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RISCO DE CONSUMO E QUALIDADE NUTRICIONAL DE AMENDOIM E PAÇOCA, 

CONSUMIDOS EM CASCAVEL – PARANÁ 

 

RESUMO 

 

Aflatoxinas são produtos do metabolismo secundário de Aspergillus sp., produzidas após a 
fase de crescimento exponencial dos fungos, podendo contaminar grande variedade de 
alimentos, principalmente o amendoim. Devido aos efeitos carcinogênicos, mutagênicos e 
teratogênicos, as aflatoxinas merecem especial atenção por parte da indústria de alimentos, 
pois representam um risco à saúde humana, sendo necessário o desenvolvimento de 
medidas de controle durante o processo de produção de alimentos, bem como no cultivo, 
colheita, armazenamento e transporte. Considerando que o amendoim e seus derivados são 
produtos amplamente consumidos pela população, este trabalho teve por objetivo avaliar a 
ocorrência de aflatoxinas em amendoins e produtos derivados, na cidade de Cascavel - PR, 
o potencial de risco da exposição humana a essas micotoxinas, a segurança alimentar e a 
qualidade nutricional que estes produtos oferecem. Primeiramente foi realizada uma 
pesquisa relativa ao consumo de amendoins e produtos derivados pela população de 
Cascavel - PR, através de questionário estruturado. Foram coletados 40 lotes de amendoim 
e paçoca em cinco supermercados do município, sendo metade dos lotes a um mês da data 
de validade e a outra metade de quatro a cinco meses da data de validade. Foram 
realizadas análises físico-químicas, microbiológicas e a determinação de aflatoxinas. Os 
resultados sugerem que a vida de prateleira do amendoim não interfere em sua qualidade 
nutricional, mas interfere na qualidade nutricional da paçoca, com diminuição de proteína e 
lipídio. Foi evidenciado que todas as amostras de amendoim e paçoca apresentaram 
contaminação por fungos, com média de 7,24 e 3,13 UFC.g-1 x 103 para amendoim e paçoca 
“a vencer” e 4,93 e 4,08 UFC.g-1 x 103 para amendoim e paçoca “novo”, respectivamente, 
principalmente o amendoim próximo a data final de validade. A análise de aflatoxinas 
demonstrou contaminação elevada em alguns lotes do amendoim e baixa contaminação 
para paçoca, com média de 36,15 e 0,21 µg.Kg-1 para amendoim e paçoca “a vencer” e 
32,74 e 0,28 µg.Kg-1 para amendoim e paçoca “novo”, respectivamente. A análise de risco 
indicou resultados elevados de ingestão diária provável média para aflatoxinas no 
amendoim e baixa ingestão diária para a paçoca, porém estes dois produtos oferecem risco 
à população, pois são substâncias genotóxicas e podem ocasionar danos à saúde do 
consumidor. 
 
Palavras-chave: conservação de alimentos, Arachis hypogaea L., Aspergillus sp., 
micotoxinas, aflatoxinas. 
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CONSUMPTION RISK AND NUTRITIONAL QUALITY OF PEANUT AND PEANUT 

CANDY, CONSUMED IN CASCAVEL – PARANÁ 

 

ABSTRACT 

 

Aflatoxins are products of secondary metabolism of Aspergillus sp. that appear after the 
phase of exponential growth of fungi and contaminate a wide variety of foods, especially 
peanuts. Due to the carcinogenic, mutagenic and teratogenic effects, aflatoxins deserve 
special attention from the food industry, because they represent a risk to human health, thus 
it is necessary to develop control measures during the process of food production, as well as 
in farming, harvest, storage and transportation. Whereas peanuts and derivatives products 
are widely consumed, this study aimed to evaluate, in the city of Cascavel, state of Paraná, 
the occurrence of aflatoxins in peanuts and derivatives, the potential risk of human exposure 
to these mycotoxins, and the food safety and nutritional quality these products offer. First, a 
survey of consumption of peanuts and derivatives by the population of Cascavel – PR was 
conducted through a structured questionnaire. 40 lots of peanut and peanut candy called 
paçoca were collected in five supermarkets, being half of the lots expiration date one month 
ahead, and the other half expiration date four or five months ahead. Physical, chemical, 
microbiological and determination analyzes of aflatoxins were performed. The results 
suggest that the shelf life of the peanut does not interfere in their nutritional quality; but it 
interferes in the peanut candy nutritional quality, as protein and lipid levels decrease. It was 
shown that all the samples of peanuts and peanut candy were contaminated with fungi, with 
an average of 7,24 and 3,13 UFC.g-1 x 103 to peanuts and peanut candy due to expire in one 
month, and 4,93 and 4,08 UFC.g-1 x 103 to new peanuts and peanut candy, respectively; 
especially the peanut near the expiration date was contaminated. The analysis showed high 
aflatoxin contamination in some lots of peanut and low contamination in peanut candy, with 
average of 36,15 and 0,21 µg.Kg-1 for peanuts and peanut candy due to expire in one month, 
and 32,74 and 0,28 µg.Kg-1 for new peanuts and peanut candy, respectively. Risk analysis 
indicated medium daily intake results for aflatoxins in peanuts and low daily intake for peanut 
candy. These two products offer a risk to population, as they are genotoxic substances that 
can cause harm to the consumer health. 
 
Keywords: preserving food, Arachis hypogaea L., Aspergillus sp., mycotoxins, aflatoxins. 
 



ix 

 

SUMÁRIO 

 

 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................ xi 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................... xii 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 1 

2 OBJETIVOS ............................................................................................................... 3 

2.1 Objetivo geral ............................................................................................................. 3 

2.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 3 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................................................... 4 

3.1 Cultura do amendoim (Arachis hypogaea L.) .............................................................. 4 

3.2 Características físico-químicas dos grãos de amendoim ............................................ 5 

3.3 Micotoxinas ................................................................................................................ 6 

3.4 Aflatoxinas .................................................................................................................. 7 

3.4.1 Características físico-químicas ................................................................................... 7 

3.4.2 Aspergillus sp. ............................................................................................................ 8 

3.4.3 Legislação para os limites de aflatoxinas em alimentos ............................................ 10 

3.5 Fatores que levam à produção de aflatoxinas no amendoim .................................... 10 

3.6 Segurança alimentar na produção de amendoim ..................................................... 12 

3.6.1 Destoxificação de matéria-prima contaminada ......................................................... 14 

3.7 Risco das micotoxinas à saúde ................................................................................ 16 

3.7.1 Efeitos tóxicos das aflatoxinas .................................................................................. 16 

3.7.2 Avaliação de risco das micotoxinas à saúde............................................................. 18 

4 MATERIAL E MÉTODOS ......................................................................................... 20 

4.1 Inquérito populacional e alimentar ............................................................................ 20 

4.1.1 Aspectos éticos ........................................................................................................ 20 

4.1.2 Local do estudo ........................................................................................................ 20 

4.1.3 População e amostra ................................................................................................ 21 

4.1.4 Instrumento e procedimento de coleta de dados ...................................................... 22 

4.1.5 Critério de inclusão e exclusão ................................................................................. 22 

4.1.6 Vulnerabilidade e critérios para interromper a pesquisa ........................................... 23 

4.1.7 Sigilo e armazenamento dos dados .......................................................................... 23 

4.1.8 Análise dos dados .................................................................................................... 23 



x 

 

4.2 Amostragem ............................................................................................................. 23 

4.3 Delineamento experimental e análises realizadas .................................................... 25 

4.4 Análises físico-químicas ........................................................................................... 25 

4.4.1 Determinação do teor de umidade ............................................................................ 25 

4.4.2 Determinação do teor de cinzas ............................................................................... 26 

4.4.3 Determinação do teor de proteínas .......................................................................... 26 

4.4.4 Determinação do teor de lipídios .............................................................................. 26 

4.4.5 Determinação do teor de carboidrato total e valor calórico total ............................... 27 

4.5 Análise microbiológica .............................................................................................. 27 

4.5.1 Determinação e contagem de fungos filamentosos .................................................. 27 

4.5.2 Identificação dos fungos totais produtores de aflatoxinas ......................................... 28 

4.6 Determinação de aflatoxinas .................................................................................... 28 

4.6.1 Extração da amostra ................................................................................................ 29 

4.6.2 Diluição do extrato .................................................................................................... 29 

4.6.3 Cromatografia de afinidade (coluna) ......................................................................... 29 

4.6.4 Derivatização ............................................................................................................ 29 

4.6.5 Configuração do HPLC ............................................................................................. 30 

4.6.6 Testes de recuperação e limites de detecção ........................................................... 30 

4.7 Interpretação dos resultados .................................................................................... 30 

4.8 Análise de risco ........................................................................................................ 31 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................... 32 

5.1 Inquérito populacional e alimentar ............................................................................ 32 

5.2 Análises físico-químicas ........................................................................................... 37 

5.3 Análise microbiológica .............................................................................................. 41 

5.4 Determinação de aflatoxinas .................................................................................... 44 

5.5 Análise de risco ........................................................................................................ 50 

6 CONCLUSÕES ........................................................................................................ 53 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 54 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 55 

ANEXO ................................................................................................................................ 63 

ANEXO A PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ...................................... 64 

APÊNDICE .......................................................................................................................... 65 

APÊNDICE A  INQUÉRITO POPULACIONAL E ALIMENTAR ...................................... 66 

 



xi 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 Estimativa da amostra mínima para cada categoria entrevistada .................. 21 

Tabela 2 Descritivo das amostras de amendoim coletadas ......................................... 24 

Tabela 3 Descritivo das amostras de paçoca coletadas ............................................... 24 

Tabela 4 Estimativa da amostra mínima para cada categoria e amostra real 

entrevistada .................................................................................................. 32 

Tabela 5 Peso corpóreo médio por categoria entrevistada .......................................... 32 

Tabela 6 Perfil das categorias entrevistadas com relação à profissão ......................... 33 

Tabela 7 Perfil das categorias entrevistadas com relação à escolaridade.................... 33 

Tabela 8 Perfil das categorias entrevistadas com relação à renda familiar mensal ...... 34 

Tabela 9 Frequência de consumo semanal de amendoim por categoria ..................... 35 

Tabela 10 Média de consumo mensal de amendoim em gramas por categoria ............. 35 

Tabela 11 Preferência de consumo de derivados de amendoim por categoria .............. 36 

Tabela 12 Frequência de consumo semanal de derivados de amendoim por categoria 37 

Tabela 13 Média de consumo mensal de derivados de amendoim em gramas por 

categoria ....................................................................................................... 37 

Tabela 14 Teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídios, carboidrato total e valor 

calórico total das amostras de amendoim e paçoca ...................................... 38 

Tabela 15 Contagem de fungos totais das amostras de amendoim e paçoca ................ 41 

Tabela 16 Contaminação fúngica e por aflatoxinas por lote de amendoim..................... 46 

Tabela 17 Contaminação fúngica e por aflatoxinas por lote de paçoca .......................... 46 

Tabela 18 Ingestão diária provável média de aflatoxina B1 e aflatoxinas totais em 

amendoim, segundo a faixa etária ................................................................ 50 

Tabela 19 Ingestão diária provável média de aflatoxina B1 e aflatoxinas totais em 

paçoca, segundo a faixa etária...................................................................... 51 

 

 



xii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 Estrutura química das aflatoxinas. .................................................................. 7 

Figura 2 Características macro e microscópicas do Aspergillus sp. a) Aspergillus flavus 

b) A. parasiticus c) A. clavatus d) “Célula pé” do Aspergillus sp., visto na base 

do conidióforo. ................................................................................................ 9 

Figura 3 Localização geográfica dos supermercados selecionados para o estudo. .... 21 

Figura 4 Preferência alimentar de produtos à base de amendoim............................... 36 

Figura 5 Placa de Petri com ágar batata dextrose, contendo colônias de 

Aspergillus sp., incubados por cinco dias. ..................................................... 42 

 

 

 



1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O amendoim (Arachis hypogaea L.) se destaca pelo seu valor nutricional, é um 

alimento altamente calórico, proteico e rico em vitaminas dos complexos B e E, ácido fólico 

e fibras, tanto para o consumo in natura como processado. O Sudeste é o maior produtor de 

amendoim do país e o Paraná ocupa o terceiro lugar, possuindo diversas empresas que 

beneficiam e processam este alimento. É um dos grãos mais susceptíveis à contaminação 

por fungos, que podem ocorrer praticamente em todas as fases, das várias etapas de sua 

cadeia produtiva (BRASIL, 2004; FEITOSA, et al., 2011; CONAB, 2014). 

 Muitos fungos podem produzir metabólitos secundários tóxicos, denominados 

micotoxinas que, ao serem ingeridos junto com alimentos, causam alterações biológicas 

prejudiciais. Os principais gêneros produtores de micotoxinas são Aspergillus, Penicillium e 

Fusarium. Há frequente ocorrência dessas substâncias em países em desenvolvimento, 

sendo uma consequência de manejos de produção e estocagem inadequados ou 

ineficientes, além das condições climáticas propícias para o desenvolvimento fúngico (NEAL 

et al., 2001). Fungos são encontrados em diferentes ambientes, desenvolvem-se bem em 

temperaturas acima de 25 oC e desempenham papel importante na deterioração de 

alimentos, perdendo desta forma a sua qualidade nutricional. 

As aflatoxinas são micotoxinas produzidas por fungos do gênero Aspergillus, os 

quais podem estar presentes em vários alimentos, com grande incidência no amendoim e 

em seus derivados. Quando ingeridas, as aflatoxinas podem ocasionar prejuízos à saúde 

humana, pois possuem efeitos carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos, atingindo 

principalmente o fígado. A avaliação da exposição às micotoxinas constitui um importante 

aspecto para a saúde pública, tendo em vista a possibilidade de prevenir ou minimizar a 

incidência de doenças decorrentes da sua interação com o organismo (ARAÚJO et al., 

2003; BANDO et al., 2007). 

A segurança alimentar refere-se a um conjunto de normas e padronizações que 

englobam toda a cadeia produtiva do alimento, do campo à mesa do consumidor, 

objetivando torná-lo adequado ao consumo, visando à proteção da saúde dos indivíduos. 

Considerando-se o elevado consumo de amendoim pela população em geral, tanto 

pela diversidade de produtos industriais quanto por seu alto valor nutricional e baixo custo, 

torna-se necessária uma averiguação da incidência de amendoins e derivados 

contaminados por aflatoxinas no município de Cascavel - PR, a identificação do potencial de 

risco da exposição humana a essas micotoxinas e avaliação da segurança alimentar que 
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estes produtos oferecem, bem como a qualidade nutricional relacionada com a vida de 

prateleira do produto. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o risco de consumo, pela análise de aflatoxinas em amendoim e paçoca 

destinados ao consumo humano, no município de Cascavel - PR e estimar o grau de risco 

que a sua população está submetida ao consumir estes alimentos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Verificar o consumo de amendoins e derivados pela população de Cascavel – PR; 

- Realizar análises físico-químicas para verificar a qualidade nutricional de amendoim 

e paçoca, relacionados com a vida de prateleira do produto; 

- Fazer análise microbiológica no amendoim e paçoca, quantificando as colônias de 

fungos totais presentes; 

- Quantificar as aflatoxinas encontradas no amendoim e derivados; 

- Analisar a porcentagem de amendoins e paçoca contaminados por aflatoxinas no 

comércio de Cascavel - PR. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Cultura do amendoim (Arachis hypogaea L.) 

 

O amendoim teve como local de origem mais provável a América do Sul. Sua difusão 

para o mundo ocorreu no século XVI, quando os espanhóis chegaram à América. Por volta 

de 1560, a semente foi introduzida na África Ocidental e, no início do século XVII, a planta 

do amendoim já era comum em toda região tropical oeste do continente africano. A 

expansão aconteceu com a ajuda dos escravos conduzidos à América do Norte que levaram 

com eles o amendoim (ROCHA; BARBOSA, 1990; ABICAB, 2012). 

Historicamente, a produção nacional de amendoim assumiu importante papel no 

fornecimento de farelo para alimentação animal e de óleo vegetal. No entanto, na década de 

1970 houve alteração do perfil da produção e do consumo de amendoim, devido à redução dos 

recursos concedidos pela política agrícola brasileira à cultura do amendoim, pela inexistência de 

normas de controle de aflatoxinas para o comércio exterior e, concomitantemente, estímulo à 

expansão da sojicultura (FREITAS; AMARAL, 2002; LOURENZANI; LOURENZANI, 2009). 

A década de 1990 registrou forte declínio nas aquisições de amendoim pelas 

processadoras, obrigando o manicultor a buscar o mercado de doces e confeitos que, para 

atender às exigências do consumidor, requer melhor qualidade. Nessa fase, a demanda por 

cultivares que atendessem as exigências da indústria confeiteira tornou-se o grande desafio, 

assim como a adoção de tecnologias que pudessem garantir a qualidade do amendoim. 

Pesquisas diversas deram origem a novos cultivares utilizando técnicas de melhoramento 

genético. IAC Caiapó, IAC Tatu-ST e IAC Runner 886 são os mais plantados no estado de 

São Paulo (ROCHA; BARBOSA, 1990; FREITAS; AMARAL, 2002; MARTINS, 2006). 

Aderente à adoção de novos cultivares, outras tecnologias foram introduzidas, tanto 

na produção agrícola quanto no beneficiamento, além da colheita mecanizada e a secagem 

artificial, contribuindo para incrementar a produtividade. Por outro lado, investimentos em 

novas formas de armazenamento e em testes de detecção para controle das aflatoxinas, 

foram elementos que buscaram garantir a qualidade do grão e sua inserção no mercado 

externo (MARTINS, 2006). 

O estado de São Paulo foi o maior produtor de amendoim primeira safra 2012/13, 

responsável por quase 92% da oferta do país, seguido de Minas Gerais (3,2%) e Paraná 

(2,08%). Basicamente a produção é do cultivar Runner, considerado resistente a pragas e 

altamente produtivo (4.500 Kg.ha-1). Em torno de 80% desse amendoim é destinado aos 



5 

 

 

mercados da Europa. O restante é vendido internamente para as empresas que processam 

este alimento (CONAB, 2014). 

A área plantada de amendoim em 2012/2013 foi de 7,2 mil hectares na região 

norte/nordeste e 89,4 mil hectares no centro-sul, totalizando 96,6 mil hectares. Já para a 

safra de 2013/2014, até março de 2014, 7,1 mil hectares para norte/nordeste e 99,8 mil 

hectares para o centro-sul, com um total de 106,9 mil hectares de área plantada, 

ultrapassando os valores de 2012/13. Houve um aumento na produção de amendoim, com 

294,7 mil toneladas para a safra de 2011/12 e 326,3 mil toneladas para a safra de 2012/13, 

ultrapassando valores das safras de 2009/10 com 226 mil ha. A estimativa da produção para 

março de 2014 é de 289,4 mil toneladas (CONAB, 2013; CONAB, 2014). 

Até março de 2014, de acordo com a CONAB (2014), para a safra 2013/14, o estado 

de São Paulo aparece como o maior produtor brasileiro de amendoim com 257,4 mil 

toneladas, seguido por Minas Gerais (9,4 mil toneladas) e Paraná (6,8 mil toneladas). 

 

3.2 Características físico-químicas dos grãos de amendoim 

 

O amendoim é considerado a terceira maior fonte de óleo vegetal do mundo, com 

uma produção mundial de 31 milhões de toneladas por ano. O grão contém em torno de 25 

a 29% de proteína, 20 a 23% de carboidrato e 40 a 50% de lipídio. Após a extração do óleo, 

o teor de proteína na torta pode chegar a 50%. O óleo de amendoim é rico em gorduras 

insaturadas (80%), representadas principalmente pelos ácidos graxos insaturados oleico e 

linoleico (SANTOS; GONDIM; FREIRE, 2006; FEITOSA et al., 2011; LATIF et al., 2013). 

É a terceira mais importante fonte de proteína vegetal, que constitui 11% do 

fornecimento de proteína do mundo. Apresenta propriedades diferentes da proteína animal, 

ou seja, fibra e bioativos, tais como a arginina e o resveratrol, que podem ajudar a controlar 

a pressão arterial e a reduzir doenças cardiovasculares. Além de sua importância 

nutricional, o amendoim tem se destacado também por ser fonte potencial de compostos 

antioxidantes, tais como os compostos fenólicos, carotenoides, ácido ascórbico e tocoferóis 

(FEITOSA et al., 2011; GHATAK; SEN, 2013). 

No estudo de McDaniel et al. (2012), realizado nos Estados Unidos, foram torrados 

amendoins utilizando-se diferentes temperaturas e padrões de cor. Esses pesquisadores 

verificaram que a umidade diminuiu em amendoins escuros; o conteúdo de tocoferol variou 

de 164 a 559 μg.g-1 de óleo, sendo maior em amendoins com cores mais escuras; o teor de 

glicose dependia da cor e temperatura; o teor de lisina diminuiu com o aumento da cor. As 

características da torrefação afetaram significativamente a composição do amendoim, sendo 
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suficientes para sugerir influências sobre a vida de prateleira do produto final e 

aceitabilidade do consumidor. 

Os grãos de amendoim são frequentemente processados em uma variedade de 

formas para produzir um gama de produtos, tais como amendoim torrado, amendoim doce 

ou salgado, paçoca, manteiga de amendoim. Apresentam boa fonte de proteína, carboidrato 

e lipídio. O baixo teor de água também contribui para aumentar a vida de prateleira, limitada 

apenas pelo potencial para a oxidação de gordura (ROSENTHAL; SHARE, 2014). 

 

3.3 Micotoxinas 

 

Em condições favoráveis, várias espécies fúngicas podem produzir micotoxinas, que 

são metabólitos secundários com potencial para causar toxicoses ao homem e aos animais, 

quando os grãos contaminados são destinados à alimentação. As micotoxinas podem 

apresentar várias manifestações toxicológicas, alguns efeitos sobre o sistema imunológico, 

enquanto que outras são consideradas teratogênicas, mutagênicas ou carcinogênicas em 

certas espécies de animais (BRASIL, 2008). 

Os fungos filamentosos, que estão adaptados para o ambiente terrestre, são 

geralmente reconhecidos como os produtores de micotoxinas, as quais são produzidas 

principalmente pela estrutura micelial destes fungos, pertencentes a espécies dos gêneros 

Aspergillus, Penicillium e Fusarium que estão presentes no solo e podem crescer em 

alimentos durante o armazenamento, em condições favoráveis de temperatura, umidade e 

atividade de água (HUSSEIN; BRASEL, 2001; BHAT; RAI; KARIM, 2010). 

Cerca de 400 tipos de micotoxinas foram descobertas e são classificadas em grupos, 

com base nas similaridades estruturais e nos seus principais efeitos tóxicos. Os riscos para 

a saúde humana são normalmente associados ao consumo direto de alimentos 

contaminados com micotoxinas. Várias destas toxinas podem ser produzidas antes da 

colheita (aflatoxinas, desoxinivalenol), enquanto outras são produzidas principalmente 

durante as fases de pós-colheita (fumonisina, ocratoxina). Os sintomas gerais das 

micotoxicoses em humanos são: vômitos, diarreia e outros problemas gastrointestinais 

associados. Dependem da quantidade e duração da exposição, idade e estado nutricional 

dos indivíduos. A exposição crônica a micotoxinas pode induzir ao câncer, toxicidade 

hepática, renal e imunossupressão (BENNET; KLICH, 2003; BHAT; RAI; KARIM, 2010). 

Acredita-se que a exposição alimentar a níveis agudos de micotoxinas é rara em 

países desenvolvidos, pois normalmente o alimento contaminado é rejeitado. Apesar disso, 

muitas micotoxinas podem sobreviver ao processamento dos alimentos e representam um 

risco significativo para a saúde humana (BENNET; KLICH, 2003). 
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3.4 Aflatoxinas 

 

3.4.1 Características físico-químicas 

 

As aflatoxinas começaram a ser estudadas em 1960 quando ocorreu um surto de 

uma doença denominada Doença "X" dos perus, na Inglaterra, matando cerca de 100.000 

perus e outros animais do campo. A doença foi causada por um componente da ração, o 

farelo de amendoim, que estava infestado por Aspergillus flavus. Na análise da ração foi 

descoberta uma série de compostos fluorescentes, mais tarde denominados aflatoxinas, 

responsáveis pelo surto (FONSECA, 1976). 

As aflatoxinas são um grupo de micotoxinas de intensa importância em alimentos e 

rações, devido aos danos provocados à saúde e aos prejuízos econômicos na agricultura. 

Foram identificados 18 diferentes tipos, sendo que os principais fungos toxigênicos são: 

Aspergillus flavus, A. parasiticus e A. nomius presentes em vários alimentos, como 

amendoim, milho, soja, feijão, condimentos e outros. A. flavus produz apenas aflatoxinas do 

grupo B, enquanto A. parasiticus e A. nomius produzem aflatoxinas dos grupos B e G. As 

quatro aflatoxinas naturalmente encontradas são: B1 (AFB1), B2 (AFB2), G1 (AFG1) e G2 

(AFG2) (TRABULSI, 2005; BHAT; RAI; KARIM, 2010). Na Figura 1, visualiza-se a estrutura 

química das aflatoxinas. 

 

 

Figura 1 Estrutura química das aflatoxinas. 

Fonte: ANDRADE (2014). 
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Conforme se verifica na Figura 1, as aflatoxinas pertencem à classe de compostos 

denominados furanocumarinas; todas possuem um núcleo cumarina associado como furano 

e a lactona. As aflatoxinas do grupo B possuem anel ciclopentanona e as do grupo G, 

lactona insaturada, enquanto as do grupo M são derivados hidroxilados de B1 e B2 

(ARAÚJO, 1999). 

A aflatoxina M1 é um metabólito da aflatoxina B1 em humanos e animais. Nos animais 

em lactação, de 1 a 3% da AFB1 ingerida é transformada em aflatoxina M1, encontrada no 

leite, ligada à caseína. Com a precipitação da caseína durante a fabricação de queijo, ocorre 

também a concentração de aflatoxina no produto final. A exposição humana a aflatoxina M1, 

em níveis de nanogramas por dia, ocorre principalmente através do consumo de leite e 

derivados contaminados por aflatoxina, incluindo o leite materno (ARAÚJO, 1999; IARC, 

2002). 

As aflatoxinas são identificadas de acordo com a fluorescência que emitem quando 

expostas à luz ultravioleta (B para azul - blue, G para verde - green). Elas têm um baixo 

peso molecular e são altamente solúveis em solventes moderadamente polares, tais como 

clorofórmio, metanol e dimetilsulfóxido, mas são pouco solúveis em água. As aflatoxinas são 

estáveis a altas temperaturas (ponto de fusão de B1 é 269 oC), mas podem ser destruídas 

por autoclave, na presença de amoníaco e tratamento com hipoclorito (GHATAK; SEN, 

2013). 

 

3.4.2 Aspergillus sp. 

 

Na Figura 2 são visualizadas as características macro e microscópicas do Aspergillus 

sp., e a “célula pé” de Aspergillus sp., visto na base do conidióforo, indicado na seta. 
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Figura 2 Características macro e microscópicas do Aspergillus sp. a) Aspergillus flavus b) 
A. parasiticus c) A. clavatus d) “Célula pé” do Aspergillus sp., visto na base do 
conidióforo. 

Fonte: YURI (2014); CANNOL (2014). 

 

Aspergillus flavus e A. parasiticus (encontradas no solo) constituem as principais 

espécies que produzem aflatoxinas como um derivado metabólito. O solo serve como um 

reservatório natural, onde vivem em forma de conídios ou escleródios. Como o amendoim 

está em contato direto com as populações de fungos aflatoxigênicos no solo, uma vez 

infectados, eles podem proliferar no amendoim armazenado de forma inadequada, 

principalmente em regiões tropicais (CHANG; SREEDHARAM; SCHNEIDER, 2013; 

TORRES et al., 2014). 

As colônias de Aspergillus apresentam uma ampla variação na coloração, sendo esta 

a principal característica macroscópica utilizada na classificação. São encontradas colônias 

com colorações verde, amarelo, cinza, marrons, preto e branco. As espécies produzem um 

conidióforo, asseptado e com a base chamada de “célula pé”, conectado a uma hifa 

vegetativa. O conidióforo de Aspergillus é simples, usualmente asseptado e termina numa 

vesícula, onde ficam inseridas as fiálides (KLICH, 2002). 
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3.4.3 Legislação para os limites de aflatoxinas em alimentos 

 

A contaminação do amendoim com micotoxinas, especialmente aflatoxinas, é um 

problema mundial que afeta tanto a segurança alimentar como economias agrícolas. A 

maioria dos países têm adotado normas que limitam a quantidade de aflatoxinas em 

alimentos para 20 μg.Kg-1 ou menos, no entanto, as condições ambientais na maior parte do 

mundo em que estes grãos são produzidos e armazenados muitas vezes tornam difícil 

atingir essas baixas concentrações (DORNER, 2008). 

Os níveis máximos toleráveis para a aflatoxina B1 em alimentos têm um intervalo de 

1 a 20 μg.Kg-1 e 2 μg.Kg-1 é um limitar em vigor em pelo menos 29 países, a maioria destes 

países pertencem para a União Europeia. Outro limite importante é de 5 μg.Kg-1, seguido por 

21 países, espalhados por África, Ásia/Oceania, América Latina e Europa. Os Estados 

Unidos permitem níveis máximos de aflatoxina de 20 μg.Kg-1 em produtos de amendoim 

destinados a consumo humano; União Europeia permite 4 μg.Kg-1 de aflatoxina total e 

2 μg.Kg-1 de aflatoxina B1 (FAO, 2004; TORRES et al., 2014). 

No Brasil, a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 7, de 18 de fevereiro de 

2011, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, 2011), dispõe sobre limites 

máximos tolerados para micotoxinas em alimentos. Para o amendoim (com casca, 

descascado, cru ou tostado), pasta de amendoim ou manteiga de amendoim, a somatória 

das quatro aflatoxinas (B1, B2, G1, G2) não deve ultrapassar 20 μg.Kg-1. Os níveis de 

micotoxinas deverão ser tão baixos quanto razoavelmente possível, devendo ser aplicadas 

as melhores práticas e tecnologias na produção, manipulação, armazenamento, 

processamento e embalagem, de forma a evitar que um alimento contaminado seja 

comercializado ou consumido. 

 

3.5 Fatores que levam à produção de aflatoxinas no amendoim 

 

A América do Sul é um continente predominantemente tropical e subtropical e 

proporciona condições ambientais favoráveis para o crescimento do fungo em culturas 

alimentares, especialmente a espécie Aspergillus flavus e A. parasiticus. Dependendo dos 

grãos e as condições de tempo de certas regiões, níveis elevados de aflatoxinas podem ser 

produzidos durante a colheita e o armazenamento dos grãos (SCUSSEL, 2004). 

Em períodos úmidos e chuvosos, os fungos encontram condições ideais para sua 

reprodução, fato evidenciado por Kamika e Takoy (2011), que avaliaram a ocorrência de 

aflatoxina B1 em amostras de amendoim coletadas durante estações de seca e chuvosa, na 

República Democrática do Congo. Os resultados mostraram que os níveis de aflatoxina B1 
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aumentaram da estação seca para a estação chuvosa, com valores de 1,5 a 390 µg.Kg-1 e 

12 a 937 µg.Kg-1, respectivamente. 

Fungos crescem normalmente entre 10 e 40 oC, sendo que a temperatura ideal para 

produção de aflatoxinas encontra-se na faixa de 25 a 28 oC, durante um intervalo de pH de 4 

a 8, umidade acima de 85% e atividade da água acima de 0,70. Uma vez produzidas, as 

micotoxinas podem estar presentes em todas as partes da colônia de fungos, incluindo as 

hifas, micélio, esporos e no substrato sobre o qual a colônia cresce (ARAÚJO, 1999; BHAT; 

RAI; KARIM, 2010). 

Os amendoins em desenvolvimento podem ser infectados por diferentes formas, mas 

a infecção principal ocorre diretamente no solo, através do contato direto com os esporos do 

fungo, principalmente durante os procedimentos de colheita e secagem inadequados, que 

prolongam o contato dos produtos com o solo e também as lesões nos grãos, provocadas 

por insetos e o armazenamento inadequado em locais úmidos e sem ventilação (CHU, 1991; 

TORRES et al.; 2014). 

Gonçalez et al. (2008) analisaram amostras de solo e de cascas de amendoim em 

diferentes estágios de maturação dos frutos. Os principais fungos isolados nas cascas foram 

Fusarium sp., Rhizopus sp. e Aspergillus sp.; no solo foram encontrados Penicillium sp., 

Fusarium sp., A. terreus, A. flavus, entre outros. Aflatoxinas foram detectadas nas cascas, a 

partir do estágio de granação, em concentrações que variaram de 5,42 μg.Kg-1 a 

218,52 μg.Kg-1. A. flavus foi isolada do solo somente quando o fruto já estava maduro. A 

presença de A. flavus, no solo do local do plantio, contribuiu para contaminação das cascas 

por aflatoxinas nos frutos maduros, e em todos os estágios de maturação, a contaminação 

dos grãos e das cascas por aflatoxinas estão relacionadas. 

Atayde et al. (2012), ao analisarem amostras de solo de amendoim, verificaram que 

Penicillium sp . foi a espécie de fungo mais frequente. A. flavus foi a espécie mais frequente 

do gênero Aspergillus. Em cascas e grãos de amendoim, Fusarium sp. apresentou a maior 

frequência de isolamento e A. flavus foi a espécie mais frequentemente isolada. A presença 

de aflatoxinas foi verificada em 5% das amostras de grãos, com concentrações de 1,0 a 

12,7 μg.Kg-1, e em 13,8% de amostras de casca, com concentrações variando 1,0 a 

117,8 μg.Kg-1. O isolamento destas espécies de solo confirmou que esta é a principal via de 

contaminação do amendoim. Embora classificado como um fungo de armazenamento, a 

presença de A. flavus em amostras de solo indica que este substrato serve como o 

reservatório primário deste fungo. 

O aumento do nível de contaminação por aflatoxina não ocorre apenas no campo, 

mas também durante o processo de formação da semente, colheita, secagem, transporte e 

armazenamento, bem como durante o manuseamento. A aflatoxina possui baixo peso 
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molecular e induz a vários graus de toxicidade para os vertebrados, invertebrados, plantas e 

microorganismos (GHATAK; SEN, 2013). 

As aflatoxinas são substâncias tóxicas potentes que ocorrem naturalmente em solos 

agrícolas, através do crescimento de fungos aflatoxigênicos. O mecanismo de captação de 

aflatoxina permanece desconhecido. Em um estudo realizado por Snigdha, Hariprasad e 

Venkateswaran (2013) foi caracterizado o mecanismo de absorção de aflatoxinas por 

experimento in vitro hidropônico sob condições variáveis. Neste estudo, verifica-se que a 

absorção de aflatoxinas por raízes de amendoim, seguido principalmente de forma passiva, 

foi facilitada através de aquaporinas. 

Fatores que influenciam a presença de micotoxinas em alimentos ou rações incluem 

condições ambientais relacionadas com o armazenamento que, entretanto, podem ser 

controladas. Outros fatores extrínsecos, tais como o clima ou fatores intrínsecos, como 

especificidade de estirpe fúngica, variação de tensão e instabilidade de propriedades tóxicas 

são mais difíceis de controlar (HUSSEIN; BRASEL, 2001). 

O impacto econômico da contaminação por fungos inclui a redução das taxas de 

germinação de sementes e qualidade do produto. Ela provoca a descoloração, odor 

desagradável, alteração nutricional e micotoxicoses nos grãos, mas isso pode ser 

minimizado mediante a aplicação de boas práticas agrícolas, além da manutenção de 

condições apropriadas de umidade e temperatura depois da colheita. A contaminação por 

aflatoxinas em amendoim pode ser verificada pela simples observação da descoloração de 

grãos de amendoim torrado (GHATAK; SEN, 2013). 

O amendoim é o produto agrícola mais susceptível à contaminação por aflatoxina 

que, muitas vezes, se torna inevitável, pois os fungos são naturais no solo em forma de 

esporos, são resistentes e quando encontram temperatura, umidade e substrato propícios 

ao seu desenvolvimento contaminam as vagens que estão diretamente em contato com o 

solo. Associados a fatores inadequados de plantio, colheita, armazenagem e transporte, 

levam à produção de aflatoxinas nos grãos de amendoim. 

 

3.6 Segurança alimentar na produção de amendoim 

 

Muitos fatores, desde a produção até o armazenamento, contribuem para a 

contaminação do amendoim por aflatoxina. O primeiro ponto de controle encontra-se na 

produção, monitorando-se a umidade do solo, pragas e doenças que causem estresse às 

plantas, favorecendo a infecção por Aspergillus. Realizar manejo adequado de adubação, 

época de plantio, espaçamento adequado, rotação de culturas, controles eficientes de 
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insetos e plantas daninhas, maturidade da vagem são fundamentais para prevenir a 

contaminação antes da colheita (BRASIL, 2004; TORRES et al., 2014). 

O grau de umidade do amendoim no momento do arranquio da planta varia de 30 a 

50%. Após o arranquio, as plantas devem ser secas em média por dois a cinco dias, quando 

são separadas as vagens das plantas. O grão de amendoim na vagem deve ter 10% de 

umidade ou menos, antes de ser classificado, armazenado e comercializado. A secagem é 

requerida para manter a qualidade do amendoim e prevenir o desenvolvimento de fungos 

(KRZYZANOWSKI; WEST; FRANÇA NETO, 2006). 

Segundo Godoy (2013), na ausência de secadores artificiais, a secagem das vagens 

deve ser feita integralmente no campo, ao sol, por um número de dias que seja necessário 

para baixar a umidade, até no máximo 8%, para que possa ser armazenado com segurança. 

Na colheita, a seleção de material danificado, atacado por insetos, vagens chochas, 

com bolores, é um dos pontos de controle mais importantes para prevenir a contaminação 

por aflatoxina. Geralmente há apenas algumas sementes contaminadas, irregularmente 

distribuídas em lotes de amendoim, enquanto a maioria é livre de contaminação. Grãos que 

diferem substancialmente na cor a partir do padrão para o cultivar devem ser descartados. 

As condições de colheita, transporte e armazenamento devem ser rigorosamente 

controladas. Variações na temperatura e nos teores de umidade relativa nos armazéns 

poderão possibilitar a reidratação das vagens e o desenvolvimento de fungos (BRASIL, 

2004; TORRES et al., 2014). 

No armazenamento, o crescimento de Aspergillus depende quase que 

exclusivamente do teor de água dos grãos em equilíbrio com a umidade relativa do ar, 

sendo que a temperatura determina a velocidade de crescimento. Assim, mantendo-se baixa 

a umidade relativa do ar, pode-se evitar a formação de aflatoxinas (DHINGRA; COELHO 

NETO, 1998). 

Diferentes estratégias, tanto em etapas de pré e pós-colheita são aplicadas para 

reduzir a entrada de aflatoxinas para a cadeia alimentar. As recomendações para a redução 

de aflatoxinas em amendoim incluem as Boas Práticas Agrícolas (BPA) e Boas Práticas de 

Fabricação (BPF), associadas à Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP). 

Programas de monitoramento dos níveis de contaminação de alimentos por micotoxinas são 

essenciais para estabelecer prioridades em ações de vigilância sanitária (CALDAS; SILVA; 

OLIVEIRA, 2002; TORRES et al., 2014). 

Em relação à segurança alimentar, vários sistemas e normas têm sido desenvolvidos 

ao longo das últimas décadas. O mais conhecido é o HACCP, para gerenciar a segurança 

dos alimentos, com base no risco dos princípios de gestão e cobrem uma gama de perigos 

biológicos, químicos e físicos. A ideia básica por trás de um sistema HACCP é fornecer uma 
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maneira estruturada de identificar riscos de segurança alimentar e reduzir ou eliminá-los 

(AKKERMAN; FARAHANI; GRUNOW, 2010). 

As micotoxinas caracterizam-se como riscos químicos de origem microbiológica, e 

podem ter um aumento de concentração através das etapas de processamento, se tiverem 

condições favoráveis para o crescimento de fungos. Medidas de segurança alimentar com 

base em avaliações de risco são importantes para reduzir os riscos a um nível alvo. Boas 

práticas de higiene (BPH) e HACCP são as principais ferramentas disponíveis para controlar 

os riscos químicos em operações de alimentos. Assim, os objetivos da segurança alimentar 

devem se basear numa avaliação realista do que pode ser alcançado através de BPH e 

HACCP, para a prevenção da contaminação/crescimento fúngico durante a produção, 

processamento, fabricação, transporte, distribuição, armazenamento, varejo e consumo do 

alimento (FAO/WHO, 2006; GARCÍA-CELA et al., 2012). 

A cadeia produtiva do amendoim também tem assumido um arranjo diferente, devido 

ao crescimento da demanda pelo produto in natura tanto pela indústria nacional de confeitos 

quanto pelas exportações. Tais mercados, mais exigentes em qualidade, têm ditado a 

dinâmica da cadeia na busca de mecanismos de coordenação adequados à sua gestão, 

como a necessidade de rastreabilidade de produtos, selos e certificações (LOURENZANI; 

LOURENZANI, 2009). 

O Programa de Alimentos Seguros (PAS) tem como objetivo principal garantir a 

produção de alimentos seguros à saúde e a satisfação dos consumidores, como um dos 

fulcros para o sucesso da agricultura e pecuária do campo à mesa, para fortalecer a 

agregação de valores no processo da geração de empregos, serviços, renda e outras 

oportunidades em benefícios da sociedade. As BPA para controle preventivo de perigos de 

naturezas física, química e biológica no amendoim são constituídas de um conjunto de 

práticas e técnicas agronômicas, para serem utilizadas ao longo da cadeia produtiva 

(BRASIL, 2004). 

Nesse contexto, também se deve considerar as inovações institucionais, em que se 

destaca o lançamento, em 2001, do Pró-amendoim, um programa de auto-regulamentação 

que objetiva melhorar a qualidade do produto in natura e industrializado no Brasil e do selo 

de qualidade ABICAB, que visa estimular a melhoria da qualidade do amendoim brasileiro, 

assegurando ao consumidor que o produto foi fiscalizado (MARTINS, 2006). 

 

3.6.1 Destoxificação de matéria-prima contaminada 

 

Um grande número de métodos tem sido investigado em relação à sua capacidade 

de inativar as aflatoxinas em alimentos contaminados, através da remoção ou destruição da 

toxina. Vários meios físicos como aeração, refrigeração, armazenamento hermético e 
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atmosfera modificada têm sido utilizados de forma eficaz para reduzir o crescimento de 

insetos e fungos nos grãos armazenados. As estratégias físicas e químicas para redução 

das concentrações de micotoxinas incluem: amônia (rações), ozônio, adsorção em materiais 

inertes, classificação de cor, com a rejeição de grãos descoloridos e irradiação gama. A 

utilização de uma abordagem integrada pode contribuir para o controle de fungos e redução 

da contaminação por micotoxinas (RUSTOM, 1997; WHO, 2002). 

Características como alta reatividade, penetrabilidade, decomposição espontânea e 

alto potencial de oxidação fazem do gás ozônio uma alternativa importante para a indústria 

de alimentos, tornando-se um dos desinfetantes mais potentes e um forte agente 

antimicrobiano. A capacidade do ozônio para inativar ou inibir o crescimento de 

micro-organismos e reduzir os níveis de aflatoxina em alimentos, faz com que este gás seja 

uma importante alternativa para a segurança alimentar do amendoim (ALENCAR et al., 

2011). 

Estes mesmos autores verificaram que apesar do elevado poder oxidante do ozônio 

e a sua capacidade sobre a despigmentação da pele dos amendoins, a qualidade dos grãos 

(umidade, condutividade elétrica, lipídios) não foi afetada pelo ozônio, em concentrações de 

até 21 mg.L-1 e em períodos de exposição de até 96 h. Alencar et al. (2012) quando 

expuseram amostras de amendoim a 21 mg.L-1 de ozônio, durante 96 h, obtiveram valores 

de 30% e 25% do total de desintoxicação de aflatoxinas e AFB1, respectivamente. 

Diao et al. (2013) administraram amendoins contaminados com aflatoxinas tratadas e 

não tratadas com ozônio, para ratos, por 28 dias, na China. Observaram que 89,4% de AFB1 

do amendoim foram decompostos por ozônio com uma concentração de 50 mg.L-1 durante 

60 horas. Em animais que receberam amendoins contaminados não tratados por ozônio, o 

fígado foi o principal órgão-alvo, com lesões hepáticas e também lesões renais. Foi 

verificado que a AFB1 poderia ser decomposta por ozônio, o que reduziu significativamente 

os danos hepáticos e renais, não mostrando efeitos tóxicos nestes animais. Estes resultados 

fornecem orientação para a indústria alimentar para diminuir AFB1 em alimentos, para a 

segurança alimentar dos consumidores. 

Chen et al. (2014), em experimento na China, avaliaram que as aflatoxinas em 

amendoins foram sensíveis ao ozônio e facilmente degradados em concentração de 

6,0 mg.L-1 de ozônio por 30 minutos à temperatura ambiente, com taxas de desintoxicação 

de 65,8% para o total de aflatoxinas e 65,9% para AFB1. A qualidade dos grãos foi avaliada, 

não apresentando diferença significativa. 

Água de oxidação eletrolítica acidificada (AcEW), preparada pela eletrólise de uma 

solução eletrolítica com pH < 3,0 e uma concentração de cloro livre elevada (ACC), foi 

utilizada na pesquisa de Zhang et al. (2012), para verificar sua eficácia na descontaminação 

de AFB1 em amendoins. Amendoins contaminados foram embebidos com solução AcEW 
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durante 15 minutos à temperatura ambiente, como resultado o teor de AFB1 diminuiu 85%. A 

amostra foi descontaminada e a qualidade nutricional não foi alterada, inclusive a cor. Foi 

descoberto também que alto nível de ACC foi o principal fator para a eliminação AFB1. 

O trabalho de Costa, Silva e Oliveira (2013) teve como objetivo avaliar os efeitos da 

radiação gama na inibição do crescimento de fungos aflatoxigênicos e na composição 

nutricional do amendoim. A radiação foi eficiente na inibição dos fungos, conseguindo 

eliminar a sua ação. O aumento da dose de radiação não determinou diferença significativa 

nos valores da composição nutricional. A irradiação mostrou-se um processo eficaz para 

conservação de amendoins, pois previne o crescimento de fungos, principalmente 

produtores de aflatoxinas, tornando-o mais seguro para consumo. 

A prevenção da contaminação é a melhor maneira de evitar a origem alimentar dos 

surtos de doenças e deve ser um objetivo de todos os envolvidos na cadeia produtiva do 

alimento, através de normas e programas de segurança alimentar, objetivando fornecer 

alimentos seguros aos consumidores (CHANG; SREEDHARAM; SCHNEIDER, 2013). 

 

3.7 Risco das micotoxinas à saúde 

 

3.7.1 Efeitos tóxicos das aflatoxinas 

 

A aflatoxina é reconhecida como um carcinógeno humano pela Agência Internacional 

para Pesquisa sobre o Câncer. A exposição humana às aflatoxinas, em níveis de 

nanogramas a microgramas por dia, ocorre principalmente através do consumo de milho e 

amendoim, que são alimentos básicos da dieta em alguns países tropicais. Estudos levaram 

às seguintes evidências: provas suficientes de carcinogenicidade para misturas de 

aflatoxinas B1, G1 e M1, evidência limitada para aflatoxina B2 e evidência inadequada para 

aflatoxina G2. Os principais tumores induzidos foram os hepáticos (IARC, 2002). 

Este tipo de carcinoma hepatocelular conduz à imunossupressão, aumento da 

susceptibilidade às infecções e atraso de crescimento nas crianças, devido à capacidade da 

aflatoxina para atravessar a placenta humana. A AFB1 é a toxina fúngica com maior 

potencial tóxico e carcinogênico (CHANG; SREEDHARAM; SCHNEIDER, 2013). 

As aflatoxinas são facilmente absorvidas pelo intestino delgado, principalmente no 

duodeno, por difusão passiva. Na mucosa do trato gastrintestinal, as aflatoxinas estão 

sujeitas a processos de biotransformação; seguem para o fígado por meio de suplemento 

sanguíneo do sistema portal hepático. No fígado, são concentradas, devido à alta 

permeabilidade da membrana do hepatócito a essas toxinas e ao processo de 

biotransformação pelas enzimas presentes na fração citosol e microssômica da célula 
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hepática. A aflatoxina B1 é biotransformada em um metabólito epóxido de DNA que pode 

induzir ao câncer se não for reparado. A forma de lesão mais comum é o excessivo 

crescimento de células do fígado. Esta é a forma de câncer iniciada pela aflatoxina. Os seus 

principais receptores celulares são as proteínas e os ácidos nucléicos (WILSON et al., 1985; 

ARAÚJO, 1999; MULDER et al., 2014). 

A aflatoxina B1 manifesta seus efeitos tóxicos após conversão hepática em 

AFB1-epóxido, onde é metabolizada pelo citocromo P450, em AFB1-8,9-epóxido 

(o genotóxico metabólito da AFB1), o qual reage com macromoléculas celulares, incluindo 

proteínas, RNA (ácido ribonucléico) e DNA (ácido desoxirribonucléico). A reação com o DNA 

ocorre pela ligação com guaninas, ao nível do códon 249, do gene supressor de tumores 

p53 envolvido na regulação da excisão de nucleotídeos de reparação. Em seres humanos, 

estudos de biomonitoramento individual de derivados AFB1-N7-guanina têm demonstrado 

que as aflatoxinas constituem importantes fatores de risco, com uma provável interação 

sinergística com o vírus da hepatite B, para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular 

em populações expostas (OLIVEIRA; GERMANO, 1997; GROSS-STEINMEYER; EATON, 

2012; MULDER et al., 2014). 

O estudo de Asim et al. (2011) teve por objetivo determinar se a exposição à 

aflatoxina B1 tem papel no desenvolvimento do carcinoma hepatocelular (HCC), no norte da 

Índia. Esses pesquisadores chegaram às seguintes conclusões: evidências de que não só 

os portadores do vírus da hepatite B (HBV), mas também não portadores são vulneráveis ao 

efeito cancerígeno de AFB1; a exposição concomitante de AFB1, juntamente com infecção 

pelo HBV aumentou o risco de HCC e provou ser um fator de risco adicional às populações 

que foram expostas, e pode ser um papel agravante adicionado na hepatocarcinogênese. 

Em uma revisão sobre o risco de câncer de fígado com exposição à aflatoxina, Liu et 

al. (2012) destacaram que mais de 4 bilhões de pessoas no mundo estão expostas a 

aflatoxinas na dieta, que causam HCC. A população de risco para o HCC relacionados com 

aflatoxina foi estimada em 17% em geral, maior (21%) em populações com o HBV e menor 

(8%) para população sem o HBV. 

Mulder et al. (2014), em estudo com o objetivo de determinar se a exposição crônica 

de ratos (deficiente ou não de p53) a níveis baixos de AFB1 alterava os nucleotídeos de 

reparação (NER) no pulmão e no fígado, verificaram que a exposição a AFB1 aumentou a 

atividade NER em ratos selvagens. Essa resposta foi reduzida em ratos p53 deficientes, 

indicando que a perda de um alelo de p53 limita a capacidade de NER ser suprarregulada, 

em resposta a danos no DNA. A baixa dose de exposição para AFB1 resultou em uma 

elevação da atividade da p53 em NER (+/+); nos ratos p53 deficientes (+/-), este efeito foi 

perdido ou atenuado. Os resultados deste estudo indicam que a perda de um único alelo 

p53 pode afetar NER, podendo causar mutações se não for reparado. 
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Para confirmar que a doença constitui uma micotoxicose é necessário mostrar a 

relação dose/resposta entre a micotoxina e os efeitos tóxicos, que pode ser evidenciada 

pela utilização de biomarcadores que elucidam a relação causa/efeito e dose/efeito na 

avaliação de risco à saúde. Os principais biomarcadores para avaliar a exposição humana 

às aflatoxinas são os metabólitos urinários de AFB1, aflatoxina livre em soro ou plasma, 

adutos de AFB-N7-guanina, adutos de albumina ou mutação no gene supressor de tumor 

p53, presentes em fluidos biológicos (BANDO et al.; 2007). 

 

3.7.2 Avaliação de risco das micotoxinas à saúde 

 

A saúde ambiental tem como um de seus objetivos, a prevenção dos danos à saúde 

causados por contaminantes químicos presentes no meio ambiente, fazendo com que os 

níveis desta exposição sejam mantidos em valores que não constituam um risco inaceitável. 

Para isso, tornam-se necessárias a identificação e quantificação deste risco através da 

avaliação biológica da exposição humana (AMORIM, 2003). 

Risco pode ser definido como a probabilidade de um efeito adverso ocorrer no 

organismo, causado sob condições específicas de exposição a um agente. O risco 

dependerá do grau de toxicidade da substância e da quantidade à qual a população foi 

exposta. A exposição a substâncias químicas na dieta pode ser crônica, pela ingestão de 

pequenas quantidades da substância durante um longo período, ou aguda pela ingestão de 

quantidades grandes durante um intervalo de até 24 h (JARDIM; CALDAS, 2009). 

O objetivo geral da análise de risco aplicada à segurança alimentar é assegurar a 

proteção da saúde humana. A avaliação de riscos deve incorporar quatro etapas: a 

identificação do perigo, caracterização do perigo, avaliação da exposição e caracterização 

do risco. O objetivo primordial da gestão de riscos é o de maximizar a redução de riscos, 

assegurando que as medidas empregadas são eficientes e eficazes e não excessivamente 

restritivas (FAO/WHO, 2006). 

A avaliação da exposição é definida como a estimativa qualitativa e/ou quantitativa 

da ingestão provável de agentes biológicos, químicos ou físicos via alimento, bem como a 

exposição de outras fontes. Para estimar a exposição humana às substâncias químicas 

presentes nos alimentos são necessários três dados essenciais: a concentração da 

substância no alimento, o consumo do alimento e o peso corpóreo, o que pode ser feito 

através da estimativa da quantidade de toxinas ingeridas pela análise de alimentos e dados 

do questionário alimentar. A estimativa da exposição pode ser definida multiplicando-se a 

concentração da substância pelo consumo do alimento e dividindo-se pelo peso corpóreo do 

indivíduo (JARDIM; CALDAS, 2009; ROUTLEDGE; GONG, 2011). 
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Nos casos em que os resultados do efeito tóxico de um mecanismo que tem um 

limiar, a caracterização do perigo geralmente resulta no estabelecimento de um nível seguro 

de consumo, uma ingestão diária aceitável ou tolerável para os contaminantes. Ingestão 

tolerável é uma estimativa da quantidade de um contaminante que pode ser ingerida sem 

risco apreciável (FAO/WHO, 2006). 

A avaliação de risco das aflatoxinas, onde se tem o risco para a carcinogenicidade, 

em especial a aflatoxina B1, partindo do princípio que não pode ser estabelecido um limite 

de concentração sem efeito para compostos genotóxicos, qualquer pequena dose terá uma 

pequena probabilidade de induzir um efeito. Por isto, não se tem um Limite Máximo 

Tolerável (LMT), recomenda-se que o nível do contaminante em alimentos deve ser 

reduzido, de modo a ser tão baixo quanto razoavelmente possível (As low as reasonably 

achievable - ALARA). O nível ALARA, que pode ser visto como o nível irredutível de um 

contaminante, é definido como a concentração de uma substância que não pode ser 

eliminada do alimento, sem envolver seu descarte completo (FAO, 2004). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Inquérito populacional e alimentar 

 

4.1.1 Aspectos éticos 

 

A entrevista somente foi realizada após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

com Seres Humanos, da Faculdade Assis Gurgacz, de acordo com a Resolução 196/96 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 1996), sob o parecer 142/2013 (ANEXO A). Foi esclarecido 

aos participantes que a pesquisa seguiu as normas de ética, destacando a importância em 

não mencionar nomes ou qualquer outro dado que pudesse identificar o entrevistado. 

 

4.1.2 Local do estudo 

 

A pesquisa foi realizada em cinco supermercados da cidade de Cascavel - PR, a 

qual foi dividida em cinco quadrantes geográficos (norte, sul, leste, oeste e centro). Em cada 

quadrante, um supermercado foi escolhido de forma aleatória para a realização da pesquisa. 

Os dados foram coletados após a autorização do responsável pela instituição. Na Figura 3 

encontra-se o mapa da cidade dividido por regiões e a localização de cada supermercado 

em destaque. 
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Figura 3 Localização geográfica dos supermercados selecionados para o estudo. 

Fonte: Adaptado de CASCAVEL (2014). 

 

4.1.3 População e amostra 

 

Foi realizado um estudo observacional: técnica de amostragem aleatória 

estratificada, com a aplicação de um questionário estruturado (APÊNDICE 1) nos cinco 

supermercados do município, com indivíduos a partir de 10 anos de idade, que quisessem 

participar da pesquisa e fossem consumidores de amendoins e derivados. 

A amostra entrevistada foi dividida em três categorias: crianças e adolescentes (10 a 

19 anos), adultos (20 a 59 anos) e idosos (60 anos ou mais). De acordo com o IBGE (2010), 

a população do município de Cascavel é de 286.205 habitantes. A partir da população de 

cada categoria, estabeleceu-se uma amostra mínima para a realização da entrevista, a 5% 

de significância, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 Estimativa da amostra mínima para cada categoria entrevistada 

Categoria População Amostra mínima 

1 – Crianças e adolescentes 51.566 52 
2 – Adultos 168.526 169 
3 – Idosos 25.704 25 

 

A amostra mínima geral foi de 246 indivíduos. Os dados do questionário foram 

coletados entre os meses de julho e setembro de 2013. 
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4.1.4 Instrumento e procedimento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário estruturado, contendo 

perguntas fechadas, elaboradas especificamente para esta pesquisa. Primeiramente foi 

realizado um levantamento dos principais produtos a base amendoim expostos nas 

gôndolas dos supermercados, para compor uma lista de produtos derivados de amendoim. 

Antes de ir a campo, um questionário piloto foi aplicado a dez pessoas da 

comunidade para verificar a eficiência das questões, e através dele foram realizados os 

ajustes necessários para obtenção do modelo definitivo utilizado nesta pesquisa. 

O questionário foi dividido em duas partes, a primeira abordou questões relacionadas 

aos dados socioeconômicos e a segunda parte sobre o consumo mensal de amendoim e 

derivados na dieta do entrevistado, a frequência do consumo e o produto derivado de 

amendoim mais consumido, segundo a preferência do entrevistado. O produto mais 

consumido (paçoca) serviu de base para realização das análises, que compreendeu a 

análise do amendoim e do seu derivado mais consumido pela população. Para responder o 

questionário os entrevistados tiveram uma prévia explicação dos objetivos, riscos e 

benefícios com o intuito de eliminar quaisquer dúvidas. 

Os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e em seguida responderam o questionário. A pesquisa 

foi realizada de forma individual, com duração de aproximadamente 15 minutos, o 

questionário e as informações coletadas foram mantidas em sigilo. Para aferição do peso 

corpóreo dos entrevistados, utilizou-se uma balança de chão, com capacidade para 160 Kg, 

disponibilizada pela pesquisadora. 

 

4.1.5 Critério de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos no projeto todos aqueles que estivessem nos referidos 

supermercados, identificados como consumidores de amendoim e derivados e assinassem 

o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram excluídos os menores de 10 anos de 

idade e as gestantes. 
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4.1.6 Vulnerabilidade e critérios para interromper a pesquisa 

 

Não houve nenhum risco, benefício ou desconforto aos participantes da pesquisa. Os 

participantes não tiveram nenhum tipo de remuneração ou custo para participar da pesquisa, 

sendo sua participação de caráter voluntário. O participante poderia abandonar a pesquisa 

no momento que achasse oportuno, não sendo penalizado de nenhuma forma por sua 

decisão. 

 

4.1.7 Sigilo e armazenamento dos dados 

 

Todas as informações serão mantidas em sigilo, não sendo fornecido nenhum dado 

que possa identificar o participante. Os resultados poderão ser utilizados na publicação de 

trabalhos científicos. A pesquisadora estará disponível para esclarecimentos antes, durante 

e após a pesquisa. Todos os dados ficarão guardados por cinco anos, segundo o 

regulamento da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade Assis 

Gurgacz. 

 

4.1.8 Análise dos dados 

 

Após a coleta, os dados do inquérito populacional e alimentar foram analisados por 

meio de estatística descritiva com distribuição percentual da frequência de respostas das 

perguntas fechadas. Para as questões referentes ao peso dos entrevistados e consumo em 

gramas de amendoins e derivados, foi realizada uma média dos dados para cada categoria 

de faixa etária e calculado o desvio padrão. 

 

4.2 Amostragem 

 

Através dos dados obtidos pelo inquérito populacional e alimentar, foi identificado o 

produto derivado de amendoim mais consumido entre os entrevistados (paçoca). O critério 

adotado para a coleta das amostras se constituiu em selecionar aleatoriamente quatro 

amostras de amendoim em grãos in natura (do tipo vermelho) e quatro amostras do 

amendoim processado (paçoca) mais consumido em cada um dos cinco supermercados 

selecionados para a pesquisa, expostos nas gôndolas para comercialização, de diferentes 

lotes, sendo duas amostras próximas à data de validade (“a vencer”) e duas com a data de 

validade mais longa (“novo”). Cada amostra correspondia a um lote distinto. Totalizando 
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quatro amostras de amendoim e quatro amostras de paçoca em cada supermercado, com 

um total geral de 40 lotes diferentes amostrados, sendo 20 lotes para amendoim e 20 lotes 

para paçoca. A coleta de amostras dos lotes foi em triplicata, totalizando 120 pacotes 

amostrados. Foi escolhida a paçoca que continha apenas amendoim torrado e moído, 

açúcar e sal em sua composição, a fim de evitar interferências de outros ingredientes. 

Os lotes de amendoim selecionados, sua classificação e ponto de coleta são 

apresentados na Tabela 2. A classificação foi feita com base na data de validade. Os 

pacotes de amendoim classificados como “a vencer” estavam a, aproximadamente, um mês 

da data de validade e o amendoim classificado como “novo” estava a cinco meses da data 

de validade. Considerou-se a contagem da data de validade, após o congelamento dos 

mesmos. 

 

Tabela 2 Descritivo das amostras de amendoim coletadas 

Lote Classificação 
Ponto de 

coleta Lote Classificação 
Ponto de 

coleta 

1 A vencer Sul 11 Novo Norte 
2 A vencer Sul 12 Novo Norte 
3 Novo Sul 13 A vencer Leste 
4 Novo Sul 14 A vencer Leste 
5 A vencer Centro 15 Novo Leste 
6 A vencer Centro 16 Novo Leste 
7 Novo Centro 17 A vencer Oeste  
8 Novo Centro 18 A vencer Oeste 
9 A vencer Norte 19 Novo Oeste 

10 A vencer Norte 20 Novo Oeste 

 

Os lotes de paçoca selecionados, sua classificação e ponto de coleta são 

apresentados na Tabela 3. A classificação foi feita com base na data de validade. A paçoca 

classificada como “a vencer”, estava a um mês da data da validade, em média, e a paçoca 

classificada como “novo” estava, em média, a quatro meses da data de validade. 

 

Tabela 3 Descritivo das amostras de paçoca coletadas 

Lote Classificação 
Ponto de 

coleta Lote Classificação 
Ponto de 

coleta 

1 A vencer Sul 11 Novo Norte 
2 A vencer Sul 12 Novo Norte 
3 Novo Sul 13 A vencer Centro 
4 Novo Sul 14 A vencer Centro 
5 A vencer Oeste  15 Novo Centro 
6 A vencer Oeste 16 Novo Centro 
7 Novo Oeste 17 A vencer Leste 
8 Novo Oeste 18 A vencer Leste 
9 A vencer Norte 19 Novo Leste 

10 A vencer Norte 20 Novo Leste 
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As embalagens de amendoim continham peso de 500 g e as embalagens de paçoca 

com peso de 210 a 350 g, totalizando 10 marcas analisadas. Para a moagem das amostras 

foram utilizados 250 g do pacote de amendoim, sendo o restante congelado. O produto 

processado (paçoca) teve moído todo o conteúdo do pacote. 

As coletas foram realizadas nos meses de setembro a novembro de 2013. Durante a 

coleta das amostras, foi observado que os pacotes encontravam-se íntegros, sem 

perfurações e a data de validade anotada. Após a coleta, as amostras foram levadas ao 

laboratório para processamento, primeiramente foram moídas em Moinho multiuso de 

bancada, da marca Tecnal (modelo TE 631/2), em rotação máxima por 30 segundos, em 

porções de aproximadamente 100 gramas. Após foram passadas em peneira de 28 mesh, 

homogeneizadas, identificadas e acondicionadas em sacos plásticos próprios para 

congelamento em freezer, a uma temperatura de -18 oC. 

 

4.3 Delineamento experimental e análises realizadas 

 

O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado e os fatores de análise 

(independente) são os grãos de amendoim in natura e amendoim processado (paçoca), com 

dois níveis, considerando a data de validade (produto “a vencer” e produto “novo”). Para 

cada fator foram utilizados 20 lotes com três pacotes (n=60). 

Foram realizadas análises físico-químicas, microbiológicas e de determinação de 

aflatoxinas, nas dependências da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), 

localizada no Campus de Cascavel – PR. Os trabalhos foram realizados no Laboratório de 

Controle de Qualidade (LACON), no Laboratório de Armazenagem e Protótipos de 

Instalações de Secagem (LAPIS) e no Laboratório de Biossistemas Agrícolas (LABA). 

 

4.4 Análises físico-químicas 

 

Foram realizadas análises referentes ao teor de umidade, cinzas, proteínas, lipídios, 

carboidrato total por diferença e valor calórico por cálculo. As análises foram realizadas em 

triplicata e o resultado final foi obtido pela média de cada lote. 

 

4.4.1 Determinação do teor de umidade 

 

O teor de umidade das amostras foi obtido pelo método de secagem direta em estufa 

a 105 oC, segundo Brasil (2009). Foram pesados 10 g de amendoim em grãos e 5 g de 
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paçoca em latas de alumínio, colocadas em estufa de ventilação forçada, da marca Tecnal 

(modelo TE 394/2), em temperatura de 105 oC por 24 h. Após este período, as amostras 

foram retiradas, tampadas e resfriadas em dessecador até temperatura ambiente, em 

seguida foram novamente pesadas. A determinação do teor de umidade das amostras 

ocorreu por diferença de massas e foi expresso em base úmida. 

 

4.4.2 Determinação do teor de cinzas 

 

O teor de cinzas das amostras foi obtido pelo método de incineração em mufla a 

550 oC, segundo metodologia de Instituto Adolfo Lutz (2013). Foram pesados 2 g da amostra 

em cápsula de porcelana, colocados em mufla, em temperatura de 550 oC até a eliminação 

completa do carvão, as cinzas encontravam-se brancas ou ligeiramente acinzentadas. A 

determinação do teor de cinzas ocorreu por diferença de massas. 

 

4.4.3 Determinação do teor de proteínas 

 

O teor de proteínas das amostras foi obtido pelo método de Kjeldahl, segundo 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2013), que se baseia em três etapas: digestão, 

destilação e titulação. Foram pesados 0,2 g da amostra, colocada em tubo digestor de 

proteína micro-Kjeldhal, com 0,5 g de mistura digestora e 3 mL de ácido sulfúrico. Foi 

realizada a digestão, dispondo-se os tubos no bloco digestor à temperatura de 350 oC, 

dentro de uma capela, até a solução se tornar azul-esverdeada. Após o resfriamento, as 

amostras seguiam para a etapa de destilação, com os tubos colocados em um destilador de 

nitrogênio, da marca Tecnal (modelo TE 0363) para que a amônia fosse liberada da solução 

pela reação com hidróxido de sódio e recebida numa solução de ácido bórico. Na última 

etapa foi realizada a titulação com ácido clorídrico a 0,11 M até a coloração rósea. 

Após encontrar o percentual de nitrogênio da amostra, o valor foi multiplicado pelo 

fator de conversão 5,46, específico para amendoim (IAL, 2013). 

 

4.4.4 Determinação do teor de lipídios 

 

O teor de lipídios das amostras foi detectado pela técnica de extração direta em 

Soxhlet, conforme sugerido pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2013). Foram pesados 2 g da 

amostra em cartuchos de papel filtro, os quais eram colocados em aparelho extrator tipo 

Soxhlet, da marca Tecnal (modelo TE 004). Foram adicionados 100 mL de éter de petróleo 
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em um balão de fundo chato (reboiller), previamente tarado e acoplado ao aparelho. Após o 

período de aquecimento e destilação do éter, o reboiller era levado à estufa a 90 oC por 

15 min, para evaporação final do éter, e resfriado em dessecador até temperatura ambiente. 

O teor de lipídios foi determinado por diferença de massas. 

 

4.4.5 Determinação do teor de carboidrato total e valor calórico total 

 

O teor de carboidrato total (incluído a fibra bruta) foi determinado pela diferença entre 

100 e a soma dos valores de umidade, proteína, lipídios e cinzas. O valor calórico total foi 

obtido pela somatória dos valores de proteína (P x 4), lipídio (L x 9) e carboidrato (C x 4), em 

que 1 g de proteína/carboidrato equivale a 4 calorias e 1 g de lipídio equivale a 9 calorias, 

conforme metodologia do Projeto TACO do NEPA/UNICAMP (UNICAMP, 2011). 

 

4.5 Análise microbiológica 

 

4.5.1 Determinação e contagem de fungos filamentosos 

 

A determinação e a contagem de fungos filamentosos seguiram metodologia de 

Silva, Junqueira e Silveira (2007). Utilizaram-se para a análise três pacotes por lote, 

totalizando 10 lotes classificados como “novo” e 10 lotes classificados como “a vencer” para 

amendoim e paçoca. 

Foram pesados 25 g da amostra e adicionados 225 mL de água peptonada (0,1%). 

Em seguida foram preparadas diluições decimais até 10-3, para posterior inoculação de 

alíquotas de 0,2 mL de cada, sobre a superfície de placas de Petri, contendo Agar Dextrose 

Batata (BDA) acidificado com ácido tartárico a 10% para atingir pH 3,5 ± 0,1, as quais foram 

incubadas por cinco dias a 25 oC, em câmara BOD, da marca Tecnal (TE 391). Procedeu-se 

a contagem de unidade formadora de colônias (UFC), contabilizando as colônias totais de 

fungos filamentosos e multiplicando-se pelo inverso da diluição inoculada. Para os dados 

obtidos, foi calculada uma média geral para as diluições em cada lote. Para a análise 

estatística, contabilizaram-se somente as placas que continham entre 15 a 150 UFC. 
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4.5.2 Identificação dos fungos totais produtores de aflatoxinas 

 

A identificação dos fungos aflatoxigênicos (Aspergillus sp.) foi realizada pela técnica 

de microcultivo, segundo Brasil (2004), em continuidade foi feita a determinação e contagem 

de fungos filamentosos. 

Em uma placa de Petri, esterilizada com fundo composto por papel filtro qualitativo, 

foram colocadas duas lâminas também estéreis. Colônias típicas das placas com BDA foram 

repicadas e um cubo foi disposto sobre a lâmina, coberto com lamínula esterilizada. Foi feita 

uma câmara úmida ao fundo da placa de Petri, adicionando-se 1 a 2 mL de água destilada, 

também estéril. A placa foi tampada e incubada por um período de três a cincos dias a 

25 oC. Após o período de incubação, a lamínula foi retirada com auxílio de uma pinça e foi 

acrescentada uma gota do corante Lactofenol-algodão, para posterior identificação em 

microscópio óptico com objetiva de 40 X de características como tipo, disposição das hifas 

septadas ou cenocítica, hialina ou demácia e formação de esporos. Somente o gênero 

Aspergillus foi identificado, sendo que a espécie não foi caracterizada. 

 

4.6 Determinação de aflatoxinas 

 

Foi realizada a determinação de aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 utilizando-se colunas de 

imunoafinidade, seguidas por injeção em HPLC (marca Shimatzu), pelo método oficial da 

AOAC 991.31, recomendado pela Vicam – AflaTest® (1999) com modificações. 

As aflatoxinas B1, B2, G1 e G2, componentes do padrão de aflatoxinas da 

Sigma-Aldrich, continham 1 mg de cada aflatoxina, no qual foi injetado 4 mL de metanol 

grau HPLC, com concentração final de 0,25 mg.mL-1, sendo colocado 0,2 mL em uma balão 

de 100 mL e acrescentado metanol grau HPLC, preparando uma solução-mãe com 

concentração de 0,5 µg.mL-1. A curva padrão foi realizada a partir da solução-mãe, com um 

mix de cinco concentrações para cada aflatoxina: 0,025; 0,05; 0,075; 0,1 e 0,125 µg.mL-1, 

sendo derivatizadas e injetadas em HPLC, para leitura e posterior realização das curvas de 

calibração. 

Para a realização da análise, foram necessários 25 g da amostra, retirando-se 8,33 g 

de cada pacote para compor o lote, totalizando 40 lotes analisados. 
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4.6.1 Extração da amostra 

 

Em um erlenmeyer foram adicionados 25 g da amostra, 5 g de sal (NaCI) e 125 mL 

de metanol: água (70:30). Este extrato foi colocado em mesa agitadora orbital da marca 

Tecnal (modelo TE 141) por 1 h, em rotação máxima. Este procedimento foi seguido de 

filtragem em filtro de papel plissado qualitativo, com auxílio de um funil e coletado em frasco 

de vidro âmbar. 

 

4.6.2 Diluição do extrato 

 

Do extrato filtrado, 15 mL foram diluídos em 30 mL de água ultrapurificada e 

acondicionados em tubo de centrifugação tipo Falcon, centrifugados por 14 minutos: 

10 minutos de aceleração, 3 minutos de frenagem, 25 oC, 5000 rpm. 

O extrato diluído foi filtrado através de filtro de microfibra de vidro, com auxílio de um 

funil e coletado em frasco de vidro âmbar. 

 

4.6.3 Cromatografia de afinidade (coluna) 

 

Do extrato filtrado obtido, 15 mL, equivalente a 1 g da amostra, foi passado 

completamente através de uma coluna de imunoafinidade Aflatest-P a um fluxo de cerca de 

1 a 2 gotas/segundo até que o ar passasse completamente pela coluna, em aparelho 

manifold, acoplado a uma bomba de vácuo da marca Tecnal (modelo TE 058). 

A coluna foi lavada com 20 mL de água ultrapurificada a um fluxo de cerca de 

2 gotas/segundo. 

As aflatoxinas foram eluídas da coluna de imunoafinidade pela passagem de 1,0 mL 

de metanol grau HPLC através da coluna a um fluxo de cerca de 1 a 2 gotas/segundo e 

coletada toda a amostra eluída (1,0 mL) em uma cubeta de vidro tipo vaiol âmbar. 

 

4.6.4 Derivatização 

 

Na derivatização, foram transferidos 200 µL do extrato purificado (eluato) e 

adicionaram-se 700 µL do reativo de derivatização: ácido trifluoracético: ácido acético: água, 

na proporção de 20:10:70. O eluato foi coletado em um vaiol âmbar e agitado manualmente 

por 30 vezes. Após foi mantido em banho-maria por 9 min a 65 oC, deixado esfriar em 

temperatura ambiente e submetido à ultrassom, à frequência de 80 Hz, 100% de potência 
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por 10 minutos, para desgaseificação. O eluato foi filtrado em filtro de seringa com auxílio de 

uma seringa de 5 mL, coletado em vaiol âmbar seguiu para injeção em coluna 

cromatográfica. 

O volume injetado no HPLC foi de 20 µL. O tempo de corrida foi de 15 min por 

amostra. As amostras saiam em duplicata e foi realizada uma média. 

 

4.6.5 Configuração do HPLC 

 

Temperatura: 40 oC. Coluna: 4,6 mm X 25 cm, 5 m, C18 (Kromasil). 

Fase móvel: metanol: água (40:60), isocrática desgaseificada. 

Detector de fluorescência: excitação 365 nm, emissão 450 nm. 

 

4.6.6 Testes de recuperação e limites de detecção 

 

O desempenho analítico da metodologia foi realizado pela avaliação dos limites de 

detecção e recuperação. Para o teste de limite de detecção foram preparadas 18 soluções 

com concentrações que variaram de 2,5 x 10-6 até 0,025 μg.mL-1, a partir da solução-mãe, 

com concentração de 0,5 μg.mL-1 de aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 e feita a curva padrão. Foi 

considerada como limite de detecção a menor concentração da substância que pode ser 

detectada pelo método utilizado. 

Para avaliação da exatidão da metodologia, testes de recuperação foram realizados, 

em que amostras de amendoim e paçoca foram contaminadas com 10 μg.Kg-1 com o mix 

das quatro aflatoxinas, em triplicata. Em seguida, realizou-se a extração e quantificação 

destas. 

 

4.7 Interpretação dos resultados 

 

Para os resultados das análises físico-químicas, foi realizada análise exploratória dos 

dados, realizando-se normalidade pelo teste de Shapiro Wilk e homogeneidade pelo teste 

de Cochram. A partir disso, utilizou-se a análise de variância, para comparação das médias, 

utilizando-se o teste de Tukey a 5% de significância e foram consideradas significativas as 

diferenças com p valor < 0,05, comparando-se a vida de prateleira do produto. 

Para os resultados da análise microbiológica foi utilizada a estatística 

não-paramétrica, utilizando a análise para amostras independentes pelo Teste de Mann 

Whitney. 
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Os resultados obtidos das aflatoxinas foram analisados comparando-se com o limite 

máximo tolerável para o consumo humano de aflatoxinas no Brasil, segundo a Resolução 

RDC nº 7/2011 da ANVISA (BRASIL, 2011), que é de 20 μg.kg-1 para a somatória das 

aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 para o amendoim e seus produtos derivados. 

 

4.8 Análise de risco 

 

A análise de risco foi realizada por meio da Ingestão Diária Provável Média, 

calculada utilizando-se a concentração média de AFB1 e aflatoxinas totais encontradas nas 

amostras analisadas, multiplicada pela quantidade ingerida diariamente do alimento, dividida 

pelo peso corpóreo dos indivíduos (HERMANN; YONES, 1999), conforme a Equação 1. 

 

 Exposição = 
Concentração da substância x consumo do alimento 

(1) 
Peso corpóreo 

 

Foram utilizados os dados obtidos através do inquérito populacional e alimentar para 

se encontrar a média de peso e de consumo do amendoim e derivados para as três 

categorias de idade analisadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Inquérito populacional e alimentar 

 

Foram incluídos na pesquisa 250 indivíduos, sendo 36% do sexo masculino e 64% 

do sexo feminino. Na Tabela 4, estão apresentadas a estimativa da amostra mínima para 

cada categoria e a amostra geral estudada e no individual para cada região geográfica. 

 

Tabela 4 Estimativa da amostra mínima para cada categoria e amostra real entrevistada 

Categoria Amostra estimada 
Amostra 
estudada 

Individual por 
supermercado 

Crianças e adolescentes 
(10 a 19 anos) 52 55 11 
Adultos (20 a 59 anos) 169 170 34 
Idosos (60 anos ou mais) 25 25 5 

Total 246 250 50 

 

A partir da amostra mínima estipulada, foram realizadas as entrevistas. Todas as 

respostas foram preenchidas pela pesquisadora e nenhum questionário foi excluído da 

pesquisa. 

O questionário foi composto por duas etapas, sendo a primeira a caracterização da 

população amostrada com relação à idade, sexo, peso, profissão, escolaridade e renda 

familiar. Na segunda parte do questionário, foi realizado um estudo da frequência do 

consumo de amendoins e derivados e a quantidade consumida por mês destes alimentos. 

Na Tabela 5, são apresentados os dados do peso médio dos entrevistados, divididos 

por categoria. 

 

Tabela 5 Peso corpóreo médio por categoria entrevistada 

Categoria Peso médio Kg (± desvio padrão) 

Crianças e adolescentes (10 a 19 anos) 55,109 (± 13,127) 
Adultos (20 a 59 anos) 70,471 (± 14,836) 
Idosos (60 anos ou mais) 77,280 (± 17,307) 

 

Verifica-se na Tabela 5 que a população acima de 60 anos possui o maior peso 

corporal que as demais analisadas, com média de 77 Kg. Segundo a Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF, 2008/2009), realizada pelo IBGE (2011), o peso médio de 

crianças e adolescentes entre 10 a 19 anos é 50 Kg; o peso médio das pessoas de 20 a 
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54 anos é 67 Kg e para pessoas acima de 55 anos o peso médio é de 66 Kg. O peso médio 

encontrado nesta pesquisa está acima do valor da POF (2008/2009). O valor do peso 

corporal servirá de base para a análise do grau de risco a que a população estará exposta 

ao consumir alimentos contaminados por aflatoxinas totais e aflatoxina B1. 

Com relação à profissão, é apresentado na Tabela 6 o perfil de cada categoria. 

 

Tabela 6 Perfil das categorias entrevistadas com relação à profissão 

Profissão 

Categorias 

10 a 19 anos 20 a 59 anos 60 anos ou mais 

n
o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 

Aposentado   5 3 10 40 
Área da saúde   11 7   
Área administrativa 1 2 27 16 2 8 
Docência   9 5 3 12 
Do lar   21 12 5 20 
Estudante 51 93 10 6   
Outros 3 5 87 51 5 20 

Total 55 100 170 100 25 100 

 

Na categoria de 10 a 19 anos, a maioria (93%) são estudantes, sendo o esperado, 

pois se encontram em idade escolar ou cursando nível superior. Para os adultos, o menor 

valor encontrado foi 3% para profissionais da saúde, enquanto que 16% trabalham na área 

administrativa e 51% enquadram-se em outras profissões, como: vendas, serviços gerais, 

comerciante, bancário, padeiro, autônomo, construção, cozinheiro, engenheiro, cabeleireiro, 

advogado, telemarketing, militar, músico, empresário, agricultor, bombeiro, motorista. A 

maioria dos idosos (40%) é aposentada.  

Na Tabela 7 é apresentado o perfil de escolaridade dos entrevistados. 

 

Tabela 7 Perfil das categorias entrevistadas com relação à escolaridade 

 
 

Escolaridade 

Categorias 

10 a 19 anos 20 a 59 anos 60 anos ou mais 

n
o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 

Ensino 
fundamental 30 54 40 24 12 48 
Ensino médio 23 42 68 40 5 20 
Ensino técnico   4 2 6 24 
Ensino superior 2 4 32 19 2 8 
Pós-graduação   23 13   
Outros   3 2   

Total 55 100 170 100 25 100 
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Para a categoria de 10 a 19 anos, 54% possuem o ensino fundamental e apenas 4% 

têm curso superior. A grande maioria dos adultos (40%) possui o ensino médio, 19% 

possuem ensino superior e 13% pós-graduação. Já para a categoria dos 60 anos ou mais, 

48% possuem o ensino fundamental e apenas 8% possuem ensino superior. Segundo 

dados do IBGE, a média das pessoas com mais de 25 anos de idade é de 7,4 anos de 

estudo completos; para pessoas acima de 60 anos, 3,9 anos de estudo em média, sendo 

que 32% têm menos de um ano de estudo (IBGE, 2012). 

A renda familiar também foi observada por categoria e os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 Perfil das categorias entrevistadas com relação à renda familiar mensal 

 
 

Renda familiar 

Categorias 

10 a 19 anos 20 a 59 anos 60 anos ou mais 

n
o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 

Até R$ 1.000 7 13 28 17 6 24 
R$ 1.001 a 
2.500 

31 56 59 35 6 24 

R$ 2.501 a 
4.000 
Maior R$ 4.001 

15 
2 

27 
4 

50 
33 

29 
19 

8 
5 

32 
20 

Total 55 100 170 100 25 100 

 

A renda familiar entre R$ 1.001 e 2.500 corresponde ao maior índice nas famílias da 

categoria de crianças e adolescentes (56%) e adultos (35%). Já para a categoria de 60 anos 

ou mais a renda familiar mensal predominante está entre R$ 2.501 e 4.000, com 32%. 

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF, 2008/2009), realizada pelo 

IBGE (2011), para a população acima de 10 anos, o rendimento mensal familiar per capita 

de 29,1% da população é de até R$ 296,00; 26,3% de R$ 296 a 571; 23,3% de R$ 571 a 

1089; e 21,3% têm rendimentos acima de R$ 1089,00. Não foi possível comparar os valores 

encontrados nesta pesquisa com a POF (2008/2009), pois a renda familiar foi contabilizada 

por família e não per capita. 

Na segunda parte do questionário, foram avaliadas a frequência de consumo e a 

ingestão alimentar de amendoim e derivados. Na Tabela 9, é apresentada a frequência de 

consumo semanal de amendoim por categoria entrevistada e, na Tabela 10, o consumo 

médio mensal e diário de amendoim por categoria entrevistada. 
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Tabela 9 Frequência de consumo semanal de amendoim por categoria 

 
 

Frequência de 
consumo semanal 

Categorias 

10 a 19 anos 20 a 59 anos 60 anos ou mais 

n
o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 

Todos os dias 1 2 5 3 2 8 
5 vezes   1 0,5 1 4 
3 a 4 vezes 
1 a 2 vezes 

2 
52 

4 
94 

10 
154 

6 
90,5 

2 
20 

8 
80 

Total 55 100 170 100 25 100 

 

 

Tabela 10 Média de consumo mensal de amendoim em gramas por categoria 

Categoria 
Consumo mensal médio (g) 

(± desvio padrão) Consumo diário (g.dia
-1

) 

Crianças e adolescentes 
(10 a 19 anos) 282,7 (± 171,7) 9,4 
Adultos (20 a 59 anos) 386,3 (± 307,8) 12,9 
Idosos (60 anos ou mais) 342,8 (± 199,5) 11,4 

 

A frequência de consumo semanal de amendoim predominante foi de 1 a 2 vezes por 

semana, com 94% para crianças e adolescentes, 90,5% para adultos e 80% para pessoas 

acima de 60 anos. 

Na categoria de 10 a 19 anos, o consumo médio de amendoim por mês é de 

282,7 gramas, para 20 a 59 anos 386,3 g; e 342,8 g de consumo de amendoim para 

pessoas acima de 60 anos. Foi realizado o cálculo do consumo diário, dividindo-se o 

consumo mensal por trinta dias e obteve-se a média geral de 11,2 g.dia-1. 

Na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF, 2008/2009), realizada pelo IBGE 

(2011), é apresentada a lista dos principais alimentos consumidos pela população brasileira, 

em gramas.dia-1, não sendo discriminado especificamente um item para o amendoim, ele 

está incluído no grupo das oleaginosas (castanhas, nozes e amendoins), o qual possui 

consumo médio de 41,5 g.dia-1. 

Os principais produtos derivados de amendoim e a preferência de consumo dos 

entrevistados estão apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11 Preferência de consumo de derivados de amendoim por categoria 

Derivado de amendoim 

Categoria 

10 a 19 anos 20 a 59 anos 60 anos ou mais 

n
o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 

Amendoim japonês 2 4 17 10,0 3 12 
Cobertura doce 
Cri-cri 5 9 

1 
16 

0,5 
9,5 

1 
2 

4 
8 

Manteiga de 
amendoim 
Pé-de-moleque 
Paçoca 

 
4 

44 

 
7 

80 

1 
38 
97 

0,5 
22,5 
57,0 

 
8 

11 

 
32 
44 

Total 55 100 170 100 25 100 

 

Pode-se verificar que, na categoria de 10 a 19 anos, o produto mais consumido é a 

paçoca com 80%, seguido de 9% do cri-cri de amendoim. Para o grupo dos 20 a 59 anos a 

paçoca é o produto predominante com 57%, seguido do pé-de-moleque com 22,5%. A 

paçoca também é mais consumida pelas pessoas acima de 60 anos, seguidos do pé-de-

moleque com 32%. Na Figura 4, visualiza-se a preferência geral de consumo de produtos à 

base de amendoim pela população entrevistada. 

 

Figura 4 Preferência alimentar de produtos à base de amendoim. 

 

A preferência dos entrevistados é pelo consumo de paçoca com 60,8%, seguido do 

doce pé-de-moleque com 20%. 

Uma pesquisa realizada pelo IBOPE, em 2010, por encomenda da ABICAB (2012), 

revela o cenário de consumo de amendoim no Brasil e aponta que 66% da população 

brasileira costumam consumir amendoim e seus produtos derivados como a paçoca (75%) e 

o pé-de-moleque (71%). Um dos principais destaques da pesquisa é que 63% dos 

brasileiros acham o amendoim muito saboroso, mas desconhecem os valores nutritivos e a 

ampla variedade de benefícios que o produto traz para a saúde. 
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Na Tabela 12, apresenta-se a frequência de consumo semanal de derivados de 

amendoim por categoria entrevistada e, na Tabela 13, o consumo médio mensal de 

derivados de amendoim por categoria entrevistada. 

 

Tabela 12 Frequência de consumo semanal de derivados de amendoim por categoria 

Frequência de 
consumo semanal 

Categorias 

10 a 19 anos 20 a 59 anos 60 anos ou mais 

n
o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 
n

o
 de 

indivíduos % 

Todos os dias 4 7,0 8 5 2 8 
5 vezes 5 9,0 5 3   
3 a 4 vezes 
1 a 2 vezes 

9 
37 

16,5 
67,5 

19 
138 

11 
81 

2 
21 

8 
84 

Total 55 100 170 100 25 100 

 

 

Tabela 13 Média de consumo mensal de derivados de amendoim em gramas por categoria 

Categoria 
Consumo mensal médio (g) 

(± desvio padrão) Consumo diário (g.dia
-1

) 

Crianças e adolescentes 
(10 a 19 anos) 281,4 (± 188,1) 9,4 
Adultos (20 a 59 anos) 278,4 (± 206,1) 9,3 
Idosos (60 anos ou mais) 271,2 (± 118,8) 9,1 

 

De acordo com os dados da Tabela 12, a frequência de consumo semanal de 

derivados de amendoim predominante foi de 1 a 2 vezes por semana, com 67,5% para 

crianças e adolescentes, 81% para adultos e 84% para idosos. 

Verifica-se na Tabela 13 que, no grupo de 10 a 19 anos, o consumo médio de 

derivados de amendoim por mês é de 281,4 g, para o grupo de adultos é de 278,4 g e 

271,2 g de consumo mensal de derivados de amendoim para idosos. Foi calculado o 

consumo diário, chegando-se a uma média geral de 9,2 g.dia-1. 

De acordo com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF, 2008/2009), 

entre os principais alimentos consumidos pela população brasileira, em gramas.dia-1, os 

doces derivados de amendoim estão classificados no grupo “outros doces” (tais como balas, 

cocadas, tortas, doces em geral), na qual se tem consumo médio de 54,8 g.dia-1 (IBGE, 

2011). 

 

5.2 Análises físico-químicas 

 

As análises físico-químicas foram realizadas a fim de verificar o efeito da vida de 

prateleira na qualidade nutricional de amendoim e paçoca. Na Tabela 14, são apresentados 
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os valores da média dos teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídios, carboidrato total do 

amendoim e paçoca, “novo” e “a vencer” e o valor calórico total. 

 

Tabela 14 Teores de umidade, cinzas, proteínas, lipídios, carboidrato total e valor calórico 
total das amostras de amendoim e paçoca 

Teores Classificação 

% teor 

Amendoim Paçoca 

Umidade Novo 7,41 a 1,87 a 
A vencer 7,03 b 1,51 a 
CV (%) 7,35 x 65,41 x 

Cinzas Novo 2,20 a 1,69 a 
A vencer 2,04 b 1,63 a 
CV (%) 6,79 x 11,56 x 

Proteínas Novo 30,53 a 16,71 a 
A vencer 30,45 a 16,07 b 
CV (%) 3,75 x 7,11 x 

Lipídios Novo 43,27 a 27,83 a 
A vencer 43,07 a 25,62 b 
CV (%) 2,35 x 10,58 x 

Carboidrato total Novo 17,62 a 50,16 a 
A vencer 16,61 a 54,95 b 
CV (%) 9,54 x 14,31 x 

Valor calórico  578,93 Kcal 516,3 Kcal 

Nota: Médias seguidas de letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de significância. 

 

Conforme se observa na Tabela 14, os valores dos teores de umidade estão dentro 

do limite para o amendoim cru descascado, que deve ser menor ou igual a 8%, de acordo 

com a Resolução RDC nº 172/2003 ANVISA que dispõe sobre o Regulamento técnico de 

boas práticas de fabricação para amendoins e derivados (BRASIL, 2003). O teor de 

umidade está relacionado com a estabilidade, qualidade e composição de um alimento. 

Grãos com umidade excessiva estão sujeitos à rápida deterioração, devido ao crescimento 

de fungos, em especial os produtores de aflatoxinas (CECCHI, 1999). 

Os pesquisadores do Projeto TACO observaram teores de umidade para o 

amendoim (6,4%) e paçoca (1,8%) (UNICAMP, 2011), próximos ao encontrados nestas 

análises. O fator data de validade, ou seja, o tempo de vida de prateleira da paçoca, não 

apresentou diferença estatística. A paçoca obteve um alto coeficiente de variação, que pode 

ser devido à quantidade dos ingredientes utilizados em sua preparação, em variação das 

marcas, pois alimentos com mais açúcar e sal possuem menores teores de umidade. 

Ocorreu diferença significativa entre o amendoim classificado como “novo” e “a 

vencer”, sendo que o amendoim mais próximo da data de validade cedeu água para o meio, 

entrando em equilíbrio higroscópico, mesmo estando em embalagens plásticas, que não são 

consideradas impermeáveis, e expostas em temperatura e umidade relativa instáveis. 
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Fato também evidenciado por Diniz et al. (2001), ao avaliarem a qualidade fisiológica 

do amendoim armazenado em diferentes embalagens, concluindo que no recipiente 

metálico a uniformidade do teor de umidade das sementes foi mantida durante todo o 

armazenamento. As sementes de amendoim são higroscópicas e a embalagem metálica, 

hermeticamente fechada, deve ter impedido as trocas de umidade com o meio, propiciando 

o equilíbrio, enquanto que o teor de umidade das sementes acondicionadas em papel 

aumentou no final do armazenamento. 

Santos et al. (2013) também encontraram níveis médios de teores de umidade de 

7%, considerados adequados à sua conservação, evitando-se a deterioração. Condições de 

temperatura e umidade elevadas contribuem para deterioração em função do aumento na 

atividade metabólica das sementes, além de favorecerem o desenvolvimento de insetos e 

micro-organismos. 

Cinzas de um alimento é o nome dado ao resíduo inorgânico que permanece após a 

queima da matéria orgânica, a qual é transformada em CO2, H2O e NO2, sendo assim, a 

cinza de um material é o ponto de partida para a análise de minerais específicos. A 

composição da cinza vai depender da natureza do alimento, em grãos o cálcio e o fósforo 

estão em alta concentração (CECCHI, 1999). 

Para o amendoim, a vida de prateleira teve influência no teor de cinzas, sendo que 

no produto mais próximo da data de validade, o teor de cinzas foi menor, possuindo 

concentração menor de minerais, diferença que pode ser atribuída à variedade ou local de 

cultivo. No estudo de Araújo et al. (2007), nas variedades onde foi encontrado maior teor de 

cinzas, também foi observado maior teor de fósforo. Dentre os genótipos analisados, 

Havana (3,97%), BR-1 (3,53%) e Serrinha (3,65%) superaram os demais que tinham em 

média 3,13% de cinzas, apresentando comportamento semelhante quanto ao teor de 

fósforo. 

A vida de prateleira da paçoca não influenciou o teor de cinzas em sua composição. 

Na tabela TACO (UNICAMP, 2011), os valores de cinza para amendoim são 2,2% e para a 

paçoca 3,8%. O teor de cinzas para o amendoim ficou próximo ao preconizado nessa 

tabela, contudo o teor de cinzas da paçoca ficou abaixo, possivelmente pelos ingredientes 

utilizados na fabricação da paçoca, pois neste estudo analisaram-se somente aquelas em 

que se tinha amendoim, açúcar e sal em sua composição. Existem paçocas em que são 

adicionados outros ingredientes, como farinha de trigo, fubá, mel e glicose. 

Verificou-se que a vida de prateleira não influenciou significativamente o teor de 

proteína, lipídio e carboidrato para o amendoim, não alterando, portanto, sua qualidade 

nutricional, mas teve influência significativa para a paçoca, em que foram observados 

menores teores de proteína e lipídio nos produtos próximos à data de validade com menor 

qualidade nutricional e consequente aumento no teor de carboidrato total. 
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Os pesquisadores do projeto TACO (UNICAMP, 2011) observaram valores 

nutricionais para o amendoim de 27,2 g de proteínas, 43,9 g de lipídios e 20,3 g de 

carboidratos. Para a paçoca, têm-se na tabela TACO 16 g de proteínas, 26,1 g de lipídios e 

52,4 g de carboidratos, estando próximos aos encontrados neste estudo. 

No estudo de Jensen et al. (2005), o aumento da disponibilidade de oxigênio e a 

exposição à luz resultaram num aumento da oxidação de lipídios. A luz foi responsável pela 

maior variação sistemática dos níveis relativos de radicais livres no amendoim, enquanto 

que a disponibilidade de oxigênio teve a maior influência sobre a formação de hexanal. 

Devido às reações de oxidação de lipídios, a vida de prateleira dos amendoins, bem 

como a sua qualidade sensorial diminui com o tempo de armazenamento (CAMMERER; 

KROH, 2009). Verificou-se neste estudo que a paçoca, devido à oxidação lipídica, diminuiu 

o teor de lipídios, quando comparada aos teores do produto classificado como “novo”. 

Também ocorreu leve diminuição de proteínas, devido ao período de armazenamento e teve 

como consequência aumento do teor de carboidrato total, já que este foi calculado por 

diferença; obtendo média de 516,3 Kcal. 

A instabilidade química dos compostos lipídicos torna-os um dos principais fatores do 

processo de deterioração, podendo ocasionar rancidez, pelo efeito da degradação de 

lipídios, através da hidrólise enzimática, peroxidação e autoxidação (MARCOS FILHO, 

2005). 

Almeidin et al. (1997), ao estudarem grãos de amendoim, verificaram que o teor de 

óleo e proteína, variou ao longo do período do armazenamento, com leve diminuição do teor 

encontrado inicialmente. O que pode ser observado neste estudo é que, apesar de o 

amendoim não apresentar diferença estatística de proteína, lipídio e carboidrato, durante a 

vida de prateleira, ocorreu leve diminuição dos teores encontrados. 

Muitas pesquisas correlacionam os valores de proteínas, lipídios, cinzas com o 

cultivar de amendoim. Santos et al. (2006), ao analisarem o teor de proteína do cultivar BRS 

Havana e Vagem Lisa, observaram teor médio de 30 e 28%, respectivamente, e 

encontraram maior teor de lipídio para o cultivar BRS Havana, com 43%. 

No estudo de Araújo et al. (2007), a porcentagem média das proteínas foi de 33,44%; 

e de lipídios foi de 34,14%. Para os parâmetros de umidade, cinzas, lipídios houve diferença 

significativa para os genótipos, o teor de proteína não teve variação entre os genótipos. 

Feitosa et al. (2011) encontraram 1,6% de cinzas, 26,3% de proteínas, 49,6% de 

lipídios e 15,3% de carboidratos. Os grãos de amendoim avaliados por Pretti e Carvalho 

(2012) apresentaram 29,54% de proteína e 48,73% de lipídio. 

Cecil et al. (2013), com o objetivo de avaliar variedades de amendoim do Paquistão, 

encontraram uma média de 33,52% de lipídio, 3,80% de fibra, 2,40% de cinzas e 25,41% de 

proteína. A maioria dos atributos físico-químicos do amendoim não variou entre as 
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variedades testadas. A semente de amendoim, utilizada no estudo de Latif et al. (2013), na 

Alemanha, tinha 51,8% de lípido e 26% de proteína. 

As características nutricionais do alimento são de vital importância no processo de 

aceitação e de comercialização dos produtos alimentícios. Pode-se observar nesses 

estudos que existe variação nas características nutricionais do amendoim, porquanto a 

quantidade de proteína variou de 25 a 33%; para o lipídio houve variação de 33 a 51%; para 

o carboidrato a variação foi de 15 a 20%. Nesta pesquisa, a média das características 

nutricionais para o amendoim foram: 30% de proteínas; 43% de lipídios, 17% de 

carboidratos e 578,93 Kcal, estando próximos dos valores observados em outros estudos. 

 

5.3 Análise microbiológica 

 

A contagem de fungos totais (Aspergillus sp.) encontrados nas amostras de 

amendoim e paçoca, não tendo a sua identificação por espécie, é apresentada na 

Tabela 15. Para a análise estatística, foram selecionadas apenas repetições que ficaram 

dentro do limite de 15 a 150 UFC.g-1. Todos os lotes analisados apresentaram contaminação 

fúngica. Dentre os 40 lotes obtidos, 9 lotes do amendoim “novo”, 7 lotes do amendoim “a 

vencer”, 6 lotes da paçoca “novo” e 6 lotes da paçoca “a vencer” foram selecionados para a 

estatística, os demais apresentaram baixa contaminação. Realizou-se análise descritiva e 

verificou-se que o coeficiente de variação era muito alto (>80%) e não apresentou 

normalidade nos dados, pois se tratavam de organismos vivos. Pode-se verificar que os 

dados não atenderam totalmente os pressupostos para a continuação da análise estatística 

e optou-se pela utilização da estatística não paramétrica, utilizando-se a análise para 

amostras independentes pelo Teste de Mann Whitney. 

 

Tabela 15 Contagem de fungos totais das amostras de amendoim e paçoca 

Classificação 

UFC.g
-1

 x 10
3 

Amendoim Paçoca 

Novo 5,8 b 6,8 a 
A vencer 10,2 a 5,9 a 

Nota: Os resultados de UFC para amendoim e paçoca são independentes. Para análise, os dados 
foram transformados em Log X.  

 Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Mann Whitney. 

 

De acordo a Tabela 15, verifica-se que o amendoim “a vencer” possui o dobro de 

UFC.g-1, quando comparado ao amendoim “novo”. O Aspergillus sp. é considerado um fungo 

de armazenamento e, apesar do amendoim “a vencer” ter apresentado umidade dentro do 
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limite (7,03%), o fungo encontrou condições favoráveis como temperatura, umidade e luz 

solar para seu desenvolvimento, conseguindo se multiplicar no substrato. Percebe-se que, 

quanto maior a vida de prateleira do amendoim maior crescimento de fungos ele pode 

apresentar, diminuindo sua qualidade e segurança alimentar. 

Com relação ao produto processado paçoca, a vida de prateleira não influenciou o 

crescimento de fungos que podem produzir as aflatoxinas. Isto pode ter ocorrido devido ao 

fato da paçoca analisada conter açúcar e sal em sua composição, que podem ter agido 

como conservantes, e também pelo fato de ser utilizado amendoim torrado, evitando-se a 

multiplicação dos fungos observados, tornando-se mais propício ao armazenamento. 

Estes níveis elevados de contaminação, em que o fungo encontrou condições 

favoráveis ao seu crescimento, durante o período de armazenamento, sugerem que houve 

falhas de controle nas etapas de pré e pós-colheita ou que os procedimentos não foram 

adequados, evidenciado pela alta quantidade de fungos contabilizados em amendoim e 

paçoca classificados como “novos”, indicando um risco potencial de produção de 

aflatoxinas, pois os fungos conseguiram sobreviver ao empacotamento e processamento de 

amendoim e paçoca e, no caso do amendoim, continuarem a se desenvolver. Na Figura 5, 

visualiza-se uma placa de Petri, contendo colônias de fungos filamentosos (Aspergillus sp.). 

 

 

Figura 5 Placa de Petri com ágar batata dextrose, contendo colônias de Aspergillus sp., 
incubados por cinco dias. 
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Prado et al. (1999), ao considerarem o número de unidades formadoras de colônias 

por grama de alimento (UFC.g-1), verificaram que a contaminação média das amostras de 

amendoim foi de 2,0 x 103 UFC.g-1, variando de 0 a 4,0 x 103 UFC.g-1. Não foram detectadas 

aflatoxinas em nenhuma das amostras, sugerindo que as práticas agrícolas de cultivo, 

colheita, armazenamento e transporte foram adequadas. Em estudo de Lemos et al. (2001), 

a contagem de unidades formadoras de colônia das farinhas de milho e mandioca foi de 

4,2 x 102 UFC.g-1. Comparativamente, verifica-se que o amendoim e a paçoca analisados 

neste estudo encontram-se com alto índice de fungos. 

Em estudos no quais foram identificados os gêneros e as espécies de fungos 

encontrados no amendoim, verificou-se que os gêneros mais frequentes foram: 

Aspergillus sp., Fusarium sp. e Penicillium sp., evidenciados pelos estudos sobre 

contaminação fúngica no amendoim apresentados a seguir. No estudo de Nóbrega e 

Suassuna (2004), 71,66% dos grãos de amendoim armazenados apresentaram 

contaminação e foram identificados: Aspergillus flavus, A. niger, Fusarium sp., Rhyzoctonia 

solani e Rhyzopus stolonifer. Os cuidados no armazenamento, com relação, principalmente, 

ao controle da umidade e temperatura, auxiliam na prevenção das doenças fúngicas do 

amendoim, tanto para o consumo in natura quanto para produtos industrializados. 

Rossetto, Silva e Araújo (2005) avaliaram grãos armazenados de amendoim, que 

estavam contaminados por Aspergillus sp., Penicillium sp. e Fusarium sp. Os grãos de 

amendoim, provenientes da colheita antecipada, apresentaram maior contaminação (76,9%) 

pelo grupo A. flavus, sendo menor a proporção destes com potencial toxígeno. Assim, a 

maior incidência de espécies do grupo A. flavus não foi pré-requisito para a produção de 

aflatoxina, pois nem todos os isolados pertencentes a este grupo apresentaram potencial 

toxígeno. 

Amorim et al. (2010) isolaram vários fungos a partir de grãos de amendoim 

comercializados in natura ou processados. Os pesquisadores encontraram Fusarium 

(51,42%), Aspergillus (42,56%) e Rhizopus (4,87%) nos grãos in natura; Aspergillus (3,99%) 

e Fusarium (4,0%) em grãos processados. Em geral, os gêneros Aspergillus e Penicillium 

são frequentes em sementes, sendo considerados fungos de armazenamento e podem 

contribuir para a degradação das sementes, durante o período de armazenamento, em 

condições desfavoráveis à manutenção da boa qualidade das sementes, além de estarem 

envolvidos na produção de micotoxinas. De um modo geral, os grãos processados 

apresentaram menor incidência de fungos, diferindo estatisticamente dos grãos in natura. 

Santos et al. (2013) verificaram que, durante o armazenamento, houve aumento na 

incidência de Aspergillus sp., Penicillium sp. e Rhizopus sp. e redução da ocorrência 

de Fusarium sp. Toffa et al. (2013) analisaram a presença de fungos em amostras de 

cereais e amendoim comprados em mercados locais da cidade de Niamey (República da 
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Nigéria). As amostras estavam contaminadas com um grande número de fungos: Aspergillus 

sp. (63%), Fusarium sp. (9,7%) e Penicillium sp. (3,3%). A frequência de contaminação das 

amostras analisadas foi de 9,8%. 

O conhecimento sobre os padrões de infecção fúngica pode ser um ferramenta 

importante para melhorar a prevenção da deterioração por fungos tanto no campo quanto 

durante o armazenamento. Portanto, é importante manter uma avaliação periódica da 

qualidade micotoxicológica, a partir do campo e da colheita, para manter a qualidade do 

grão durante o armazenamento na indústria e no comércio (BEBER-RODRIGUES; 

SCUSSEL, 2013). 

 

5.4 Determinação de aflatoxinas 

 

Para a construção da curva de calibração, foram injetadas cinco concentrações de 

cada aflatoxina, para verificar a linearidade da resposta. Segundo o INMETRO (2011), são 

necessários, no mínimo, cinco níveis de concentração para construção da curva analítica. A 

linearidade de um método pode ser observada pelo gráfico dos resultados dos ensaios em 

função da concentração do analito e verificada a partir da equação da regressão linear, 

determinada pelo método dos mínimos quadrados. Para tal, deve ser verificada a ausência 

de valores discrepantes para cada nível de concentração e a homocedasticidade dos dados. 

O coeficiente de correlação linear (R2) é frequentemente utilizado para indicar o 

quanto a reta pode ser considerada adequada como modelo matemático para o estudo de 

caso, o R2 deve estar próximo a 1,0. 

O coeficiente de correlação linear (R2) ficou próximo a 1,0 para cada aflatoxina, 

indicando que a linearidade do método foi comprovada. Os tempos de retenção obtidos 

foram: 12,07, 10,66, 7,81 e 6,87 para as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2, respectivamente. 

A avaliação da eficiência do método analítico utilizado foi verificada pela 

determinação dos valores de recuperação e limites de detecção. 

As taxas médias de recuperação para o amendoim foram: 98% para AFB1, 104% 

para AFB2, 80% para AFG1 e 70% para AFG2. As taxas médias de recuperação para a 

paçoca foram: 70% para AFB1, 75% para AFB2, 71% para AFG1 e 72% para AFG2. Estes 

valores estão dentro dos níveis aceitáveis para esta metodologia, entre 70 a 110%, sendo 

considerados adequados, segundo o Jornal Oficial da União Europeia (UE, 2006). 

O limite de detecção apresentou valores de 0,5 μg.Kg-1 para as aflatoxinas B1, G1 e 

G2; e 0,05 μg.Kg-1 para AFB2. 

Em estudos de amendoim e derivados, Glória et al. (2006) encontraram limite de 

detecção para cada uma das aflatoxinas de 0,2 ng.g-1, com recuperações superiores a 70% 
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e inferiores a 110%. Gonçalez et al. (2008) encontraram taxa de recuperação de 83%, 82%, 

90% e 61%, para as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2, respectivamente. No estudo de Kamika e 

Takoy (2011), o limite de detecção foi de 1 μg.Kg-1 e os valores de recuperação variaram 

entre 71% e 87%. Zorzete et al. (2013) encontraram limites de detecção de 0,03 ng.mL-1 

para AFB1, AFB2 e AFG1, e 0,01 ng.mL-1 para AFG2. As taxas de recuperação foram de 87% 

para AFB1, 79% para AFB2, de 76% para AFG1 e 81% para AFG2, estando próximas às 

encontradas nesta pesquisa. 

As amostras, após serem passadas no HPLC, forneciam uma área de concentração, 

que eram colocadas nas equações para cada aflatoxina, relacionando-se com o tempo de 

retenção apresentado. A concentração final de aflatoxina da amostra, expressa em μg.Kg-1, 

foi calculada levando-se em consideração o peso inicial da amostra de 25 g diluídos em 

125 mL de metanol:água, sendo utilizados 15 mL pela coluna de imunoafinidade, o que 

correspondia a 1 g da amostra. 

A seguir serão apresentados os valores de contaminação do amendoim e paçoca por 

aflatoxinas e sua correlação com a presença de fungos filamentosos, conforme 

apresentados nas Tabelas 16 e 17. 

Verifica-se na Tabela 16, que, no amendoim classificado como “a vencer” seis (60%), 

das dez amostras encontravam-se contaminadas com aflatoxinas, com concentrações que 

variaram de 0,18 a 335,89 μg.Kg-1. No amendoim classificado como “novo”, também seis 

(60%) amostras estavam contaminadas com aflatoxinas, com concentrações que variaram 

de 0,05 a 266,85 μg.Kg-1, ambas com predominância das aflatoxinas B1 e B2. Em apenas um 

lote (lote 8) pode-se notar a presença das quatro aflatoxinas. 

Do total dos 20 lotes analisados, 12 (60%) estavam contaminados, sendo que quatro 

lotes (20%) ultrapassaram o limite de tolerância para a somatória das quatro aflatoxinas, que 

é de 20 μg.Kg-1, segundo ANVISA (BRASIL, 2011). 
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Tabela 16 Contaminação fúngica e por aflatoxinas por lote de amendoim 

Classificação Lote 

Contaminação 
fúngica 

(UFC.g
-1

 x 10
3
) 

Contaminação total de 
aflatoxinas 

(μg.Kg
-1

) 
Tipo de 

aflatoxina 

A vencer 1 7,9 3,14 B1, B2 

2 18,3 ND - 

5 0,4 0,71 B2 

6 11,2 0,18 B2 

9 1,7 ND - 

10 0,8 3,28 B1, B2 

13 21,8 335,89 B1, B2 

14 8,5 21,61 B1, B2 

17 0,1 ND - 

18 1,7 ND - 

Média 7,24 36,15  

Novo 3 10,5 ND - 

4 2,96 ND - 

7 1,7 ND - 

8 8,2 6,52 B1, B2, G1, G2 

11 2,0 6,94 B1, B2 

12 2,0 266,85 B1, B2 

15 0,9 0,05 B2 

16 2,7 9,58 B1, B2 

19 11,1 37,50 B1, B2 

20 7,3 ND - 

Média 4,93 32,74  

Notas: ND: não detectado. 
 Limite de detecção: 0,5 μg.Kg

-1
 para as aflatoxinas B1, G1 e G2; e 0,05 μg.Kg

-1
 para AFB2. 

 

Tabela 17 Contaminação fúngica e por aflatoxinas por lote de paçoca 

Classificação Lote 

Contaminação 
fúngica 

(UFC.g
-1

 x 10
3
) 

Contaminação total de 
aflatoxinas 

(μg.Kg
-1

) 
Tipo de 

aflatoxina 

A vencer 1 4,3 ND - 

2 17,8 ND - 

5 1,9 0,84 B2 

6 0,2 ND B2 

9 0,4 0,59 B2 

10 2,1 0,68 - 

13 0,2 ND - 

14 0,7 ND - 

17 0,4 ND - 

18 3,3 ND - 

Média 3,13 0,21  

Novo 3 11,9 ND - 

4 8,1 ND - 

7 0,2 ND - 

8 1,5 0,57 B2 

11 6,0 ND - 

12 0,1 0,22 B2 

15 0,2 1,45 B1, B2 

16 0,2 ND - 

19 4,4 ND - 

20 8,2 0,52 B2 

Média 4,08 0,28  

Notas: ND: não detectado. 
 Limite de detecção: 0,5 μg.Kg

-1
 para as aflatoxinas B1, G1 e G2; e 0,05 μg.Kg

-1
 para AFB2. 
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Embora as quantidades de aflatoxinas encontradas nas amostras de paçoca estejam 

abaixo do permitido pela legislação brasileira, esses dados são de extrema importância, pois 

mesmo em pequenas quantidades, em longo prazo, as aflatoxinas podem causar problemas 

de saúde. 

A tarefa de detectar a presença de aflatoxinas em grãos é bastante difícil, uma vez 

que a contaminação é extremamente heterogênea. Com relação à paçoca, provavelmente 

se obtêm produtos com a contaminação mais homogênea. Contudo, mesmo para estes 

produtos, se for considerada a possibilidade da contaminação do produto após o seu 

processamento, durante a estocagem e/ou comercialização, novamente a contaminação 

pode se apresentar no mercado individualizada por embalagens do produto, em que 

condições particulares, tais como, a atividade de água e temperatura altas, podem favorecer 

o crescimento fúngico e/ou produção de aflatoxinas (GLÓRIA et al., 2006). 

A contagem de UFC.g-1 evidenciou crescimento fúngico em todas as amostras de 

amendoim e paçoca (Tabelas 16 e 17), mas nem todas as amostras estudadas 

apresentaram contaminação por aflatoxinas. Segundo Atayde et al. (2012), a presença de 

fungos não indica, necessariamente, a presença de aflatoxinas no substrato. 

Nem todos os fungos produziram aflatoxinas, ou seja, foram aflatoxigênicos, o que 

pode ter ocorrido devido às condições do substrato, da embalagem ou do período de 

armazenamento, que não foram ideais para a produção de aflatoxinas. Além disso, para a 

paçoca, o amendoim torrado diminuiu o teor de umidade que, juntamente com o açúcar e o 

sal, ajudou a conservar a integridade do produto, evitando a produção de toxinas pelos 

fungos. A baixa contagem de fungos não pode indicar ausência de toxinas, pois estas 

podem permanecer no substrato mesmo depois que o fungo que a produziu tenha sido 

inativado ou destruído. 

Muitas pesquisas correlacionam a presença de fungos e a contaminação por 

aflatoxinas. Estudo semelhante foi conduzido por Oliveira e Koller (2011), em Porto Alegre, 

onde se constatou a ocorrência de Aspergillus sp em 67% das amostras de amendoim e 

33% de paçocas. Aflatoxinas foram detectadas em 58% das amostras de amendoim e 60% 

de paçocas. Os resultados evidenciaram relação entre a presença de Aspergillus sp e a 

presença de aflatoxina nos grãos, mas não em paçocas. 

No estudo de Zorzete et al. (2013), aflatoxinas foram detectadas em 11,4% das 

amostras de grãos, com níveis médios variando de 0,03 a 16,6 μg.Kg-1. Apesar da alta 

frequência de isolamento de Aspergillus sp., boas práticas agrícolas, como o controle da 

umidade do grão (11%) antes e durante o armazenamento pode ter impedido a produção de 

aflatoxinas. A presença de fungos pode danificar os grãos, além disso, se as estirpes forem 
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toxigênicas, já que nem todos os fungos são produtores de toxinas, a produção de 

micotoxinas é um risco iminente. 

Muitos estudos têm descrito a ocorrência de aflatoxinas em amendoins e derivados. 

Sabino et al. (1999) mostraram que, em 137 amostras de amendoins, 62 (45,3%) foram 

positivas para aflatoxinas. Quanto à contaminação por aflatoxinas nas amostras de doces de 

amendoim, 32,8% delas estavam acima do limite e as concentrações variaram de 6,0 a 

536,0 µg.Kg-1. A contaminação nos amendoins salgados foi menos frequente, cerca de 10% 

das amostras e os níveis de toxina, geralmente, abaixo de 10,0 µg.Kg-1. 

Rodriguez-Amaya e Sabino (2002), avaliando resultados de 128 artigos publicados 

por pesquisadores brasileiros entre 1991 e 2000 sobre micotoxinas, observaram que os 

níveis de aflatoxinas em amendoim e derivados continuam sendo alarmantes e, em 27% dos 

artigos, estavam sendo estudados meios de prevenção e controle do crescimento fúngico. 

Caldas, Silva e Oliveira (2002) analisaram 366 amostras de alimentos consumidos no 

Distrito Federal. Foram detectadas aflatoxinas em 19,6% das amostras, em amendoins crus 

e derivados, milho de pipoca, milho em grão e castanha-do-pará. Amendoim e derivados 

apresentaram maior incidência de contaminação por aflatoxinas (34,7%), com amostras 

contendo até 1.706 µg.Kg-1 de aflatoxinas totais. Das amostras positivas, a AFB1 estava 

presente em 98,5%, a AFB2 em 93%, a AFG1 em 66,7% e a AFG2 em 65,4%. A 

contaminação da paçoca e doces de amendoim chegou a 51,2%, com contaminação de 25 

a 1.710 µg.Kg-1 de aflatoxinas totais. 

Em estudo de Eizendeher, Freitas e Cançado (2005) foram analisadas aflatoxinas 

em amostras de amendoim e doces de amendoim, no Paraná. Os resultados revelaram que 

73,68% das amostras de doces de amendoim estavam contaminadas com aflatoxinas numa 

faixa de 25,95 a 350,02 µg.Kg-1 para soma de B1 e G1, 15,79% ultrapassaram o limite de 

20 µg.Kg-1 para a somatória das quatro aflatoxinas. Das amostras de amendoim in natura, 

16,67% estavam contaminadas com 3.420,84 µg.Kg-1, calculadas pela soma das quatro 

aflatoxinas. Os resultados sugerem que grande parte dos doces de amendoim e do 

amendoim in natura comercializados no Paraná estão contaminados com aflatoxinas e 

esses produtos de má qualidade poderiam expor os consumidores à ingestão de altos níveis 

dessas micotoxinas. 

O estudo de Glória et al. (2006) encontrou variações de 1 a 346 µg.Kg-1 de 

aflatoxinas para a paçoca e 2 a 146 µg.Kg-1 de aflatoxinas para o amendoim japonês. Em 

estudo realizado por Martins et al. (2008), em Minas Gerais, os resultados demonstraram 

que 38% das amostras de amendoim e 13% das amostras de paçoca estavam 

contaminadas com aflatoxinas. 

Einloft, Hoeltz e Noll (2009) analisaram a ocorrência de aflatoxina em amostras de 

amendoim e derivados, no Rio Grande do Sul. Apenas 10,71% apresentaram contaminação 
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com aflatoxina B1, mas, considerando-se que os níveis encontrados foram maiores que os 

permitidos pela legislação brasileira, o consumo desses produtos pode significar um risco 

para a saúde da população. 

No estudo de Mutegi et al. (2009), os níveis de aflatoxinas em amendoins, no oeste 

do Quênia, variaram de 0 a 7.525 µg.Kg-1. Os dados foram altamente variáveis e apenas 

uma pequena parte das amostras continha níveis muito elevados. 

Hoeltz et al. (2012) investigaram a ocorrência de aflatoxina B1 em amendoim e 

produtos de amendoim comercializados no Rio Grande do Sul. Das 101 amostras de 

amendoim e produtos de amendoim analisados, a aflatoxina B1 estava presente em 14%, em 

concentrações que variaram de 24,0 a 87,5 µg.Kg-1 em amostras de amendoim e de 22,0 a 

84,6 µg.Kg-1 nas amostras de produtos de amendoim. Havia maior contaminação em 

produtos de amendoim do que em grãos de amendoim, sugerindo que os amendoins de pior 

qualidade são utilizados para o processamento. 

No Paquistão, um total de 198 amostras de amendoim e produtos de amendoim foi 

analisado quanto à aflatoxinas, em estudo de Iqbal et al. (2013). Os dados revelaram que 

55% do amendoim, 68% do amendoim torrado, 50% da manteiga de amendoim e 42% dos 

biscoitos de amendoim estavam contaminados com aflatoxinas, com concentrações médias 

de: 9,6 µg.Kg-1 no amendoim, 12,3 µg.Kg-1 no amendoim torrado, 2,4 µg.Kg-1 na manteiga de 

amendoim e 4,6 µg.Kg-1 em biscoitos de amendoim. 

Na análise da contaminação do amendoim e produtos de amendoim por aflatoxinas 

ao longo dos anos, pode-se verificar que o nível de aflatoxinas é considerado elevado, 

apresentando variações de 0,03 a 7.525 µg.Kg-1 de aflatoxinas para o amendoim e 6,0 a 

1.710 µg.Kg-1 para produtos de amendoim, considerado alarmante, pois representa uma 

ameaça significativa para a saúde das pessoas. 

Comparando-se esta pesquisa com os outros estudos analisados, o valor máximo 

encontrado de aflatoxinas para o amendoim foi 335,89 µg.Kg-1, estando dentro dos valores 

verificados em outros estudos e 1,45 µg.Kg-1 para paçoca, considerado relativamente baixo. 

A contaminação do amendoim e os baixos níveis de aflatoxinas encontrados nas amostras 

de paçoca, juntamente com os dados de consumo relatados indicam que podem oferecer 

um risco à saúde da população estudada. 

Pode-se perceber que houve falhas de segurança alimentar na cadeia produtiva do 

amendoim que levaram à produção de aflatoxinas e, para a paçoca, os baixos níveis de 

contaminação indicam, possivelmente, que os produtores e a indústria de alimentos tenham 

adotado estratégias adequadas para manter a qualidade do produto durante a sua produção 

e processamento. 
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5.5 Análise de risco 

 

A Ingestão Diária Provável média (IDPm) pelos consumidores de amendoim e 

derivados, foi realizada levando-se em consideração os dados de consumo alimentar e peso 

corporal das três categorias analisadas, obtidos a partir do inquérito alimentar, e as 

quantidades encontradas de aflatoxina B1 e aflatoxinas totais nas amostras de amendoim e 

paçoca. Foi expresso em ng.Kg-1 de peso corporal (p.c.) ao dia. 

No amendoim classificado como “novo”, foram encontradas médias de 22,99 µg.Kg-1 

para AFB1 e 32,74 µg.Kg-1 para aflatoxinas totais. Enquanto que no amendoim classificado 

como “a vencer” foram encontrados 26,70 µg.Kg-1 para AFB1 e 36,48 µg.Kg-1 para 

aflatoxinas totais. Foi realizada a média geral de todos os lotes e aqueles em que as 

aflatoxinas não foram detectadas foram considerados como zero. 

Para a paçoca, foi considerado apenas um lote no qual houve contaminação por 

AFB1 (lote 15) classificado como “novo”, na concentração de 0,0889 µg.Kg-1 e para as 

demais aflatoxinas, foi realizada um média geral dos lotes analisados, considerando-se 

como zero os lotes em que não foram detectados aflatoxinas. Na paçoca classificada como 

“novo” e “a vencer” foram encontrados 0,276 µg.Kg-1 e 0,211 µg.Kg-1,respectivamente. 

A IDPm de aflatoxinas para os consumidores de amendoim e paçoca, divididos por 

faixa etária, encontram-se nas Tabelas 18 e 19. 

A IDPm deste estudo revela dados preocupantes, pois o amendoim apresentou altos 

valores de IDPm, apesar de não se ter um valor para o Limite Máximo Tolerável (LMT), este 

deve estar tão baixo quanto possível. Foi observado que o amendoim classificado como “a 

vencer” possui valor maior de IDPm quando comparado ao amendoim classificado como 

“novo”. Fato que não foi constatado na análise da paçoca. A IDPm foi maior na paçoca 

classificada como “novo” do que no produto mais perto da data de validade. 

 

Tabela 18 Ingestão diária provável média de aflatoxina B1 e aflatoxinas totais em 
amendoim, segundo a faixa etária 

Categoria 

Consumo diário 
de amendoim 

(g.dia) 
Peso corporal 

(Kg) 

IDPm para 
amendoim 

“novo” (ng.Kg
-1

) 

IDPm para 
amendoim “a 

vencer” (ng.Kg
-1

) 

AFB1 AFtotal AFB1 AFtotal 

Crianças e 
adolescentes 
(10 a 19 anos) 9,4 55,109 3,92 5,58 4,55 6,22 
Adultos 
(20 a 59 anos) 12,9 70,471 4,21 5,99 4,89 6,68 
Idosos (60 anos 
ou mais) 11,4 77,180 3,39 4,83 3,94 5,39 

Média geral 11,23 67,586 3,84 5,47 4,46 6,09 
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Tabela 19 Ingestão diária provável média de aflatoxina B1 e aflatoxinas totais em paçoca, 
segundo a faixa etária 

Categorias 

Consumo diário 
de derivados de 

amendoim 
(g.dia) 

Peso corporal 
(Kg) 

IDPm para 
paçoca “novo” 

(ng.Kg
-1

) 

IDPm para 
paçoca “a 

vencer” (ng.Kg
-1

) 

AFB1 AFtotal AFB1 AFtotal 

Crianças e 
adolescentes 
(10 a 19 anos) 9,4 55,109 0,015 0,047 - 0,036 
Adultos 
(20 a 59 anos) 9,3 70,471 0,012 0,036 - 0,028 
Idosos (60 anos 
ou mais) 9,1 77,180 0,010 0,032 - 0,025 

Média geral 9,26 67,586 0,012 0,038 - 0,030 

 

Observando-se a Tabela 18, verifica-se que a classe de 20 a 59 anos é a mais 

prejudicada com os efeitos tóxicos das aflatoxinas para a saúde, devido ao maior consumo 

diário de amendoim. A classe de crianças e adolescentes também pode ser considerada de 

risco, pois apresentou uma IDPm de 3,92 a 4,55 ng.Kg-1 p.c. ao dia para AFB1 e 5,58 a 6,22 

ng.Kg-1 p.c. ao dia para aflatoxinas totais. A faixa etária acima de 60 anos, possuiu a menor 

IDPm, devido ao fato de apresentar maior peso corporal. 

Na Tabela 19, comparando-se os valores encontrados para a paçoca com aqueles 

encontrados para o amendoim, verificam-se baixos valores de IDPm, no entanto, deve ser 

enfatizado que AFB1 é uma substância genotóxica potente e que a paçoca é largamente 

consumida por crianças. Fato evidenciado por alta IDPm apresentada pelas crianças e 

adolescentes, seguido de adultos e idosos. 

Neste estudo, os dados de IDPm ficaram próximos aos valores encontrados por 

Magrine et al. (2011), para produtos de amendoim no Paraná, em que a IDPm para 

aflatoxina B1 variou de 0,6 a 10,4 ng.Kg-1 p.c. ao dia. Estudo semelhante foi conduzido por 

Andrade et al. (2012), em que a IDPm foi investigada considerando os consumidores de 

amendoins e derivados do Brasil e do Distrito Federal. A IDPm para o Distrito Federal ficou 

entre 8,1 e 16,4 ng.Kg-1 p.c. ao dia para o amendoim e 1,0 a 2,4 para produtos de 

amendoim. Para o Brasil, ficou entre 2,3 a 4,1 ng.Kg-1 p.c. ao dia para amendoim e 0,9 a 

1,8 ng.Kg-1 p.c. ao dia para derivados de amendoim, indicando um risco potencial para os 

consumidores. 

No estudo de Jager et al. (2013), a IDPm de aflatoxina foi calculada considerando os 

valores de concentração de aflatoxinas nos produtos alimentares e os resultados do 

questionário de frequência alimentar, com média de 1,56 ng.Kg-1 p.c. ao dia, variando de 

0,10 a 13,7 ng.Kg-1 p.c. ao dia. 

Os dados desta pesquisa para o amendoim foram superiores aos encontrados por 

Amaral et al. (2006) em produtos de milho, em que a IDPm de AFB1 foi de 0,34 ng.Kg-1 p.c. 

ao dia. E também por Oliveira et al. (2009), em que a IDPm de aflatoxinas totais de produtos 
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de amendoim, em São Paulo, foi estimada em 0,23 ng.Kg-1 p.c. ao dia, provavelmente pela 

utilização de baixo índice de consumo de amendoim em gramas por dia (1,9 g), não sendo 

realizado um questionário de consumo alimentar. A IDPm de AFB1, em vários alimentos, no 

Japão, foi de 0,003 ng.Kg-1 p.c. ao dia, sugerindo que sua ingestão dietética não tem efeito 

significativo sobre a saúde (SUGITA-KONISH et al., 2010). Em estudo na China, a IDPm de 

AFB1 em crianças e adultos foram 0,218 e 0,222 ng.Kg-1 p.c. ao dia e 0,106 e 

0,108 ng.Kg-1 p.c. ao dia, para amendoim in natura (DING et al., 2012). 

Os resultados do presente estudo mostraram IDPm elevada, os consumidores de 

amendoim desta região, de ambas as categorias, encontram-se em risco de segurança 

alimentar, representando uma preocupação com a saúde. Ações de segurança alimentar 

devem ser mantidas e continuamente melhoradas, a fim de garantir que a exposição 

humana a substâncias genotóxicas seja mantida o mais baixo possível. 

Apesar dos dados sugerirem um baixo risco dietético para a paçoca, as crianças e 

adolescentes são os mais susceptíveis à contaminação, pois é a classe que consome 

derivados de amendoim em maior quantidade, exigindo que medidas de vigilância sanitária 

sejam tomadas para proteger a saúde pública. 

O impacto econômico da contaminação de alimentos por aflatoxinas incluem perdas 

econômicas na agricultura e afetam a saúde da população. A redução da ingestão de 

aflatoxinas pode ser alcançada por meio de medidas de prevenção, tais como a melhoria da 

agricultura, práticas apropriadas de armazenamento, acompanhamento regular dos órgãos 

de fiscalização, sistemas de segurança alimentar mais rigorosos, a fim de controlar essas 

toxinas a níveis mais baixos possíveis nos alimentos, oferecendo aos consumidores 

alimentos seguros. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A vida de prateleira não teve influência na qualidade nutricional do amendoim, mas 

teve influência na qualidade nutricional da paçoca, com diminuição dos teores de proteínas 

e lipídios. 

A contaminação fúngica se mostrou elevada, tanto no amendoim quanto na paçoca, 

sendo maior no amendoim mais próximo da data de validade. 

Foram encontrados níveis de contaminação elevados para aflatoxinas no amendoim 

e baixos níveis de contaminação em paçoca. 

A análise de risco mostrou que as três categorias consideradas se encontram 

eminentemente em risco ao consumirem estes alimentos, principalmente os adultos ao 

consumirem amendoim e crianças e adolescentes pelo consumo da paçoca, gerando 

problemas de segurança alimentar, afetando a saúde pública. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sugere-se realizar a identificação e classificação de espécies fúngicas e o gênero 

observado, presentes em grãos de amendoim e paçoca. 
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ANEXO 

 



ANEXO A PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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APÊNDICE A  INQUÉRITO POPULACIONAL E ALIMENTAR 

 

 

 

Data:_____/_____/2013 Mercado (região):__________________ Registro no:_______ 

 

1 – Sexo:  Masculino  Feminino 

 

2 – Idade:  10 – 19 anos                20 – 59 anos                 60 ou mais 

 

3 – Peso:_______________Kg 

 

4 – Profissão: 

 Área da saúde  Área administrativa 

 Área da docência  Estudante 

 Dona de casa  Aposentado(a) 

 Outros 

 

5 – Escolaridade: 

 ensino fundamental  ensino médio   ensino técnico  

 ensino superior   pós-graduação  outro:_________________ 

 

6 – Renda familiar: 

 até R$ 1.000,00  entre R$ 1.001 a R$ 2.500,00 

 entre R$ 2.501,00 a R$ 4.000,00  maior que R$ 4.001,00 

 

7 – Qual é a frequência do consumo de amendoim? 

 Todos os dias 

 Pelo menos 5 vezes/semana 

 De 3 a 4 vezes por semana 

 De 1 a 2 vezes por semana 

 

8 – Qual a quantidade que você ingere por mês de amendoim? 

___________ gramas 
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9 – Dentre os derivados do amendoim, qual você consome em maior quantidade? 

 Amendoim tipo japonês  Amendoim com cobertura doce 

 Cri-cri de amendoim  Manteiga de amendoim 

 Pé-de-moleque  Paçoca 

 Outro__________________________  

 

10 – Qual é a frequência do consumo de derivados de amendoim? 

 Todos os dias 

 Pelo menos 5 vezes/semana 

 De 3 a 4 vezes por semana 

 De 1 a 2 vezes por semana 

 

11 – Qual a quantidade que você ingere por mês de derivados de amendoim? 

__________ gramas 


