7) da população. Vale 

ressaltar que a expressão deste gene na cepa de A. nomius padrão (8) procedeu de 

modo diferente, sendo maior a 35 °C. A temperatura em que este gene apresentou 

menor expressão em 71,4% (cepas 2, 3, 4, 6 e 7), foi também a 25 °C, cujo o resultado 

se repetiu para a cepa padrão. É pertinente mostrar que apenas a cepa 1 teve maior 

expressão do gene aflD a 25 °C e menor a 30 °C. 

O resultado da análise do gene aflQ está apresentada no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Expressão relativa do gene aflQ das cepas de A. nomius nas diferentes     

temperaturas analisadas (25, 30 e 35 °C). 

 
*Não apresentou diferença estatística (p<0,05). 

 

Ao observar os resultados do gene aflQ, notamos um comportamento diferente 

dos genes anteriores (aflR e aflD). Em 42,8% (cepa 1, 2 e 7), a maior expressão de 

aflQ ocorreu a 25 °C e, 42,8% (cepas 4, 5 e 6) a 30 °C. Apenas a cepa 3 apresentou 

maior expressão do gene a 35 °C. A temperatura que menos favoreceu a expressão 

deste gene em 57,1% (cepas 1, 2, 3 e 7) foi 30 °C, seguindo de 35 °C para 28,5% 

(cepas 5 e 6) e 25 °C para 14,2% (cepa 7). Em relação à cepa padrão (8), a 

temperatura que propiciou maior expressão deste gene foi 30 °C e, a menos favorável, 

foi 25 °C. 

De modo geral, o gene aflQ expressou relativamente mais em todas as 

temperaturas analisadas (25, 30 e 35 °C), seguido por aflD e, com menor expressão, 

o aflR. Os genes aflR e aflD foram mais expressos, na maioria dos casos, a 30 °C e 

menos a 25 °C. Já o gene aflQ expressou mais a 25 e 30 °C e uma grande 

porcentagem também apresentou baixa expressão a 30 °C. Os resultados referentes 

à cepa padrão mostrou que a temperatura menos favorável para a expressão dos 
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genes aflR, aflD e aflQ foi 25 °C e, a que propiciou maior expressão de aflR e aflQ foi 

30 °C e do gene aflD foi 35 °C. 

Apesar dos resultados obtidos, não houve diferença estatística entre as 

temperaturas avaliadas (25, 30 e 35 °C) e os genes estudados (aflR, aflD e aflQ) 

(p<0,05). 

Estudos sobre expressão aflatoxigênica feitos com outras espécies de 

Aspergillus da seção Flavi estão representados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultados da literatura em relação a Expressão Gênica de Aspergillus 

seção Flavi nas temperaturas avaliadas. 

 

Temperatura 
(°C) 

Espécie Toxicidade Expressão Gênica 

25 

A. flavus 

TOX 
aflR↑ (aflD e aflQ)↓ 

aflR e aflD 

TOX E  

NÃO TOX 

aflD  Ø 

aflR↑ aflD↓ 

NÃO TOX 
14 = 50% aflR; 92,5% aflD; 14,2% 

aflR e aflD 

A. parasiticus TOX 
aflD  Ø 

9 = 11,1% aflR; 100% aflD 

30 A. flavus 

TOX E  

NÃO TOX 
aflD e aflQ 

TOX aflQ↑ (aflR e aflD)↓ 

35 A. flavus TOX aflR↑ (aflD e aflQ)↓ 

TOX = cepa toxigênica; NÃO TOX = cepa não toxigênica 
Ø = não apresentou expressão do gene 
Fonte: Chang et al. (2007); Abdel-Hadi et al. (2012); Al-Hmoud et al. (2012); Davari et al. 
(2014); Baquião et al. (2016). 

 

Em relação a trabalhos com A. flavus, nas mesmas condições (25 °C após 7 

dias de incubação em ágar coco), resultados diferentes foram observados por Baquião 

et al. (2016), os quais mostraram expressões maiores para aflR do que aflD, tanto 

para a maioria das cepas toxigênicas como para as não-toxigênicas, o mesmo ocorreu 

com 2 dias de cultivo.  

Com incubação desta espécie em meio YES por 9 dias, Abdel-Hadi et al. (2012) 

estudaram uma cepa aflatoxigênica (NRRL 3357) submetida às temperaturas de 20, 

25, 30 e 35 °C e, assim como neste estudo, sob a temperatura de 30 °C, o gene aflQ 
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expressou mais que aflR e aflD. Estes autores constataram, também, que os três 

genes (aflR, aflD e aflQ) expressaram mais a 20 °C, sendo maior a expressão de aflQ 

também nesta temperatura. No que diz respeito a aflR, o trabalho divergiu, 

apresentando maior expressão que os demais genes a 25 e 35 °C. Um resultado 

incomum foi encontrado por Al-Hmoud et al. (2012), os quais submeteram uma cepa, 

de potencial não toxigênico, a 25 °C por 7 dias e, constataram que o gene aflD não foi 

expresso. Assim como o estudo aqui descrito, com fungos aflatoxigênicos, Davari et 

al. (2014) contaram, com o cultivo de colônias a 25 °C por 3 dias, que todas as 5 cepas 

analisadas apresentaram expressões dos genes aflR e aflD e, porém das 14 cepas 

não toxigênicas avaliadas, 50% expressaram aflR e 92,5% expressaram aflD, destas, 

14,2% expressaram ambos os genes.  

Corroborando com os resultados encontrados, Chang et al. (2007) identificaram 

expressão dos genes aflD e aflQ pelas cepas de A. flavus toxigênicas (NRRL 29459, 

NRRL 29474 e NRRL 29499) e não toxigênicas (NRRL 35742, NRRL 35743 e NRRL 

35744) avaliadas a 30 °C em BDA após 3 dias de incubação. 

Estudos com A. flavus em temperaturas distintas das aqui avaliadas 

apresentaram respostas variadas. Passone et al. (2012), ao analisarem uma cepa 

(RCP 08108) a 20 e 28 °C por 7 dias em meio PMEA, observaram que o gene aflD foi 

mais expresso a 20 °C. No trabalho de Gallo et al. (2016), utilizando ágar amêndoa, 

os autores avaliaram temperaturas (20, 28 e 37 °C) em diferentes intervalos (3 dias a 

20 °C, 2 dias a 28 °C, 1 dia a 37 °C e 5, 7 e 10 dias em todas temperaturas) e 

perceberam que ambos os genes, aflR e aflD, expressaram mais a 28 °C após 2 dias 

e menos a 20 °C após 3 dias de incubação. Liu et al. (2017) observaram que, em 

amendoim inoculado com esta espécie e incubado por 7 dias, os genes aflD e aflR 

apresentaram baixa expressão nas temperaturas de 28 e 37 °C e, em contrapartida o 

gene aflQ foi altamente expresso a 28 °C, já a 37 °C este gene foi mais expresso que 

os demais. Estes autores constataram que a 42 °C a expressão de todos os genes 

estudados ficou comprometida (down-regulated). 

A partir de estudos referentes à expressão gênica de A. parasiticus, inoculados 

em meio YES a 25 °C, Davari et al. (2014) submeteram 9 cepas a um período de 3 

dias de incubação e, notaram, como o trabalho aqui exibido, que todas as cepas 

expressaram aflD. Estes autores verificaram, em contrapartida, que apenas 11,1% 

das cepas expressaram aflR. Por outro lado, Al-Hmoud et al. (2012) verificaram, após 

7 dias de incubação, que a cepa por eles estudada, não teve o gene aflD expresso. 



58 
 

A presente investigação sobre a expressão de genes relacionados à 

biossíntese de aflatoxinas em A. nomius é pioneira e, os resultados demonstraram 

que sob as condições avaliadas todos os genes (aflR, aflD e aflQ) foram expressos. 

Interessantemente, como já reportado em A. flavus, em temperaturas similares, o 

gene aflQ foi altamente expresso. Contudo, não foi possível estabelecer quais os 

parâmetros ideais para expressão de um ou outro gene e, nem se sempre serão 

expressos. 

 
4.3 ANÁLISE TOXIGÊNICA 

 

A análise do potencial toxigênico das cepas de A. nomius utilizando métodos 

cromatográficos qualitativos (CCD) e quantitativos (CLAE) são apresentados nos 

Gráficos (5, 6 e 7) e na Tabela 5. 

 

4.3.1 ANÁLISE QUALITATIVA DO POTENCIAL TOXIGÊNICO DE CEPAS DE 

A. nomius 

 

O estudo do potencial aflatoxigênico qualitativo foi feito com a utilização da  

Cromatografia em Camada Delgada (CCD) como mostra a Figura 9. 

 

Figura 9 – Detecção qualitativa por CCD de aflatoxinas produzidas por replicatas de 

cepas de A. nomius. 

 

Fonte: Yunes, 2018. 

 

Foi constatada nas 8 cepas de A. nomius a produção das toxinas AFB e AFG, 

em todas as temperaturas analisadas (25, 30 e 35 °C), após 7 dias de incubação. 
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Estudos brasileiros com A. nomius, isolados de castanhas-do-Brasil, inoculados 

em ágar YES a 25 °C por 7 dias, mostraram produção de aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 

na totalidade dos fungos analisados (OLSEN et al., 2008; GONÇALVES et al., 2012; 

CALDERARI et al., 2013). Moore et al. (2015) trabalharam com este fungo nas 

mesmas condições, porém em meio CZ, e obtiveram os mesmos resultados. 

Midorikawa et al. (2014), no entanto, submeteram 7 cepas desta espécie, A. nomius, 

às mesmas condições e, observaram que 71,4% produziram B1, B2, G1 e G2 e que, 

14,2% produziram B1, G1 e G2 e 14,2% produziram apenas B1 e G1. 

Ao se reportar à espécie A. flavus, isoladas de castanhas-do-Brasil, cultivadas 

em ágar YES,  Arrus et al. (2005) selecionaram cepas aflatoxigênicas e verificaram, a 

21 °C por 10 dias e, a 10, 13, 15, 25 e 30 °C por 30 e 60 dias, a produção de AFB 

exceto sob a condição de 10 °C. Olsen et al.  (2008), analisando 19 cepas deste fungo 

cultivadas a 25 °C por 7 dias, reportaram produçao de AFB em 52,6% das cepas 

estudadas. Gonçalves et al. (2012) ao analisar 24 cepas concluíram que 37,5% 

apresentaram produção de aflatoxinas B1 e B2, 37,5% apresentaram apenas produção 

de B1 e 25% não produziram estas toxinas. Calderari et al. (2013) notaram que de 

1.212 isolados, 46% produziram B1 e B2. Midorikawa et al. (2014) ao incubarem 16 

cepas toxigênicas, observaram que 68,7% produziram AFB. Outros autores 

realizaram estudos com cepas desta espécie isoladas de outros substratos, Abdel-

Hadi e al. (2012) detectaram produção de aflatoxina B1 por uma cepa cultivada a 20, 

25, 30, 35 e 40 °C por 10 dias. Amani et al. (2012) incubaram 53 cepas a 28 °C por 4 

dias e, constataram que 79,2% produziram B1. Davari et al. (2014) estudaram cepas 

aflatoxigênicas e notaram que ao serem mantidas a 26 °C por 7 dias, todas produziram 

aflatoxinas. Houshyarfard et. al (2014), ao analisarem 160 cepas, constataram AFB 

em 42,5%, quando mantidas a 28 °C durante 3 dias. Moore et al. (2015) analisaram 

uma cepa, incubada em meio CZ a 25 °C após 7 e, observaram produção de AFB. 

Gallo et al. (2016) avaliaram que em ágar amêndoa houve produção de AFB sob 

diversas condições, 6 dias a 20 °C, 2 dias a 28 °C, e 1 dia a 37 °C, a cada 24 h até o 

dia 7. 

Em relação a estudos com A. parasiticus isolados de diversos substratos, em 

meios de cultivo baseados em extrato de levedura, sacarose e peptona, Al-Hmoud et 

al. (2012) evidenciaram a produção de aflatoxinas sob incubação de 25 °C por 7 dias. 

Lozano-Ojalvo et al. (2013) analisaram as temperaturas (25, 30 e 37 °C) em intervalos 

(48, 60, 72 e 96 h) e observaram que com exceção da temperatura de 37 °C, houve 
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produção de aflatoxinas. Moore et al. (2015) ao analisar uma cepa inoculada em meio 

CZ a 25 °C por 7, detectaram produção das quatro aflatoxinas, B1, B2, G1 e G2. 

 

4.3.2 PADRONIZAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE DO POTENCIAL 

TOXIGÊNICO QUANTITATIVO DE CEPAS DE A. nomius 

 
A fim de determinar o potencial toxigênico das cepas de A. nomius com 

confiabilidade, o método foi previamente padronizado de acordo com os seguintes 

parâmetros: porcentagem de recuperação, LD, LQ e curva de calibração. 

 
4.3.2.1  TESTE DE RECUPERAÇÃO 

 

Os coeficientes de recuperação alcançados para as aflatoxinas deste trabalho 

foram: B1 = 80,44%; B2 = 83,28%; G1 = 116,06% e G2 = 84,26%. Os coeficientes de 

variação da recuperação foram: B1 = 6,4%; B2 = 3,5%; G1 = 4,7%, e G2 = 6,7%. Os 

tempos de retenção foram 5; 7,5; 11 e 17 minutos (± 5%) para G1, B1, G2 e B2, 

respectivamente. 

 

4.3.2.2   LD E LQ 

 

Os limites de detecção e quantificação para todas as aflatoxinas produzidas 

pelas cepas de A. nomius foram 0,75 µg/kg e 1,5 µg/kg, respectivamente. 

 

4.3.2.3   CURVA DE CALIBRAÇÃO 

 

Os valores dos coeficientes de correlação foram de 0,999 para todas as 

aflatoxinas deste estudo (Figura 10). 
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Figura 10 – Representação cromatográfica dos padrões de aflatoxinas (B1, B2, G1 e 

G2). 

 
 

4.3.3   ANÁLISE QUANTITATIVA DO POTENCIAL TOXIGÊNICO DE CEPAS DE A. 

nomius 

 

Ao submeter as cepas de A. nomius à análise do potencial toxigênico pelo 

método de CLAE, confirmou-se a produção de aflatoxinas por todas as cepas nas 

temperaturas de incubação determinadas (25, 30 e 35 °C) após 7 dias (Tabela 8).  

(Gráfico 5). 
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25 ⁰C 

d

* * * 

30 ⁰C 35 ⁰C 

Gráfico 5 – Potencial toxigênico quantitativo (µg/kg) das cepas de A. nomius cultivadas a 25, 30 e 35 °C por 7 dias. 
 

*Houve diferença estatística a 25 °C em relação às temperaturas de 30 e 35 °C (p<0,05). 
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No estudo das cepas de A. nomius submetidas a 25 °C podemos observar alta 

produção de aflatoxinas do grupo B e G por todas as cepas, inclusive pela cepa padrão 

(8). As cepas apresentaram produção média para AFB (B1 + B2) de 154,32 µg/kg 

(62,02-338,11 µg/kg) e para AFG (G1 + G2) de 86,50 µg/kg (14,52-160,46 µg/kg). Em 

85,7% (cepas 1, 2, 3, 5, 6 e 7) houve maior produção de aflatoxinas do grupo B. A 

cepa padrão apresentou comportamento semelhante em relação a maior produção de 

AFB. As concentrações apresentadas por esta cepa foram de 196,40 e 162,99 µg/kg 

para AFB e AFG, respectivamente. 

De acordo com as demais pesquisas sobre esta espécie, isolada de castanhas-

do-Brasil (Brasil), os seguintes autores encontraram maior produção de AFG do que 

AFB. Após cultivo em ágar coco por 14 dias Baquião et al. (2013) e Reis et al. (2014)  

constataram produção média de AFB de 3.223 µg/kg e 392 µg/kg e de AFG de 17.337 

µg/kg e 2.214 µg/kg, respectivamente. Em relação a outro meio de cultura, Doster et 

al. (2009) observaram produção de AFB de 3,5 µg/kg e de AFG de 4 µg/kg, quando 

submetido a ágar extrato de levedura - glicose (GYEA) por 7 dias. 

Sob 30 °C, as cepas de A nomius e a cepa padrão (8) continuaram a apresentar 

produção de AFB e AFG, porém em uma menor quantidade do que a 25 °C. Em 

relação a AFB, a produção média foi de 61,87 µg/kg (0,49-133,82 µg/kg), e a AFG, de 

61,59 µg/kg (0,13- 152,87 µg/kg). Vale enfatizar que a quantidade de toxinas 

produzidas dos diferentes grupos foi semelhante, ainda que, 71,4% (cepas 1, 2, 5, 6 

e 7), apresentaram maior produção de toxinas do grupo B. A cepa padrão mostrou 

comportamento diferente da maioria, com concentrações menores de AFB, 103,29 

µg/kg, do que de AFG, 147,44 µg/kg. 

Na temperatura de 31 °C, Erlich et al. (2007) encontraram produção média de 

toxinas totais de 1.522 µg/kg em CZ ao final de 4 dias.  

Ao observar a produção de aflatoxinas, constatou-se menor produção a 35 °C. 

A média de toxinas do grupo B produzida foi de 3,39 µg/kg (0,40-9,70 µg/kg), 

levemente maior do que as do grupo G, 3,17 µg/kg (0-8,08 µg/kg). A produção de AFB 

foi maior do que AFG em 57,1% (cepas 2, 3, 5 e 7). Assim como a maioria, a cepa 

padrão apresentou maior valor de AFB, 40,49 µg/kg do que AFG, 31,23 µg/kg, sendo 

estas concentrações bem mais elevadas que as produzidas pelas demais cepas. 

As quatro aflatoxinas (B1, B2, G1 e G2) produzidas por cada cepa de A. nomius 

e pela padrão (8), após 7 dias de tratamento, foram analisadas também 

separadamente (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Produção de micotoxinas (µg/kg) por cepas de A. nomius nas diferentes 

temperaturas (25, 30 e 35 °C) após 7 dias de incubação. 

 

T 
(°C) 

Aflatoxinas 
Produção de micotoxinas (µg/kg) por cepas de A. nomius 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 

B1 74,63 335,38 138,29 71,70 146,61 61,57 237,60 194,28 

B2 0,85 2,73 1,41 0,52 2,37 0,46 6,16 2,13 

G1 54,38 152,71 70,79 73,17 75,34 14,28 155,62 159,16 

G2 0,38 1,41 0,95 0,25 1,19 0,24 4,84 3,83 

30 

B1 66,93 48,47 131,55 83,19 17,97 0,50 72,90 101,73 

B2 1,32 1,97 2,27 1,85 0,34 0 3,89 1,57 

G1 40,57 31,45 132,46 151,36 8,18 0,14 57,53 147,05 

G2 0,99 1,13 2,27 1,52 0 0 3,57 0,40 

35 

B1 2,10 3,03 9,70 0,78 0,41 1,30 6,27 39,71 

B2 0 0,10 0 0 0 0 0,08 0,79 

G1 3,51 0,20 8,08 3,21 0 1,31 5,36 30,79 

G2 0 0 0 0 0 0 0,54 0,44 

T = temperatura 

 

Em geral a temperatura de 25 °C proporcionou melhor condição de produção 

para todas as aflatoxinas avaliadas, sendo que a cepa 2 foi a que produziu maior 

concentração de aflatoxinas totais, 492,23 µg/kg. Sob 30 e 35 °C, houve maior 

produção de aflatoxinas totais pela cepa 3, 268,55 µg/kg e 17,79 µg/kg, 

respectivamente. A condição de 35 °C foi a que menos favoreceu a produção de 

aflatoxinas, sendo que a menor concentração total apresentada foi pela cepa 5, 0,41 

µg/kg. 

Em relação aos níveis de AFB houve diferença estatística entre todas as 

temperaturas e, quanto aos níveis de AFG a diferença foi significativa entre 25 e 35 

°C e entre 30 e 35 °C (p<0,05). 

Os dados de produção aflatoxigênica deste estudo foram comparados com 

resultados da literatura de Aspergillus seção Flavi na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Resultados comparativos com a literatura em relação a Produção de 

Aflatoxinas (µg/kg) por Aspergillus da seção Flavi. 

 

 

Resultados obtidos neste estudo estão representados em vermelho. 

Fonte: Peterson et al. (2001); Arrus et al. (2005); Doster et al. (2009); Abdel-Hadi et al. 

        (2012); Baquião et al. (2013); Reis et al. (2014); Fakruddin et al. (2015); Baquião 

et al. (2016); Liu et al. (2017). 

 

Ao analisar A. bombycis, Peterson et al. (2001) utilizaram caldo de extrato de 

levedura com glicose e incubaram a 27 °C por 7 dias e, encontraram produções de B1 

de 1.000-9.600 µg/kg, B2 de 200-500 µg/kg, G1 de 1.500-33.100 µg/kg e G2 de 500 

µg/kg. 

Ao investigar A. flavus, mantido em ágar coco a 25 °C, Baquião et al. (2013) e 

Reis et al. (2014) observaram uma produção média para aflatoxina B1 de 4.860 µg/kg 

e 69,45 µg/kg e B2 de 290 µg/kg e 1,38 µg/kg, respectivamente, após incubação por 

14 dias. Em 2016, Baquião et al. notaram uma produção média de B1 de 1,5 µg/kg no 
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final do segundo dia e de 397,37 µg/kg ao final do sétimo dia de incubação. Ao analisar 

cepas em ágar YES sob diversas temperaturas, Arrus et al. (2005) revelaram que 

colônias, submetidas a 21 °C por 10 dias de cultivo, produziram em média 295,23 

µg/kg de aflatoxinas totais. Neste trabalho, os autores estudaram também diversas 

temperatudas (13, 15, 25 e 30 °C) após 30 e 60 dias e, encontraram maiores 

produções de AFB a 25 e 30 °C após 60 dias, com valores de 6817 e 5046 µg/kg, 

respectivamente. Abdel-Hadi et al. (2012) observaram a produção média de B1 com 

valores de 1.703 µg/kg a 20 °C, 1.500 µg/kg a 25 °C, 1.656 µg/kg a 30 °C, 1.186 µg/kg 

a 35 °C, 3.020 µg/kg a 37 °C e que, não houve produção a 40 °C, após 10 dias. Amani 

et al. (2012) investigaram cepas mantidas a 28 °C por 4 dias e, encontraram uma 

produção média de B1 de 1.268 µg/kg. Trabalhos que utilizaram meio CZ, como Erlich 

et al. (2007), mostraram que em relação a AFB as cepas produziram em média 804 

µg/kg após incubação a 31 °C por 4 dias. Fakruddin et al. (2015) constataram que ao 

serem mantidas a 25 °C por 7 dias, as cepas produziram médias de B1 de 19.926 

µg/kg e de B2 de 10.307 µg/kg. Ao avaliar outros meios de cultura, Doster et al. (2009) 

concluíram que a produção de AFB foi de 4 µg/kg em GYEA a 25 °C por 7 dias. 

Passone et al. (2012), ao estudar o comportamento sob o meio PMEA, notaram maior 

produção de AFB a 28 °C do que a 20 °C, após 11 dias. Gallo et al. (2016) ao utilizarem 

ágar amêndoa detectaram AFB a 20 °C após 10 dias, já a 28 °C houve produção a 

partir de 2 dias e, a 37 °C a presença foi constatada a partir de 6 dias de incubação, 

enquanto que a maior concentração desta toxina foi observada a 28 °C após 15 dias 

de incubação. Liu et al. (2017) inocularam esta espécie em amendoim e, observaram 

que no geral, após 7 dias, AFB foi altamente produzida entre 25 e 33 °C, sendo a 

produção máxima obtida a 28 °C. 

Trabalhos feitos com A. parasiticus inoculado a 25 °C em meio ágar coco 

levaram Baquião et al. (2013) a constatar as seguintes concentrações médias de 

aflatoxinas após 14 dias, AFB, 6.356 µg/kg e AFG, 17.089 µg/kg. Com 7 dias de 

incubação, os autores Doster et al. (2009) notaram que em meio GYEA a produção 

de AFB e AFG foi de 1 µg/kg. Ao avaliar os meios YES e extrato de levedura - sacarose 

– 0,3% ciclodextrina e 0,6% desoxicolato de sódio (YCSD), Al-Hmoud et al. (2012) 

observaram baixa produção de aflatoxinas totais, não ultrapassando 4 µg/kg. Em 

relação a outras temperaturas, Erlich et al. (2007) revelaram que a 31 °C a produção 

média de aflatoxinas totais foi de 2.929 µg/kg, após 4 dias em meio CZ. Lozano-Ojalvo 

et al. (2013) apontaram que após 4 dias de incubação, as melhores condições para 
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produção de aflatoxinas foram a 25 °C nos meios extrato de levedura - sacarose - 

peptona (YESP) e extrato de levedura - sacarose - peptona - 1% triptofano (YESP-T) 

e, que a pior condição foi a 30 °C em extrato de levedura - sacarose - peptona - 1% 

nitrato de sódio (YESP-N). 

A produção de aflatoxinas em sementes pode ocorrer em uma ampla faixa de 

temperatura, assim como descrito por Liu et al. (2017), que trabalharam com 

temperaturas entre 15 e 42 °C. 

Em relação à A. nomius, não foi evidenciada associação entre produção de 

aflatoxinas e variabilidade da expressão dos genes relacionados a sua biossíntese. O 

mesmo foi observado por Chang et al. (2007) no que diz respeito à A. flavus. Como 

mencionado por Abdel-Hadi et al. (2012), o presente estudo sobre o funcionamento 

desta via, pode ajudar a uma melhor compreensão da interação entre os genes e a 

produção de aflatoxinas. Como constatado por Baquião et al. (2016), a aplicação de 

tecnologia genética contribui para a detecção precoce destes compostos, o que auxilia 

na garantia da segurança e qualidade dos alimentos.  

Pôde-se observar que a produção de aflatoxinas por A. nomius é preocupante, 

pois a temperatura que propiciou a maior produção destas toxinas coincide com as da 

região Amazônica, território nativo das castanheiras. Além disso, a temperatura é um 

fator crítico em toda a cadeia produtiva de suas sementes. Com base nos resultados 

reportados, este estudo poderá servir como ferramenta na elaboração de eficientes 

estratégias para o controle de A. nomius e aflatoxinas em castanhas-do-Brasil. 
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5 CONCLUSÕES 

 

• A temperatura ideal para crescimento micelial das cepas de A. nomius foi 30 

°C; 

• Os genes avaliados (aflR, aflD e aflQ) foram expressos nas três temperaturas 

estudadas. Entretanto, os genes aflR e aflD apresentaram maior expressão a 30 °C e 

menor a 25 °C, excetuando-se a cepa padrão que, em relação a aflD, apresentou 

maior expressão a 35 °C e menor a 25 °C; 

• Nas condições avaliadas, o gene aflQ teve comportamento distinto em relação 

aos outros genes (aflR e aflD). As temperaturas de 25 e 30 °C favoreceram a 

expressão do referido gene; 

• Em relação ao potencial aflatoxigênico das cepas de A. nomius, houve maior 

produção de AFB (B1+B2) do que AFG (G1+G2), em todas as temperaturas avaliadas 

(25, 30 e 35 °C), com exceção da cepa padrão, que demonstrou maiores níveis de 

AFG do que de AFB a 30 °C; 

• Maiores níveis de AFB e AFG foram constatados  nas cepas de A. nomius 

mantidas a 25 °C; 

• Apesar das cepas de A. nomius utilizadas no presente estudo apresentarem 

melhor crescimento a 30 °C, não foi possível correlacionar este dado com os 

resultados da expressão dos genes (aflR, aflD e aflQ), tampouco com os dados do 

potencial aflatoxigênico; 

• A maior produção de aflatoxinas e elevada expressão do gene aflQ  ocorreu a 

25 °C. Por sua vez, a temperatura de 35 °C revelou baixos níveis de toxina e de 

expressão; 

• A presente investigação é pioneira em relação à expressão de genes 

envolvidos na biossíntese de aflatoxinas em A. nomius e trabalhos relacionados a esta 

espécie ainda são escassos. Sendo assim, mais estudos são necessários para o 

entendimento da ecofisiologia de A. nomius e dos mecanismos envolvidos na 

produção de aflatoxinas, a fim de possibilitar o desenvolvimento de métodos eficazes 

no controle de fungos e micotoxinas em castanhas-do-Brasil. 
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APÊNDICE A – Dados do crescimento micelial diário obtido pelas cepas de A. 

nomius  

 

Tabela 10 – Diâmetro (mm) diário obtido, a partir do terceiro dia, das cepas de A. 

nomius incubadas nas temperaturas de 25, 30 e 35 °C. 

 

T (°C) Dia 
 Cepas de A. nomius 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25 

3 

D
iâ

m
e

tr
o

 (
m

m
) 

15 23 20 20 24 16 21 19 

4 19 29 26 23 29 23 28 29 

5 26 36 33 31 36 29 37 34 

6 35 48 42 40 45 36 47 45 

7 43 54 48 48 53 42 56 56 

30 

3 29 26 18 27 29 22 32 23 

4 38 35 26 41 38 32 40 33 

5 47 43 36 55 47 39 50 44 

6 58 53 44 61 59 48 60 53 

7 70 63 52 68 68 55 71 64 

35 

3 18 24 22 31 26 22 30 26 

4 26 33 31 40 34 28 44 32 

5 32 39 37 52 38 34 51 41 

6 38 44 47 64 46 41 54 51 

7 45 49 52 73 53 47 61 58 

T = temperatura 

Cepa 8 = cepe padrão. 
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APÊNDICE B – Dados de eficiência e de inclinação da reta gerados para os 

genes alvo (aflR, aflD e aflQ) e de referência (CAL e TUB) 

avaliados para análise da expressão gênica em A. nomius 

 

Figura 11 – Dados de eficiência e de inclinação da reta gerados para o gene aflR. 
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Figura 12 – Dados de eficiência e de inclinação da reta gerados para o gene aflD. 

 

Figura 13 – Dados de eficiência e de inclinação da reta gerados para o gene aflQ. 

 



82 
 

Figura 14 – Dados de eficiência e de inclinação da reta gerados para o gene CAL. 

 

Figura 15 – Dados de eficiência e de inclinação da reta gerados para o gene TUB. 
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APÊNDICE C – Temperatura de dissociação dos genes alvo (aflR, aflD e aflQ) e 

de referência (CAL e TUB) avaliados para análise da expressão 

gênica de cepas de A. nomius 

 

Figura 16 – Temperatura de dissociação do gene aflR. 
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Figura 17 – Temperatura de dissociação do gene aflD. 
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Figura 18 – Temperatura de dissociação do gene aflQ. 

  



86 
 

Figura 19 – Temperatura de dissociação do gene CAL. 
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Figura 20 – Temperatura de dissociação do gene TUB. 
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APÊNDICE D – Curva de calibração para aflatoxinas 

 

Figura 21 – Curva de calibração para aflatoxina B1. 
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Figura 22 – Curva de calibração para aflatoxina B2. 
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Figura 23 – Curva de calibração para aflatoxina G1. 
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Figura 24 – Curva de calibração para aflatoxina G2. 

 

 


