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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Alguns fungos são capazes de produzir metabólitos secundários que são 

tóxicos e algumas vezes cancerígenos tanto para o homem como para os animais. 

Esses fungos são chamados toxigênicos e os metabólitos são denominados 

micotoxinas (SABINO et al., 1982). 

Entre as micotoxinas de grande interesse para a Saúde Pública e de 

importância agroeconômica estão as aflatoxinas, ocratoxinas, tricotecenos, 

zearalenona, fumonisinas e os alcalóides do ergot. É importante ressaltar que uma 

única espécie de fungo é capaz de produzir uma ou várias micotoxinas, e uma 

mesma micotoxina pode ser produzida por diferentes espécies de fungos (HUSSEIN 

e BRASEL, 2001). 

As micotoxinas ganharam importância como contaminantes tóxicos da 

alimentação humana e animal desde o acontecimento ocorrido na Inglaterra, no 

início da década de 60, quando mais de 100 mil perus morreram após ingerirem torta 

de amendoim de origem brasileira. Este surto recebeu o nome de Doença “X” dos 

Perus e mais tarde foi descoberto que a causa dessa misteriosa doença ocorreu 

devido à presença de aflatoxinas em um de seus ingredientes (ASPLIN e 

CARNAGHAN, 1961). 

O Brasil é um país de clima predominantemente tropical com todas as 

condições que levam à contaminação dos alimentos por aflatoxinas (FREITAS e 

BADOLATO, 1992).  

No Brasil, a ocorrência de aflatoxinas tem sido observada com freqüência, e 

em altos níveis, em alimentos utilizados para consumo humano e animal, como 

milho, amendoim e derivados. A contaminação de derivados de amendoim, como 

paçocas e outros doces, assume destacada relevância em saúde pública, dado que 

as crianças constituem os principais consumidores desses produtos. Contudo, não 

existem estimativas acerca do grau de exposição da população através da ingestão 

de alimentos contaminados. Desconhece-se, também, o impacto das aflatoxinas 

sobre a incidência do câncer hepático ou outras doenças, nas condições brasileiras 

(OLIVEIRA e GERMANO, 1997). 

 Para um controle e monitoramento eficientes dos alimentos susceptíveis à 

contaminação, os laboratórios devem dispor de técnicas analíticas com 
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sensibilidade, especificidade, rapidez e facilidade de uso, além de exatidão e 

precisão.  Entretanto, a obtenção de resultados exatos para micotoxinas não é tarefa 

muito fácil.  Existem vários fatores que dificultam este tipo de análise como, por 

exemplo, a distribuição não uniforme das micotoxinas nos lotes contaminados, 

concentrações das micotoxinas serem extremamente baixas (da ordem de partes 

por bilhão), extratos usualmente estarem acompanhados de lipídios e pigmentos 

interferentes, necessitando de uma fase de limpeza, e a natureza variada das 

amostras, as quais requerem diferentes procedimentos na extração (OLIVEIRA et 

al., 2000). 

Na prática, as AFLs têm sido detectadas por técnicas físico-químicas e 

biológicas. Dentre as técnicas físico-químicas, estão as cromatográficas (camada 

delgada e líquida de alta eficiência) e as instrumentais (fluorodensitometria e 

espectrofotometria). A técnicas biológicas incluem os bioensaios (cultura de tecidos, 

animais e microrganismos) e imunoensaios (radioimunoensaio, cromatografia de 

afinidade e Enzyme Linked Immunosorbent Assay – ELISA). Muitas destas técnicas 

são dispendiosas, demoradas, de execução complexa e requerem instrumentação 

sofisticada. 

A disponibilidade de métodos de análise tem disputado um papel chave nos 

levantamentos da incidência de micotoxinas que estão usualmente presentes em 

produtos agrícolas e seus derivados como menores constituintes, em concentrações 

que variam de ng a mg/g. Suas análises, portanto, exigem técnicas analíticas de 

traços, ou seja, métodos de alta sensibilidade. 
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1.1  OBJETIVO 
 
 
1.1.1 Objetivo Principal 

 

Comparar a eficiência de kits comercializados no mercado nacional e as 

técnicas de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e cromatografia em 

camada delgada (CCD) para a detecção de aflatoxinas em amendoim in natura e 

doce de amendoim.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Analisar a eficiência de três de kits comercializados no mercado nacional para 

a detecção de aflatoxinas em amendoim in natura e doce de amendoim; 

• Comparar os resultados obtidos quanto à especificidade e sensibilidade. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

As micotoxinas são produzidas principalmente pela estrutura micelial dos 

fungos filamentosos (HUSSEIN e BRASEL, 2001), sendo classificadas como 

metabólitos secundários que não possuem um significado bioquímico específico no 

crescimento e no desenvolvimento dos fungos (MOSS, 1998). As micotoxinas se 

desenvolvem em cereais e seus derivados amplamente utilizados na alimentação 

humana e animal (CHU, 1991). 

Sabe-se que as micotoxinas estão presentes na alimentação humana e 

animal desde o surgimento da produção agrícola intensiva. O ergotismo é citado no 

Velho Testamento da Bíblia e analisando-se os registros de alguns episódios de 

doenças e mortes ao longo da História, desde os tempos medievais na Europa até a 

época da colonização inglesa na América do Norte, pode-se verificar que alguns 

foram causados pela presença de micotoxinas nos alimentos (MILLER, 1995). 

A contaminação dos produtos vegetais ocorre através do contato com os 

esporos do fungo, presentes no ambiente, sobretudo no solo, durante os 

procedimentos de colheita e secagem. A utilização de práticas agrícolas incorretas, 

que prolongam o contato dos produtos com o solo, as lesões na superfície dos 

grãos, provocadas por insetos, o armazenamento inadequado, em locais úmidos e 

sem ventilação, são apontados como as principais causas que favorecem a 

contaminação e o desenvolvimento de fungos toxigênicos (CHU, 1991). 

Os fungos toxigênicos são conhecidos por produzirem um ou mais desses 

metabólitos secundários. Entretanto, sabe-se que nem todos os fungos são 

toxigênicos e nem todos os metabólitos secundários dos fungos são tóxicos 

(HUSSEIN e BRASEL, 2001). 

As micotoxinas são responsáveis por grandes perdas econômicas  que 

ocorrem mundialmente, devido aos problemas que causam à saúde humana e 

animal, além dos prejuízos que causam na produção agrícola (HUSSEIN e BRASEL, 

2001). Em 1993, a World Health Organization – International Agency for Research 

on Câncer (WHO-IARC, 1993) classificou as aflatoxinas de ocorrência natural como 

substâncias carcinogênicas para os humanos (grupo 1). 
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Micotoxicose é o termo utilizado para definir qualquer enfermidade causada 

aos homens e animais pela exposição às micotoxinas. Os quadros tóxicos variam de 

acordo com a micotoxina, seu efeito dose-dependente, espécie animal e até mesmo 

entre indivíduos de uma mesma espécie. A micotoxicose é caracterizada por estar 

relacionada à alimentação, não é contagiosa, não é infecciosa e é sempre causada 

pelas toxinas produzidas por fungos (HUSSEIN e BRASEL, 2001). As micotoxinas 

estão associadas a síndromes crônicas, como imunossupressão e carcinogenicidade 

(MOSS, 1998). 

 

 

2.2   AFLATOXINAS 

 

A presença de aflatoxinas nos alimentos e rações tem sido objeto de grande 

preocupação no mundo científico, desde a sua descoberta. As aflatoxinas são 

conhecidas por serem substâncias tóxicas, mutagênicas, teratogênicas, 

carcinogênicas e são apontadas como agentes causadores de câncer hepático, e 

outros tipos de câncer, em humanos, além das perdas econômicas que causam na 

agricultura (RUSTOM, 1997).  

As aflatoxinas são produzidas por fungos do gênero Aspergillus spp, espécies 

A. flavus, A. parasiticus e A. nominus (MOSS, 1998). A incidência das aflatoxinas é 

relativamente maior em países de clima tropical ou subtropical, onde a temperatura e 

a umidade são favoráveis para o crescimento dos fungos (MOSS, 1998).  

 

 

2.2.1 Características Físicas e Químicas das Aflatoxinas 

 

Há mais de 20 tipos de moléculas de aflatoxinas e seus derivados isolados, 

porém os principais tipos estudados continuam sendo a B1, B2, G1 e G2 (HUSSEIN e 

BRASEL, 2001). A estrutura química das aflatoxinas é muito semelhante, dado que 

são compostos químicos simples e de baixo peso molecular, sendo que todas 

apresentam um núcleo central cumarínico ligado a uma estrutura bi-furanóide 

(Figura 1). As aflatoxinas B apresentam anel ciclopentona na molécula, enquanto 

que as da série G apresentam anel lactona.  
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As aflatoxinas, assim como outros compostos heterocíclicos, são substâncias 

fluorescentes com características próprias. Tanto a aflatoxina B1 (AFB1) como a 

aflatoxina B2 (AFB2) apresentam uma fluorescência azul, enquanto que a G1 (AFG1) 

e a aflatoxina G2 (AFG2) apresentam uma fluorescência verde amarelada sob luz 

ultravioleta (HUSSEIN e BRASEL, 2001).  

Apesar das semelhanças estruturais, as aflatoxinas apresentam diferentes 

graus de atividade biológica. A AFB1, além de ser a mais freqüentemente encontrada 

em cereais, é a que apresenta maior poder toxigênico, seguida de AFG1, AFB2 e 

AFG2 (COULOMBE, 1991). A AFB1 é a mais tóxica, tanto nos casos de aflatoxicose 

aguda como crônica, enquanto que a M1 (AFM1), que é um produto de 

destoxificação presente no leite e resultante do metabolismo da AFB1, é uma 

substância hepatotóxica tão potente quanto à AFB1 (CARNAGHAN et al., 1963). 

TERAO e UENO (1978) demonstraram que a magnitude da toxidez da AFG2, AFB2 e 

AFG1 correspondem a 10%, 20% e 50% da AFB1, respectivamente. 

 

 

FIGURA 1 – Estrutura química das principais aflatoxinas 
 

 

FONTE: HUSSEIN e BRASEL, 2001. 
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 Pode-se classificar as aflatoxinas como compostos de natureza cristalina, 

termoestáveis e solúveis em solventes polares, como o clorofórmio e metanol. São 

destruídas totalmente na presença de soluções fortemente alcalinas, como a amônia 

e o hipoclorito (OPAS, 1983). A Tabela 1 apresenta as principais características 

físico-químicas das aflatoxinas de maior importância em saúde humana e animal.  

 

 

TABELA 1 - Características físico-químicas das principais aflatoxinas 

   Aflatoxina   Fórmula 
química 

Massa 
molecular 

Temperatura 
de fusão (ºC) 

Emissão de fluorescência 
nanômetros (nm) e cor* 

AFB1 C17H12O6 312 269 425 – azul 

AFB2 C17H14O6 314 286-289 425 – azul 

AFG1 C17H12O7 328 244-246 450 – verde 

AFG2 C17H14O7 330 237-240 450 - verde 

AFM1 C17H12O7 328 299 425 – violeta azulada 

AFM2 C17H14O7 330 293 425 - violeta 

Aflatoxicol C17H14O6 314 230-234 425 
 

NOTA: *Sob luz ultravioleta. 
FONTE: OPAS, 1983. 
 

 

 A decomposição das aflatoxinas ocorre na faixa de temperatura entre 237 – 

306ºC, variando de acordo com a atividade de água, pH do substrato e exposição ao 

calor. Por outro lado, os raios ultravioletas da luz do sol são muito eficazes na 

desativação das moléculas de aflatoxinas. Não há um método totalmente eficaz para 

a inativação das aflatoxinas, sendo que a eficiência de cada processo depende do 

tipo de alimento a ser descontaminado, sua atividade de água, os tipos de 

aflatoxinas nele presentes, o nível de contaminação e o grau de associação em que 

as aflatoxinas estão ligadas aos constituintes ao alimento, principalmente às 

proteínas (RUSTOM, 1997). 
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2.2.2 Ocorrência Natural das Aflatoxinas 

 

O crescimento do A. flavus e a produção de aflatoxinas em seus substratos 

naturais são influenciados por diversos fatores, como os componentes minerais e a 

atividade de água do substrato, umidade ambiental, temperatura e os danos físicos 

presentes no substrato (VIQUEZ et al., 1994). 

Apesar das maiores concentrações de aflatoxinas serem encontradas em 

grãos que estão mal armazenados em ambientes quentes e úmidos, também é 

possível detectar concentrações significantes de aflatoxinas no campo, antes da 

colheita (PITTET, 1998). O milho e o amendoim continuam sendo as maiores fontes 

de aflatoxinas principalmente na Índia e América do Sul, porém outros cereais 

produzidos em clima tropical bem como seus subprodutos também são susceptíveis 

à contaminação por aflatoxinas (MOSS, 1998). Ocasionalmente, aflatoxinas têm sido 

detectadas, em baixas concentrações, em produtos como grãos de cacau, semente 

de linho, semente de melão, semente de abóbora e semente de girassol (PITTET, 

1998). 

Uma característica importante das aflatoxinas é a sua capacidade de se 

concentrar, isto é, seus níveis vão se acumulando ao longo da cadeia produtiva, 

uma vez que são moléculas altamente estáveis em diferentes meios bióticos e 

abióticos (QUEZADA et al., 2000). 

No levantamento realizado por RODRIGUEZ-AMAYA (2001), a contaminação 

do amendoim brasileiro e seus subprodutos chega em níveis alarmantes. Foram 

analisadas amostras de amendoim da Regiões Sul e Sudeste, sendo que 27% e 

49%, respectivamente, das amostras analisadas estavam contaminadas com mais 

de 30 μg/kg de aflatoxinas totais. 

No período de 1998 a 2000, CALDAS et al. (2002) analisaram amostras de 

amendoim e derivados, castanha-do-pará, milho de pipoca e milho em grão do 

Distrito Federal. Cerca de 26% das amostras analisadas foram positivas para a 

presença de aflatoxinas, sendo o milho em grão o produto com a maior incidência de 

contaminação, correspondendo a 60% das amostras analisadas, seguido de paçoca 

e doces de amendoim (51,2%), amendoim (49,1%), amendoim torrado e confeitado 

(40%), castanha-do-pará (33,3%) e milho de pipoca (13,6%). 

No Rio Grande do Sul, entre março de 2000 a abril de 2002, foram analisadas 

664 amostras de amendoim e seus derivados, e 31,33% estavam contaminadas com 
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aflatoxinas, sendo a maioria proveniente de produtos informais comercializados sem 

fiscalização sanitária (MALLMANN et al., 2005). 

 No período de agosto de 1996 a dezembro de 2000, SANTOS et al. (2001) 

analisaram amostras de amendoim e produtos de amendoim comercializado na 

região de São José do Rio Preto/SP. Das 178 amostras analisadas, 70 (39,3%) 

apresentaram contaminação por aflatoxinas e 59 (33,2%) apresentaram  valores de 

BB1 + G1  superior a 30 μg/kg, limite máximo tolerado pelo Ministério da Saúde até o 

estabelecimento da RDC 274, de 15 de outubro de 2002.    

No Brasil, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002), por meio da Resolução -  

RDC nº 274, de 15 de outubro de 2002, estabeleceu como limite máximo 20 μg/kg 

de aflatoxinas totais (AFB1 + AFB2 + AFG1 + AFG2) em amendoim (com casca, 

descascado, cru ou tostado), pasta de amendoim, milho em grão (inteiro, partido, 

amassado, moído), farinhas ou sêmolas de milho, destinados para consumo. 

 

 

2.2.3 Biotransformação da AFB1 

 

A absorção das aflatoxinas ocorre no trato gastrintestinal e a sua 

biotransformação ocorre primariamente no fígado, por enzimas microssomais do 

sistema de funções oxidases mistas, associadas ao citocromo P-450 (BIEHL e 

BUCK, 1987). A AFBB1 é considerada uma das substâncias mais tóxicas para o 

fígado, sendo este o principal órgão atingido (OSWEILER, 1990). 

A AFBB1 é considerada um pró carcinógeno, que requer uma ativação 

metabólica para manifestar seus efeitos tóxicos (BIEHL e BUCK, 1987; HSIEH e 

ATKINSON, 1991). A forma ativada da AFB1 é o composto identificado como 8,9-

óxido de AFB1 ou AFB1-epóxido (anteriormente denominado AFB1-2,3 epóxido), 

originado a partir da epoxidação da dupla ligação do éter vinílico, presente na 

estrutura bi-furanóide da molécula de AFB1 (EMEROLE et al., 1979).  Este composto 

é altamente eletrofílico e capaz de reagir rapidamente, através de ligações 

covalentes, com sítios nucleofílicos de macromoléculas, como ácido 

desoxirribonucléico (DNA), ácido ribonucléico (RNA) e proteínas (BIEHL e BUCK, 

1987). Estas ligações determinam a formação de adutos, os quais representam a 

lesão bioquímica primária produzida pelas aflatoxinas. A 8,9-óxido de AFB1 também 
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pode sofrer uma conjugação enzimática com uma molécula de glutationa reduzida, a 

ser excretada na urina ou pela bile (ESSIGMANN et al., 1982). 

A ligação da AFB1-epóxido com o DNA modifica a sua estrutura e, 

conseqüentemente, a sua atividade biológica, originando assim os mecanismos 

básicos dos efeitos mutagênicos e carcinogênicos da AFB1. A formação desses 

adutos ocorre através da ligação com guaninas da molécula de DNA, na posição N7, 

ao nível do códon 249 do gene supressor de tumores p53. Estudos efetuados em 

fígado de ratos demonstraram que os adutos AFB1-N7-guanina podem ser retirados 

após a sua formação, deixando sítios apurínicos na molécula de DNA.  Os sítios 

vagos tendem a ser preenchidos com adenina, resultando em transversão de 

guanina para timina, o que origina um ponto de mutação bastante significativo. Os 

adutos de DNA, depois de sofrerem depurinação espontânea, podem ser 

conjugados e excretados, sobretudo através da urina (HSIEH e ATKINSON, 1991).  

Os mecanismos de toxidez aguda das aflatoxinas estão ligados aos adutos 

formados pela ligação entre RNA e proteínas, à AFB1-epóxido, o que acaba 

provocando a morte celular pela inativação de macromoléculas essenciais às células 

(HSIEH; ATKINSON, 1991). A inibição da síntese protéica no fígado e a diminuição 

das proteínas plasmáticas durante a aflatoxicose são amplamente descritas na 

literatura (TUNG et al., 1975, KUBENA et al., 1991; QUEZADA et al., 2000). 

A biotransformação da AFB1 inclui, além da epoxidação, as reações de 

hidroxilação e de O-demetilação (Figura 2). Na reação de hidroxilação são formadas 

as aflatoxinas M1 (AFM1), aflatoxina Q1 (AFQ1) e a aflatoxina B2a (AFB2a), enquanto 

que a aflatoxina P1 (AFP1) é formada na reação de O-demetilação. Esses quatro 

novos compostos possuem o grupo hidroxila em sua molécula, permitindo a sua 

conjugação com o ácido glicurônico ou sulfatos, tornando-as substâncias bastante 

solúveis em água. Essas substâncias podem então ser excretadas através da urina, 

bile e fezes (BIEHL e BUCK, 1987). A capacidade mutagênica desses produtos de 

biotransformação é menor do que a da AFB1 (COULOMBE, 1991). 

As vias de biotransformação da AFB1 variam entre as espécies animais, tal 

fato poderia justificar os diferentes graus de susceptibilidade à AFB1 entre os 

indivíduos (WOGAN, 1992). 
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FIGURA 2  - Principais vias de biotransformação da AFBB1 
 

 

FONTE: BIEHL e BUCK, 1987. 
 

 

2.2.4 Toxidez das Aflatoxinas 

 

As aflatoxinas caracterizam-se pela elevada toxidez que apresentam. Em 

Saúde Animal, várias espécies domésticas e de experimentação são sensíveis aos 

efeitos tóxicos agudos, mutagênicos e carcinogênicos (OSWEILER, 1990). De modo 

análogo, em Saúde Pública, as aflatoxinas são identificadas como fatores envolvidos 

na etiologia do câncer hepático no homem, conseqüente à ingestão de alimentos 

contaminados (HSIEH e ATKINSON, 1991). 

A sensibilidade aos efeitos das aflatoxinas varia consideravelmente entre as 

espécies animais. Mesmo entre indivíduos de uma mesma espécie, a relação dose-

resposta pode variar de acordo com raça, sexo, idade e composição da dieta, entre 

outros fatores (COULOMBE, 1991).  Para muitas espécies, os machos são mais 
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susceptíveis do que as fêmeas e em geral a sensibilidade é acentuadamente maior 

nos jovens do que nos adultos (LEESON et al., 1995). 

As aflatoxinas podem apresentar efeitos agudos ou crônicos. A síndrome 

tóxica aguda, denominada aflatoxicose, caracteriza-se pela rápida deterioração do 

estado geral do animal, perda de apetite, hepatite aguda, icterícia, hemorragias e 

morte (OSWEILER, 1990). O fígado é o principal órgão afetado, com lesões 

decorrentes da necrose hemorrágica, congestão centrolobular, proliferação das 

células dos ductos biliares e infiltração gordurosa dos hepatócitos (LEESON et al., 

1995). Os efeitos de toxidez crônica também se caracterizam por lesões hepáticas, 

porém, em menor escala, e incluem câncer hepático e alterações genéticas 

(OSWEILER, 1990). 

Na aflatoxicose crônica, o sinal clínico mais evidente é a diminuição da taxa 

de crescimento dos animais jovens. Entre os efeitos crônicos causados pela 

ingestão de baixas doses de AFB1 por um período prolongado, observa-se os efeitos 

de imunossupressão, redução da contagem de linfócitos T, diminuição da produção 

de imunoglobulinas, diminuição da fagocitose e a diminuição da resistência 

(LEESON et al., 1995).   

Relativamente ao homem, não está ainda demonstrada uma relação causa-

efeito entre as aflatoxinas e o câncer de fígado, pois se, por um lado, existem 

limitações de experimentação no homem, por outro lado, a natureza do processo 

carcinogênico envolve latência prolongada. Deve-se ainda ter em conta as 

dificuldades que existem em considerar as aflatoxinas como os agentes causadores 

de envenenamento no homem depois da ingestão de alimentos contaminados, até 

porque há alimentos onde coexistem várias micotoxinas. Não se pode esquecer da 

intervenção de outros fatores, como por exemplo, a má alimentação, parasitas, 

hepatite viral, alcoolismo e os diversos contaminantes. Atualmente, o interesse 

principal pelas aflatoxinas reside em descobrir se causam ou não hepatômas na 

espécie humana, hipótese para a qual vem se acumulando algumas provas a favor 

(AMADO, 2005). 
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2.2.5  Carcinogenicidade da AFB1

 
2.2.5.1  Estudos em animais de experimentação 

 

  A carcinogênese hepática representa o mais importante efeito de toxicidade 

crônica das aflatoxinas. Esta capacidade tem sido demonstrada extensivamente, 

sobretudo em relação à AFB1, em muitas espécies animais, incluindo peixes, aves, 

roedores, carnívoros e primatas. Nestes animais, a AFB1 induz à formação de 

carcinoma hepatocelular (CHC), mesmo quando ingerida em muito baixa 

quantidade, o que permite considerá-la como um dos mais potentes 

hepatocarcinógenos naturais (COULOMBE, 1991).  A dose efetiva de AFB1 ingerida 

para a indução de tumores hepáticos varia amplamente entre as espécies, de modo 

similar ao que ocorre em relação à toxicidade aguda. Peixes e aves são 

extremamente sensíveis, e a dose efetiva para a indução de hepatomas situa-se 

entre 10 e 30 μg/kg de AFB1 na dieta (WOGAN, 1992). Contudo, a sensibilidade é 

particularmente variável entre roedores, sendo que os ratos respondem nos níveis 

de 15 a 1.000  μg/kg de AFB1 na dieta, enquanto que certas cepas de camundongos 

não apresentam nenhuma resposta em doses de até 150.000 μg/kg de AFB1 

(WOGAN, 1992). 

 A comparação quantitativa da potência carcinogênica da AFB1 entre as 

espécies animais pode ser facilitada pelo cálculo estatístico da dose média para a 

produção de tumores (DT50), pelo método de Gold e colaboradores expressa em 

μg/kg p.c./dia (MASSEY et al., 1995).  

  Os valores da DT50 apresentados na Tabela 2 refletem, entre outros fatores, 

as diferenças intra e interespécies observadas na biotransformação da AFB1, 

particularmente em relação aos mecanismos de bioativação e detoxificação. Por 

exemplo, a habilidade de ativar a AFB1, para a formação do epóxido, é mais eficiente 

em preparações enzimáticas de fígado de ratos, do que de primatas, incluindo o 

homem; por outro lado, observa-se o oposto em relação à capacidade de formação 

de derivados hidrossolúveis e a conseqüente detoxificação da AFB1 (MASSEY et al., 

1995).  
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TABELA 2 – Valores da dose  média  para a  produção de  tumores (DT50)  após 
                     ingestão prolongada da AFB1 na dieta, para diversos animais 
 

Animal DT50
(μg/kg p.c./dia) 

Rato Fisher macho 1,3 

Rato Fisher fêmea 7,5 

Rato Wistar macho 5,8 

Rato Wistar fêmea 6,9 

Rato Porton macho 3,1 

Rato Porton fêmea 12,5 

Camundongo C3H macho > 70 

Camundongo C57B macho > 70 

Camundongo Swiss macho > 5.300* 

Macaco Rhesus 156 

Macaco Cynomolgus 848 
 

NOTA: * Valor baseado no maior nível de AFB1 administrado aos animais, para o qual não foram  
               observados tumores no fígado ou em outros órgãos.   
FONTE: MASSEY et al., 1995.  

 

 

2.2.5.2 Carcinogenicidade para a espécie humana 

 

O carcinoma hepatocelular (CHC) é, mundialmente, um dos tipos mais 

comuns de câncer, apresentando, porém, uma acentuada variação geográfica no 

que concerne à incidência, com predomínio em alguns países da África, Ásia e ilhas 

do Pacífico. A incidência do CHC é maior nos homens do que nas mulheres, 

predominantemente na faixa etária de 30 - 50 anos. Entre os países com maior 

incidência, destacam-se Moçambique, Zimbabwe, Etiópia, China (costa sudoeste) e 

Taiwan. Os países com incidência intermediária incluem Swazilândia, Transkei, 

Japão e os da parte central a sudoeste da Europa (KEEHN, 1991).  

 As diferenças extremas observadas na incidência do CHC entre os diversos 

países sugerem o envolvimento de fatores ambientais em sua etiologia. Dentre os 

fatores identificados, os que apresentam maior importância são as aflatoxinas e o 

vírus da hepatite B (HBV) (HARRIS, 1991). 

 Diversos autores têm reportado a presença de aflatoxinas no soro e em 

biópsias de fígado de pacientes com câncer hepático. Entretanto, a hipótese de que 

a ingestão de aflatoxinas constitui fator de risco para o CHC no homem é mais bem 
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amparada por evidências experimentais e epidemiológicas. As experimentais 

derivam da extrapolação para o homem, dos resultados obtidos em estudos de 

biotransformação, mutagenicidade e carcinogenicidade em animais e em 

preparações in vitro. As evidências epidemiológicas resultam de estudos efetuados 

em áreas geográficas onde a contaminação de alimentos por aflatoxinas e o CHC 

são freqüentes. Os resultados de alguns desses trabalhos, onde se constatou uma 

forte associação estatística entre a incidência de câncer hepático e o grau de 

exposição às aflatoxinas, são apresentados na Tabela 3 . Esta associação é mais 

evidente em indivíduos do sexo masculino (OLIVEIRA e GERMANO, 1997). 

 

 

TABELA 3 – Relação entre a ingestão da AFB1, excluídas outras causas, e a  
                      incidência de CHC, em países da África e Ásia 
 

 
País 

Ingestão de AFB1
(μg/kg p.c./dia) 

Incidência do CHC 
(por 100.000/ano) 

 
Fonte 

 3,5 1,2  
Kenya 5,9 2,5 Linsell e Peers, 1977 
 10,0 4,0  
 20,3 5,9  
 8,63 5,0  
 77,7 12,1  
Moçambique 86,9 9,0 Van Rensburg et al., 1985 
 87,7 15,5  
 131,4 17,7  
 183,7 14,0  
 11,4 5,7  
 14,3 2,9  
 18,6 6,1  
 32,9 11,1  
Swazilândia 38,6 5,7 Peers et al., 1987 
 40,0 9,2  
 42,9 19,6  
 72,9 23,7  
 127,1 22,4  
 158,6 24,9  
República  21,0 175,4  
Popular da 157,0 182,2 Yeh et al., 1989 
China 1.232,0 288,5  
 3.545,0 613,5  
 5,1 5,3  
Transkei 18,0 3,2 Van Rensburg et al., 1990 
 19,6 9,0  
 23,2 10,3  

 

 FONTE: OLIVEIRA e GERMANO, 1997. 
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 Com base nos estudos disponíveis, a "International Agency for Research on 

Cancer" (IARC) concluiu, em 1987, que existem evidências suficientes para 

considerar a AFB1 como fator etiológico do câncer hepático em populações 

humanas. 

 A análise global dos dados sobre a ingestão de aflatoxinas versus incidência 

do CHC, pelo método de Gold et al., forneceu uma DT50 igual a 132 μg/kg p.c./dia. 

Este valor está próximo da DT50 observada em algumas espécies de primatas, 

porém é consideravelmente superior às das espécies de roedores mais sensíveis 

(Tabela 2). Ao comparar esses valores, entretanto, deve-se ressaltar que a DT50 

para o homem é teórica, uma vez que, para o seu cálculo, foram assumidas várias 

condições, entre elas, a de que a AFB1 seja a única causa do CHC e que a 

exposição a este carcinógeno tenha ocorrido continuamente durante cerca de 50 

anos da vida do indivíduo (WOGAN, 1992). 

 Apesar da consistência dos dados apresentados na Tabela 3, não existe, até 

o presente, uma caracterização completa da relação dose-resposta para as 

aflatoxinas no homem. Isto se deve, entre outras causas, ao fato de que, nos 

estudos epidemiológicos, o grau de exposição não é preciso, uma vez que foi 

estimada a partir dos níveis de contaminação por AFB B1 na dieta das populações, e 

não na dose efetivamente ingerida individualmente, tal como ocorre em animais 

submetidos à experimentação (OLIVEIRA e GERMANO, 1997). 

  As conclusões da IARC foram bastante favorecidas a partir do final da década 

de 80, pelos resultados obtidos em estudos de biomonitoramento individual de 

adutos de AFB1 com proteínas de DNA em populações expostas, sobretudo na 

China. Isto possibilitou uma quantificação mais precisa do grau de exposição às 

aflatoxinas. GROOPMAN et al. (1988) concluíram que, no homem, cerca de 1% – 

2% da AFB1 ingerida liga-se covalentemente à albumina plasmática, e que a 

dosagem destes adutos evidencia exposição à AFB1 ao longo de aproximadamente 

20 dias. 

 A tendência atual entre os pesquisadores, de modo geral, é considerar a 

etiologia do câncer hepático como multifatorial, com uma provável interação 

sinergística entre as aflatoxinas, atuando como iniciadores do processo cancerígeno, 

e o HBV, o qual teria um efeito promotor sobre o desenvolvimento do tumor (fenótipo 

transformado) (WOGAN, 1992). 
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2.3   AMENDOIM 

 
 
 O amendoim é planta originária da América do Sul, da região compreendida 

entre as latitudes de 10º e 30º Sul, com provável centro de origem na região de Gran 

Chaco (Paraguai), incluindo os vales do Rio Paraná e Paraguai. A difusão do 

amendoim iniciou-se pelos indígenas para as diversas regiões da América Latina, 

América Central e México. No século XVIII, foi introduzido na Europa. No século XIX, 

difundiu-se do Brasil para a África e do Peru para as Filipinas, China, Japão e Índia 

(FAGUNDES, 2002). 

 O amendoim pertence às dicotiledôneas, família Leguminosae, subfamília 

Papilinoideae, gênero Arachis. Adapta-se a uma larga faixa climática dentro das 

regiões tropicais e subtropicais, com exceção das excessivamente úmidas.  Suas 

sementes possuem entre 45% a 50% de óleo de fácil digestão, com elevado teor 

vitamínico (HUBNER, 2003). Durante os últimos anos, a produção mundial de 

amendoim mostrou tendência de aumento e menos da metade tem sido utilizado 

pelas indústrias esmagadoras enquanto que a maior parcela teve outros usos. 

Durante as últimas três décadas, enquanto que a produção mundial cresceu acima 

de 100%, o esmagamento total aumentou 60% mostrando que houve redução na 

procura por óleo de amendoim e que o mesmo passou a ter maior consumo na 

forma de grão (HUBNER, 2003). 

 Suas inigualáveis qualidades de sabor e aroma o colocam como um dos 

principais produtos de confeitaria, para consumo de grãos torrados, fritos ou cozidos, 

ou como ingrediente na elaboração de doces, balas, bombons e pastas. Além de 

sua atratividade para consumo, o amendoim tem importância como alimento pelo 

seu valor energético e nutricional. Cada 100 gramas fornecem 580 calorias e seu 

óleo contém altos níveis de ácidos graxos insaturados. O amendoim é ainda uma 

rica fonte de proteínas (25% da massa dos grãos) e vitamina E (antioxidante), além 

de conter vitaminas do complexo B, ácido fólico, e minerais como cálcio, fósforo, 

potássio e zinco (CONAB, 2005). 

  O amendoim é a quarta maior cultura oleaginosa mundial, ficando atrás 

apenas, na safra mundial de 2001/02, da soja (56,8% do total da safra mundial) do 

algodão (11,3% do total) e da colza (11,1% do total). Nessa safra o amendoim 
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participou com 10,23% do total da safra mundial de oleaginosas, com uma produção 

de 33,11 milhões de toneladas (FAGUNDES, 2002). 

 O Japão, a Indonésia e os países europeus importam anualmente cerca de 

1 milhão de toneladas de grãos para confeitaria. Estados Unidos e China, além de 

produtores, são grandes consumidores de amendoim como alimento. Juntos 

consomem cerca de 3 milhões de toneladas. Nos Estados Unidos, além de outras 

utilizações em confeitaria, cerca de 500 mil toneladas são destinadas 

especificamente à fabricação da pasta ou manteiga de amendoim (peanut butter), 

consumida diariamente em sanduíches, em substituição a manteigas ou margarinas 

convencionais. A Índia, China, Estados Unidos, Nigéria, Indonésia e Senegal são os 

maiores produtores. Já a China, Estados Unidos e Argentina são os maiores 

exportadores devido à qualidade dos grãos e o Japão e a Europa são os maiores 

importadores (CONAB, 2005). 

 Os maiores produtores mundiais de amendoim na safra de 2002 foram a 

China (43,9% da produção mundial); a Índia (22,9% do total); os Estados Unidos 

(5,3% do total); a Nigéria (4,5% do total); a Indonésia (3% do total) e o Senegal 

(2,7% do total), ficando o Brasil em um distante 13º lugar com uma produção de 

189,4 toneladas ou 0,6% da produção mundial (FAGUNDES, 2002). 

 O Brasil possui condições naturais (clima e solo) para produzir amendoim 

de boa qualidade. O cultivo do amendoim no Brasil vem crescendo bastante (Tabela 

4), recuperando longo período da estagnação nos últimos cinco anos, com o cultivo 

das variedades Ranner e Caiapó de ciclos longos e grande investimento em 

equipamentos mecanizados tanto para o plantio como para a colheita, reduzindo 

muito o custo de produção (CONAB, 2005). 
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TABELA 4 - Produção brasileira de amendoim  

 

FONTE: CONAB, 2005. 
 

 

 No Brasil, o consumo de amendoim é da ordem de 100 mil toneladas de 

grãos/ano, com tendência para crescimento e sua industrialização concentra-se na 

área de confeitos, salgadinhos e doces, tornando a paçoca e o pé-de-moleque, dois 

verdadeiros ícones da cultura popular, com grande aceitação. Seu potencial 

alimentar permite outros empregos na culinária, devido especialmente sua 

característica agradável de sabor, sendo utilizado com destaque na cozinha chinesa. 

A grande vantagem do amendoim é a sua composição de alta qualidade nutricional, 

podendo ser largamente aproveitado na alimentação, principalmente como 

suplemento protéico na merenda escolar, como se pode notar, na composição da 

paçoca (ABICAB, 2005).  

 O produto é conhecido e consumido de norte a sul do país, mas a oferta de 

uma ampla gama de petiscos e confeitos industrializados à base de amendoim é 

concentrada no Estado de São Paulo, onde se localizam as grandes áreas de 

produção agrícola (CONAB, 2005). 
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 A 1ª safra das águas de 2003/04 foi de 67,2 mil toneladas por hectare, 

superior em 6,2 mil toneladas à cultivada em 2002/03, e a produção passou de 

143,3 para 153,9 mil toneladas, representando um aumento de 7,4% (CONAB, 

2005). 

 A 2ª safra, ou safra da seca, apresentou uma produção de 38,6 mil toneladas, 

cultivada em uma área de 21,3 mil hectares, o que significou crescimento de 22,2% 

e 0,5%, respectivamente, em relação à safra anterior (CONAB, 2005). 

  A Resolução-RDC nº 175, de 04 de julho de 2003/ANVISA, publicada no 

D.O.U de 07/07/2003, define procedimentos de boas práticas de fabricação para 

estabelecimentos industrializadores de amendoins processados e derivados a fim de 

garantir a qualidade sanitária do produto final. Essa resolução aplica-se aos 

estabelecimentos industrializadores de amendoins processados e derivados nos 

quais sejam realizadas algumas das seguintes atividades: industrialização, 

fracionamento, armazenamento e transporte, e determina que o estabelecimento 

industrializador de amendoins processados e derivados deve realizar monitoramento 

diário da umidade relativa do ar e da temperatura de armazenamento, de forma a 

garantir que o teor de umidade do amendoim cru, descascado não ultrapasse 8% e 

do amendoim cru com casca não ultrapasse 11% (BRASIL, 2004). 

Segundo a Resolução-RDC nº 175, de 04 de julho de 2003/ANVISA, 

amendoins processados é todo alimento que contenha o amendoim “in natura” como 

matéria-prima alimentar, tais como amendoim moído, amendoim torrado, amendoim 

frito salgado ou não, e similares e derivados de amendoim: todo alimento que 

contenha o amendoim “in natura” como uma das matérias-primas alimentares, tais 

como amendoim confeitado, amendoim japonês, doce de amendoim, paçoca, pé-de-

moleque, creme de amendoim, torrone de amendoim e similares (BRASIL, 2004). 
 

 

2.3.1 Amostragem 

 

O procedimento amostral é sem dúvida o ponto mais importante para o 

monitoramento de micotoxinas. Uma amostragem incorreta leva a tomada de 

decisão errada na avaliação de um silo, por exemplo. Isto implica em custos, recusa 

do produto fora das especificações e micotoxinas nas dietas que levam a prejuízos 

econômicos, sem falar nos riscos à saúde pública. Além disso, a distribuição 
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heterogênea das micotoxinas nos grãos é outro fator, talvez o principal, a interferir 

na amostragem. Os estudos de sobre o assunto mostram que a variabilidade dos 

resultados poderá ser diminuída com:  

• Na amostragem, com o aumento do tamanho da amostra e do número 

de pontos amostrados; 

• Na sub-amostragem, com o aumento de tamanho (peso) da sub-

amostragem ou pela diminuição do tamanho das partículas pela 

moagem; 

• Na análise, pode ser reduzida pelo maior número de análises. 

Por exemplo, se o peso da amostra é dobrado, a variância na amostragem é 

reduzida pela metade. Esta relação também é verdadeira para se obter a redução da 

variância no processo de sub-amostragem e de análise (MALLMANN e SANTURIO, 

2000).  

Se a amostra retirada para a análise não for representativa do lote, o 

resultado não terá significado algum. Não importa quão cuidadosa a análise foi feita 

pelo laboratório se as amostras forem preparadas impropriamente (SCUSSEL, 

1998). 

A amostragem é, indubitavelmente, o fator mais importante para a variação 

verificada nas análises de aflatoxinas em produtos agrícolas em grão. Este fato é 

devido à distribuição extremamente desuniforme das aflatoxinas nos produtos 

agrícolas não processados (FONSECA, 1991). 

A dificuldade de se amostrar grãos para análise de aflatoxinas deve-se a que, 

normalmente, uma pequena proporção dos grãos está contaminada num lote e à 

considerável variação da toxina entre grãos infectados. Segundo FONSECA (1991) , 

essa variação já foi demonstrada em amendoim, em semente de algodão e em 

milho.  

O estudo da natureza heterogênea da contaminação realizado por Campbell 

definiu a importância e, ao mesmo tempo, a heterogeneidade da amostragem em 

análise de micotoxinas.  

Selecionando sementes de amendoim visivelmente suspeitas de 

contaminação, encontrou quase metade das sementes contaminadas. As 

quantidades de aflatoxinas variavam de traços a mais de 1100 mg/kg, com média de 

112 mg/kg. Foi encontrada uma única semente altamente contaminada que diluída 

em 10.000 sementes poderia resultar uma média de contaminação de 50 μg/kg. 
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Devido à heterogeneidade, os alimentos foram classificados de acordo com a 

possível distribuição das toxinas: 

Tipo I – Alimento onde é esperado alto grau de heterogeneidade de 

contaminação: grãos, sementes, nozes, frutas secas, grãos grosseiramente 

triturados; 

Tipo II – Alimento onde é esperado exibir contaminação homogênea: líquidos 

e pó; 

Tipo III – Alimento que exibe heterogeneidade intermediária: farinhas, pastas, 

tortas de oleaginosas e cereais secos (SCUSSEL,1998).  

A Resolução-RDC nº 175 (BRASIL, 2004) determina que caso o lote seja 

aprovado na inspeção e na determinação de umidade, deve ser coletada amostra a 

fim de realizar análise para determinação de aflatoxinas em laboratório próprio ou 

terceirizado e que se deve adotar plano amostral que confira segurança igual ou 

superior ao recomendado pela Comissão do Codex Alimentarius e metodologia de 

determinação de aflatoxinas internacionalmente reconhecida ou devidamente 

validada. 

 
 
2.4  METODOLOGIA PARA A DETECÇÃO DE AFLATOXINAS 

 

As técnicas analíticas para a detecção de micotoxinas estão sendo 

continuamente aprimoradas. Embora os custos analíticos possam constituir uma 

restrição à realização dos testes, esses custos são insignificantes se comparados às 

conseqüências econômicas causadas por quebras de produção e doenças 

associadas à contaminação por micotoxinas (BARNI, 2001).  

 Vários métodos podem ser utilizados para a detecção e quantificação de 

micotoxinas em alimentos e, quando possível, em tecido muscular, leite, urina, soro, 

fezes e sangue. Os métodos existentes para determinação de micotoxinas baseiam-

se em alguma medida física ou característica química das mesmas, como absorção 

na região do ultravioleta, fluorescência ou mudança de cor quando ocorre alguma 

reação química (SABINO, 1995).  

Outros testes simples, tais como o do tipo cartão também foram 

desenvolvidos, onde o anticorpo é imobilizado em uma pequena depressão do 

cartão (tamanho semelhante ao de um cartão de crédito). Várias micotoxinas, 
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incluindo a aflatoxina, zearalenona, toxina T-2 e ocratoxina A podem ser 

determinadas por este teste. Um número considerável de kits para aflatoxinas, de 

diversas marcas, tem sido comercializado. Embora a maioria deles tenha dado 

resultados satisfatórios quando comparados com métodos oficiais/aprovados, a 

avaliação destes kits pode levar a controvérsias. Estudos colaborativos (baseados 

na especificidade, sensibilidade, aplicabilidade, estabilidade, quantidades de 

controles, custo, precisão, acuidade e simplicidade) têm sido realizados. Inclusive a 

AOAC possui um instituto de pesquisa especialmente para testar kits comerciais e 

os em desenvolvimento (SCUSSEL, 1998).   

A vantagem e a utilidade do método analítico é diferenciada por 

características práticas como aplicabilidade, o custo, a eficiência, o tempo requerido, 

o equipamento e o nível de treinamento necessário. A confiança é determinada 

pelas características científicas, como precisão, exatidão, detectabilidade, 

sensibilidade e especificidade (SABINO, 1995).  

Um método ideal – eficiente e adequado – para análise de micotoxinas deve 

ser simples, rápido, preciso, barato, automatizado, sensível e seletivo. Contudo, 

nenhum método satisfaz a todos esses requisitos. Conseqüentemente, o método 

adequado deve ser escolhido pelo objetivo da análise que se quer realizar o 

trabalho, de rotina ou em pesquisa (BARNI, 2001). 

 A seqüência analítica básica para a maioria dos métodos químicos usados em 

análise de micotoxina é: (a) preparo das amostras; (b) extração; (c) limpeza; (d) 

detecção e quantificação e (e) confirmação. 

 

 

(a) Preparo das amostras 

 

 Todos os métodos analíticos contêm etapas básicas: a primeira é a 

amostragem, que é a parte mais importante do procedimento analítico. 

  A coleta da amostra e seu preparo é o passo mais importante no 

procedimento de análise das micotoxinas. Ela deve ser representativa do lote a ser 

analisado.   

 Uma vez que as micotoxinas não se encontram uniformemente distribuídas 

nos alimentos, é sempre difícil obter uma amostra que seja representativa e que 

forneça resultados confiáveis quanto à contaminação por micotoxinas. 
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 Algumas instruções básicas a serem observadas na coleta de amostras para 

a detecção da presença de micotoxinas devem ser seguidas, segundo orientações 

publicadas pela AOAC – Association of Official Analytical Chemists, citadas por 

MILLER (1995): a população a ser analisada deve ser definida, assim como a 

amostragem; e as amostras devem ser acondicionadas de modo que se evite a 

produção de toxinas após a coleta. 

  O conhecimento ou estabelecimento prévio dos riscos envolvidos na 

amostragem é a etapa determinante na variância ou confiabilidade dos resultados. 

Para a análise, a sub-amostra é removida da amostra triturada, e a aflatoxina é 

extraída e quantificada. 

 

 

(b) Extração 

  

A extração depende em grande parte das propriedades físico-químicas dos 

produtos contaminados com aflatoxinas (JAIMEZ et al., 2000), e baseia-se na 

separação das micotoxinas presentes na amostra através de sua afinidade 

(solubilidade) com determinados solventes. Os solventes comumente usados são 

clorofórmio, acetona, metanol, acetonitrila, benzeno, acetato de etila, hexano e água. 

  A eficiência na extração da micotoxina depende do bom contato interno entre 

o solvente e a amostra. Muitas micotoxinas são facilmente solúveis em vários 

solventes orgânicos, mas pouco solúveis em água. A extração é freqüentemente 

aumentada pela água, que no caso de cereais, por exemplo, “dilata e amolece” as 

células, facilitando a penetração e a extração pelos solventes orgânicos (SABINO, 

1995). Amostras ricas em lipídios exigem normalmente a retirada dos mesmos. Isso 

pode ser feito antes, durante ou após a extração. Hidrocarbonetos alifáticos como o 

hexano é um solvente adequado para tal (SABINO, 1995). 

 São empregadas técnicas físicas para a extração da micotoxina da 

amostra, como a agitação em alta velocidade durante alguns minutos ou agitação 

mecânica vigorosa por não menos que 30 minutos. O primeiro tem a vantagem de 

que o tamanho das partículas da amostra é reduzido durante o processo, permitindo 

uma melhor extração. O tamanho da partícula da amostra é importante e pode afetar 

na quantidade total de micotoxina extraída, bem como na reprodutibilidade dos 

resultados (BARNI, 2001). 
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 Após a extração, a filtração é necessária para remover a parte sólida da 

amostra. Entretanto, em certos tipos de amostra, o filtrado não fica límpido. Quando 

se utiliza na extração solvente hidrófilo, uma prática comum é adicionar terra 

diatomácea no filtro para ajudar a filtração, tendo a certeza de que não absorverá o 

analito (micotoxina). A centrifugação é uma alternativa quando há dificuldade na 

filtração (BARNI, 2001). 

 

 

(c) Limpeza 

  

O extrato bruto obtido contém normalmente considerável quantidade de 

matérias estranhas que interferem na análise da micotoxina. Conseqüentemente, 

deve ser limpo e muitos métodos foram desenvolvidos para esse objetivo. 

 A limpeza dos extratos de micotoxinas freqüentemente é necessária para 

remover os interferentes. As técnicas mais comuns de limpeza são extração de 

gordura, cromatografia de coluna, precipitação e partição líquido-líquido. A seleção 

do procedimento de limpeza pode depender do método analítico usado para a 

detecção e a determinação, do limite de detecção e/ou quantificação, da velocidade 

de análise e da recuperação. 

 A técnica de precipitação ocorre quando certos compostos químicos, na fase 

coloidal, são adicionados ao extrato cru e adsorvem pigmentos, proteínas e outros 

interferentes sobre as suas superfícies. Os complexos assim formados precipitam e 

podem ser separados por filtração, deixando uma solução limpa. Os agentes 

precipitantes utilizados são sulfato de cobre, sulfato de amônia, acetato de chumbo e 

gel férrico. 

 A limpeza por partição líquido-líquido é comumente usada em conjunto com 

um dos outros procedimentos de limpeza e também transfere toxinas de um solvente 

para outro. É normalmente realizada em funil de separação contendo dois solventes 

imiscíveis. Os solventes são selecionados de tal maneira que as micotoxinas sejam, 

preferencialmente, particionadas em um dos solventes. 

 Após a limpeza dos extratos é necessário concentrá-los, pois as micotoxinas 

estão presentes no extrato em baixas concentrações em um volume grande de 

solvente. Isso é feito através de um banho de água sob pressão reduzida em um 

evaporador rotatório. Outra alternativa seria utilizar um banho de água sob nitrogênio 
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e muito cuidado deve ser tomado nesse estágio, pois pode haver degradação da 

toxina. Deve-se evaporar o solvente à temperatura inferior a 50ºC juntamente com 

corrente de N2 (atmosfera inerte), usando concentrador de amostras ou banho-

maria. O extrato agora está pronto para detecção e a quantificação (BARNI, 2001). 

 

 

(d) Detecção e quantificação 

 

 A maioria das toxinas é altamente fluorescente sob luz ultravioleta, e isso 

facilita sua detecção em níveis muito baixos (ppb). A detecção inclui testes de 

triagem e procedimentos por cromatografia em camada delgada (CCD) 

unidimensional. 

 A maioria dos métodos analíticos utiliza a técnica de CCD na quantificação, 

entretanto, a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) vem substituindo nos 

últimos anos todas as técnicas, em especial a CCD. A CCD é a técnica mais comum 

e popular, principalmente nos países em desenvolvimento, sensível, de baixo custo 

e permite o processamento de várias amostras simultaneamente. A CLAE, apesar 

de ser mais sensível e rápida, tem um aspecto negativo que é o custo do 

equipamento. A quantificação na CCD é feita através de comparação visual da 

intensidade de fluorescência da amostra com a do padrão. Um analista com prática 

e experiência consegue excelentes resultados por esse método de comparação 

(BARNI, 2001). 

 

 

(e) Confirmação 

 

 A detecção de aflatoxinas e de outras micotoxinas, baseadas nas 

propriedades fluorescentes, é inespecífica desde que muitas substâncias 

fluorescentes podem ter o mesmo Rf (coeficiente de partição) e tempo de retenção 

semelhantes aos das toxinas. Portanto, há necessidade de testes confirmatórios 

para identificar as micotoxinas. 

 As técnicas confirmatórias são qualitativas, mas seu principal propósito é 

assegurar identificação positiva das micotoxinas ou confirmar sua identidade 

(BARNI, 2001). 
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 O tratamento da cromatoplaca com vários reagentes é largamente usado para 

identificação de micotoxinas, por exemplo: ao vaporizar a cromatoplaca com H2SO4 

50% ou ácido trifluoroacético (TFA) para as amostras positivas, as manchas 

apresentando cores características para aflatoxinas mudam para amarelo. Se 

negativo, as cores não mudam de cor (SCUSSEL, 1998; BRASIL, 2000). 

 

 

2.4.1 Métodos Cromatográficos 

 
 Entre os métodos de análise de aflatoxinas, a cromatografia ocupa um lugar 

de destaque devido à sua facilidade em efetuar a separação, identificação e 

quantificação das espécies químicas.  

A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes 

de uma mistura, realizada através da distribuição destes componentes entre duas 

fases, que estão em contato íntimo. Uma das fases permanece estacionária e de 

grande área, e a outra, um fluído que percola através da primeira. Durante a 

passagem da fase móvel sobre a fase estacionária, os componentes da mistura são 

distribuídos entre as duas fases, de tal forma que cada um dos componentes é 

seletivamente retido pela fase estacionária, resultando em migrações diferenciais 

destes componentes. 

O transporte de substâncias sujeita à separação pode ser efetuado por um 

fluído líquido (pentano, hexano, éter, misturas de álcoois e água, etc.) ou por um 

fluído gasoso (hidrogênio, nitrogênio, dióxido de carbono, hélio, etc.). 

A fase estacionária é geralmente suportada numa coluna de vidro ou metal, 

numa placa de vidro ou alumínio ou papel de filtro. 

 

 

2.4.1.1 Cromatografia em camada delgada (CCD)  

 

As separações se executam sobre finas camadas de um material finamente 

dividido (adsorvente), estendidas sobre um suporte rígido as quais apresentam o 

caráter de “colunas abertas”. 

 Utilizam-se indistintamente os processos de adsorção, partição ou troca 

iônica. 
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 Este método merece atenção especial pela sua versatilidade, rapidez, 

sensibilidade e nitidez das separações. 

 Os materiais para a fase estacionária são análogos aos empregados na 

cromatografia em colunas e são escolhidos de acordo com o processo 

cromatográfico que se pretende executar. 

Na CCD, as substâncias a serem identificadas são aplicadas com 

microsseringas em placas preparadas prontas para uso (cromatoplacas de alumínio 

e de plástico recobertas com adsorventes) e depois da evaporação do solvente, as 

placas são colocadas em câmaras de separação previamente saturadas do solvente. 

O solvente, chamado também de eluente, migra num sentido monodimensional 

ascendente e ultrapassando os pontos onde foi aplicada a mistura, arrasta os seus 

componentes em velocidades diferentes, formando-se zonas ou manchas diferentes 

das diferentes substâncias. 

Depois que o eluente percorreu a distância suficiente, a placa é retirada da 

câmara separadora e é deixada secar ao ar livre. As substâncias se comprovam, 

então, de forma apropriada: substâncias coloridas podem ser visualizadas 

imediatamente, outras apresentam fluorescência ou absorvem a luz ultravioleta, 

outras se tornam visíveis mediante reativos característicos. 

 
 

2.4.1.2  Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

A cromatografia líquida de alta Eficiência (CLAE) é de especial importância 

entre os métodos analíticos modernos, pois ela complementa de forma ideal as 

técnicas cromatográficas conhecidas (cromatografia em coluna convencional, 

cromatografia em camada delgada e cromatografia de gases). 

A CLAE é, portanto, um método bastante seletivo e requer tempos de análise 

curtos, tendo também uma grande sensibilidade de detecção. Permite a separação 

das substâncias presentes na amostra, podendo ser usada também para sua 

identificação. A identificação pode ser feita comparando-se o tempo ou volume de 

retenção de um padrão com o da amostra. Se um composto conhecido possui o 

mesmo tempo de retenção de um dado composto na amostra, pode tratar-se da 

mesma substância. Isto não é conclusivo, porque dois compostos podem ter o 

mesmo tempo de retenção em determinadas condições de análise.   
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 A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) utilizando coluna de 

imunoafinidade tornou-se um método válido, onde o procedimento para o pré 

tratamento da amostra é reduzido a uma única extração em fase sólida.  

O procedimento utilizando colunas de imunoafinidade AFLAPREP® é baseado 

na tecnologia de anticorpos monoclonais que tem a vantagem sobre outros métodos 

de ser mais específico, sensível, rápido e simples. Também, pode ser automatizado 

e feito em larga escala (RHÔNE DIAGNOSTICS TECNOLOGIES LTD, 2004b). 

O componente principal do AFLAPREP® é a coluna de imunoafinidade, 

contendo no gel uma suspensão de anticorpo monoclonal fixado em suporte sólido. 

O anticorpo é específico para AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2. Para a extração das 

toxinas, o extrato da amostra é passado pela coluna de imunoafinidade. Se alguma 

aflatoxina estiver contida na amostra irá ser retida pelo anticorpo suspenso no gel. A 

coluna é lavada com água para remoção de substâncias não específicas contidas no 

material. A toxina ligada ao anticorpo é eluída da coluna com metanol ou acetonitrila. 

O eluato é coletado em vial âmbar para análise em CLAE.  

As AFB1 e AFG1 apresentam intensidade de fluorescência sob a luz UV 

menor que as AFB2 e AFG2 Figura 3.  

 

 

FIGURA 3 – Espectro de fluorescência das aflatoxinas sem  
                               derivatização da AFB1 e AFG1
 

 

 
FONTE: R-BIOPHARM RHÔNE LTD, 2004. 
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Para a confirmação da presença das aflatoxinas em uma amostra por CLAE é 

necessário que se faça a derivatização das AFB1 e AFG1 a fim de realçar sua 

fluorescência sob a luz UV e fazê-las detectáveis mais facilmente. A KOBRA®Cell 

(R-BIOPHARM RHÔNE LTD, 2004) é uma célula eletroquímica que gera o agente 

de derivatização, bromo, do brometo de potássio presente na fase móvel. A 

derivatização das aflatoxinas ocorre rapidamente na temperatura ambiente (Figura 

4). 
   

 

FIGURA 4 – Reação  de  derivatização   das   aflatoxinas   utilizando   brometo   de    
                     potássio 
 

 

FONTE: R-BIOPHARM RHÔNE LTD, 2004. 
 
 
 

O método CLAE com detector de fluorescência usando colunas de 

imunoafinidade (AFLAPREP®) para clean-up das amostras e derivatização pós-

coluna para as AFB1 e AFG1 com célula eletroquímica KOBRA® Cell tem sido 

largamente utilizado por diversos autores em matrizes variadas, tais como pasta de 

amendoim, pasta de pistache, pasta de figo e páprica em pó (AOAC, 2000; STROKA 

et al., 2000), MARTINS et al. (2003a) determinaram aflatoxinas em mel. Alimentos 

infantis (baby food) foram analisados por STROKA et al. (2001). PEARSON et al. 

(1999) detectaram aflatoxinas em pistache e castanha de caju. MARTINS et al. 
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(2003b) quantificaram aflatoxinas em alimentos para animais de companhia (pet 

food).  Ervas medicinais e extrato de plantas analisadas por REIF e METZGER 

(1995) mostraram resultados satisfatórios com baixos níveis de detecção.     

REIF e METZGER (1995) obtiveram resultados satisfatórios utilizando a célula 

eletroquímica KOBRA® Cell. A sensibilidade para a detecção das AFB1 e AFG1 foi 

aumentada drasticamente como mostra as Figuras 5 e 6. Segundo esses autores, o 

procedimento usando KOBRA® Cell pode ser usado para determinação de 

aflatoxinas em materiais complexos com alta seletividade para as aflatoxinas. A 

sensibilidade do método é substancialmente incrementado com o uso da célula 

KOBRA® Cell. O procedimento oferece muitas vantagens comparando com outros 

métodos: alta reprodutibilidade, boa recuperação para os mais variados materiais, 

fácil automação, não necessita de reagentes agressivos ou instáveis, como o TFA 

ou iodo. 

 

 

FIGURA 5 - Cromatograma de pool de padrões sem KOBRA® Cell 
 

 
        FONTE: REIF e METZGER, 1995. 
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             FIGURA 6 - Cromatograma de pool de padrões com KOBRA® Cell 

 

 
    FONTE: REIF e METZGER, 1995. 
 

 

 

2.4.2 Métodos Imunológicos 

 

Os métodos imunológicos têm sido largamente utilizados na pesquisa das 

aflatoxinas devido à sua sensibilidade, especificidade, rapidez, simplicidade. Utilizam 

anticorpos específicos para isolar e/ou detectar micotoxinas nos alimentos. A base 

destes métodos é a interação entre antígenos (micotoxinas) e anticorpos específico 

produzidos num organismo animal, geralmente o coelho, pelos linfócitos B (AMADO, 

2005).  

Os anticorpos ou imunoglobulinas encontram-se no sangue. Eles são 

glicoproteínas com uma estrutura em Y constituída por quatro cadeias polipeptídicas. 

Cada ramo da parte em V transporta um sítio ativo complementar de um epítope, 

podendo assim cada molécula de anticorpo ligar-se a duas moléculas de antígeno, 

transportando um epítope idêntico. A cauda do Y não participa diretamente na 

ligação com antígeno, mas permite a fixação a certas células à proteína A dos 

estafilococos e ativa o complemento. Cada linhagem de linfócito produz apenas um 

tipo de anticorpos, reconhecendo somente um único epítope (BERGERE, 1991). 

Ainda que o antígeno que serviu para inocular o animal seja bastante puro, o 

imunosoro obtido é sempre constituído por uma mistura de anticorpos dirigidos 

contra diferentes epítopes. Eles são tanto mais numerosos quanto mais complexo for 
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o antígeno; por estas razões são chamados anticorpos policlonais. São uma mistura 

complexa de anticorpos distintos produzidos por clones individuais de linfócitos B. 

 Kohler e Milstein, em 1975, conseguiram obter um clone celular produzindo 

um só anticorpo com especificidade bem definida, chamado por isso anticorpo 

monoclonal. Estes anticorpos são de pureza bastante elevada e mais sensíveis às 

condições de ligação do que os anticorpos policlonais.  Aqueles anticorpos podem 

apresentar reações cruzadas com outras moléculas, pelo que a sua especificidade 

deve ser comprovada (AMADO, 2005). 

Para a produção de anticorpos específicos, camundongos são imunizados 

com antígeno A e recebem uma dose de reforço intravenosa três dias antes de 

serem sacrificados, para produzir uma grande população de células esplênicas 

produtoras de anticorpo específico. As células do baço morrem depois de poucos 

dias em cultura. A fim de se produzir uma fonte contínua de anticorpo, as células 

esplênicas são fusionadas com células imortais de mieloma, utilizando-se o 

polietileno glicol (PEG) para gerar uma linhagem celular, híbrida, chamada 

hibridoma. As células de mieloma são selecionadas de antemão para garantir que 

elas próprias não estão secretando anticorpos e que são sensíveis ao meio de 

hipoxantina-aminopterina-timidina (HAT), usando para selecionar as híbridas, visto 

que elas não possuem a enzima hipoxantina: ganosina fosforibosil transferase 

(HGPRT).  O gene da HGPRT fornecido pela célula esplênica permite que as células 

híbridas sobrevivam no meio HAT, e somente as células híbridas podem crescer 

continuamente em cultura, em razão do potencial de malignidade fornecido pelas 

células do mieloma. Assim, as células de mieloma não-fusionadas e as células 

esplênicas também não-fusionadas morrem no meio HAT (Figura 7) pelas células 

com núcleos escuros e irregulares. Os hibridomas individuais são então 

selecionados quanto à produção de anticorpo, e as células que sintetizam o 

anticorpo da especificidade desejada são clonadas a partir de uma única célula 

produtora de anticorpo. As células clonadas do hibridoma crescem em culturas de 

massa para que sejam produzidas grandes quantidades de anticorpo. Cada 

hibridoma descende de uma única célula, todas as células de uma linhagem celular 

de hibridoma produzem a mesma molécula de anticorpo, chamado assim de 

anticorpo monoclonal (JANEWAY et al., 2002). 
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FIGURA 7 - Esquema de produção de anticorpos monoclonais 

 
         FONTE: JANEWAY et al., 2002. 

 

 

A produção de anticorpo também pode ser obtida pela engenharia genética. 

Pequenas seqüências iniciadoras (primers) para seqüências de consenso em 

cadeias leve e pesada variável (V) de genes de imunoglobinas são usadas para 

gerar uma coleção de DNA de região V de cadeias leve e pesada pela reação em 

cadeia da polimerase (PCR), com RNA do baço como material de partida. Esses 

genes da região V de cadeias leve e pesada são clonados ao acaso em um fago 

filamentoso, de modo que cada fago expresse uma região V de cadeia pesada como 

uma proteína de fusão de superfície com propriedades semelhantes às de um 
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anticorpo. A biblioteca de expressão em fagos resultante é expandida em bactérias, 

e os fagos são, então, ligados a uma superfície coberta com antígeno. Os fagos não-

ligados são lavados, enquanto os fagos ligados são recuperados e outra vez unidos 

ao antígeno. Depois de alguns poucos ciclos, somente os fagos específicos, 

antígeno-ligantes de alta afinidade, são mantidos. Esta tecnologia pode substituir a 

tecnologia do hibridoma na produção de anticorpos monoclonais e tem a vantagem 

de que o RNA humano pode ser usado como fonte (JANEWAY et al., 2002). 

Entre os métodos imunológicos utilizados na dosagem de aflatoxinas os mais 

comuns são o ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) aprovado momo 

método oficial da AOAC (Assotiation of Official Analitical Chemist’s) para a triagem, 

RIA (radio-imuno-assay) e IAC (immunoaffinity chomatography). As técnicas RIA e 

ELISA são baseadas na competição de ligação entre toxina não marcada 

proveniente da amostra e a toxina marcada sobre locais específicos do anticorpo; a 

imunoafinidade é uma técnica cromatográfica baseada diretamente na ligação 

antígeno com anticorpo fixado numa coluna (FREMY e CHU, 1989). 

A primeira técnica imunológica a ser introduzida foi o radioimuensaio em finais 

dos anos 50. A partir daí, os imunoensaios tornaram-se importantes instrumentos de 

análise na química clínica, sendo utilizados na análise de alimentos, mais 

concretamente na pesquisa de micotoxinas, a partir dos anos 80 (FREMY e CHU, 

1989). Este atraso deveu-se ao fato das micotoxinas serem haptenos, o que significa 

que não são imunogêneas, tendo que conjugar-se com uma proteína antes de 

ocorrer a imunização, para se obter o anti-soro. Estas conjugações podem 

complicar-se, porque a maioria das micotoxinas não tem um grupo reativo adequado 

na molécula para poderem se unir à proteína suporte. Este fato levou ao 

desenvolvimento rápido de métodos para a preparação de conjugados de 

micotoxinas e em particular de conjugados de aflatoxinas. Existem anti-soros contra 

algumas micotoxinas e micotoxinas marcadas com indicador, tendo a maioria desses 

anti-soros sido já utilizado na determinação de aflatoxinas (BERGERE, 1991). 
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2.4.2.1 Ensaio imunoenzimológico (EIA) 

  

O avanço mais importante nos imunoensaios foi o desenvolvimento dos 

imunoensaios enzimáticos. As primeiras técnicas EIA foram descritas em 1971 e 

foram usadas para detectar uma enorme variedade de diferentes antígenos e 

anticorpos. Os princípios e procedimentos da técnica EIA são basicamente 

semelhantes aos das técnicas RIA, excetuado que utilizam enzimas em vez de 

isótopos radioativos. Os imunoensaios não isotópicos apresentam várias vantagens 

em relação ao radioimunológicos, como sejam: 

• maior estabilidade dos reagentes; 

• maior especificidade, devido ao uso de antígenos marcados com 

enzima; 

• produzirem, de modo geral, ensaios homogêneos; 

• ausência do perigo de radiações. 

 

2.4.2.2 Imunoensaios (ELISA) 

 

Os métodos ELISA são bastante utilizados na pesquisa de aflatoxinas em 

alimentos. Eles podem assumir uma forma competitiva ou não competitiva. Num 

ELISA competitivo, o analito aparece em concentrações variáveis na mistura da 

reação em contato com o anticorpo específico, e compete com uma quantidade 

constante de analito previamente imobilizado na fase sólida. A concentração do 

anticorpo deve ser limitada a fim de assegurar a eficácia da competição. No ensaio 

não competitivo, o anticorpo reage proporcionalmente com a quantidade de analito 

da amostra.  Em ambos os métodos, a quantidade de anticorpo que no final se 

mostra ligado à fase sólida é direta ou inversamente proporcional à quantidade de 

analito na amostra original. Para detectar este anticorpo ligado pode utilizar-se uma 

técnica direta ou uma técnica indireta (PUCHADES et al., 1992). 

Na técnica direta, o anticorpo específico com um título constante é fixado 

sobre a placa ou tubo de microtitulação. Em seguida, a solução de amostra e uma 
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quantidade conhecida constante de conjugado “toxina-enzima” são incubados 

simultaneamente. Depois de lavagem, a toxina – enzima ligada à placa por 

intermédio do anticorpo é “revelada” por junção de um substrato cromogêneo 

específico de enzima.  A cor obtida é medida por fotometria ou apreciada 

visualmente. 

Na técnica indireta, a toxina é fixada sobre a placa por intermédio de um 

conjugado toxina-polipeptídio. Em seguida, a solução de amostra e uma quantidade 

constante de anticorpo são incubadas simultaneamente. Depois da lavagem, a 

quantidade de anticorpo ligado à placa é determinada por junção de um conjugado 

enzimático. A cor obtida depois da junção do substrato cromogêneo específico da 

enzima é medida do mesmo modo que na técnica direta. Quando se adquire um kit 

de ELISA, a microplaca ou a cubeta já vem com os antígenos aderidos à parede da 

mesma (Figura 8).   

 

 

FIGURA 8 – Procedimento de sensibilização da placa de ELISA 
 

 
NOTA: 1.Sintetizar os vírus com a proteína do antígeno; 2. Separar o vírus da proteína do  
antígeno, por exemplo, por ultra-som; 3. Centrifugar para isolar as proteínas do antígeno; 4. 
Sensibilizar a microplaca com os antígenos sintetizados. 

FONTE: JANEWAY et al., 2002. 

 

 

As enzimas mais utilizadas são a catalase, a glucose-oxidase, a 

galactosidase, a fosfatase alcalina e a peroxidase. Para identificar o antígeno A, seu 

anticorpo específico purificado é ligado quimicamente a uma enzima. As amostras a 

serem testadas são colocadas sobre a superfície de poços plásticos, aos quais se 

ligam inespecificamente; locais de adesividade residual são bloqueados pela adição 

de proteínas irrelevantes. O anticorpo marcado é então acrescido aos reservatórios 
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sob condições nas quais se evita a ligação inespecífica, de modo que apenas o 

antígeno A retém o anticorpo na superfície. O anticorpo marcado não-ligado é 

removido dos reservatórios pela lavagem, enquanto o anticorpo ligado é detectado 

por uma reação de troca de coloração enzima-dependente (Figura 9). Este ensaio 

permite que séries de reservatórios, conhecidas como placas de microtitulação, 

sejam lidas em espectrofotômetros multicanais de fibras óticas, o que aumenta muito 

a rapidez do teste.  

 
 
FIGURA 9 – Representação esquemática de um método imunoenzimático (ELISA) 
 

       

   FONTE: JANEWAY et al., 2002. 
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 A leitura, em alguns casos, pode ser feita visualmente, caso deseje saber 

somente se é "positivo" ou "negativo". Isto é normalmente chamado de ELISA 

QUALITATIVO. Ainda, neste caso, também pode-se definir aquelas amostras 

"duvidosas", ou "indeterminadas", que talvez devam ser submetidas a outro tipo de 

teste para confirmação. 

Para resultados mais precisos, com instrumentos de leitura como um 

espectrofotômetro ou uma leitora de microplacas por absorbância, pode-se obter até 

mesmo a concentração. Este já é chamado de ELISA QUANTITATIVO. 
Normalmente, para isto, deve-se possuir padrões, com valores de concentração 

conhecidos. A partir destes padrões, pode-se traçar uma curva de calibração.  Hoje, 

as leitoras de microplacas possuem graus elevados de automação. Com a utilização 

de uma leitora automática de microplacas, os valores de absorbância, além de 

serem obtidos com alta precisão, poderão ser submetidos aos cálculos necessários 

para a correta obtenção dos resultados. 

Este método tem sido posto em causa devido a possíveis interferências de 

outros componentes da amostra e a variabilidade devida às condições do teste 

(AMADO, 2005). Outro problema possível é a especificidade e seletividade do 

ELISA. De fato, muitas micotoxinas possuem estruturas químicas estreitamente afins 

e, por isso, existe a possibilidade de poderem ocorrer reações cruzadas entre os 

anticorpos produzidos para uma determinada aflatoxina, contra outras toxinas que 

podem aparecer ao mesmo tempo, dentro do mesmo grupo (LINO, 1998). Em alguns 

dos equipamentos comerciais, para aflatoxinas, pode acontecer que o anticorpo 

mostre uma certa reatividade cruzada com outras aflatoxinas. Assim, o resultado 

considerado positivo pode não dar informação seletiva no que se refere à 

concentração das aflatoxinas separadas. Van Peteghem refere que o ELISA pode 

conduzir a resultados falso-positivos devido quer à sua sensibilidade para com os 

compostos interferentes da matriz quer, por vezes, à “deficiente” especificidade dos 

anticorpos (AMADO, 2005). 

No entanto, devido a vantagens como (a) a sua sensibilidade; (b) à enorme 

quantidade de amostras que se podem manipular num dia, o que traduz em baixos 

custos por análise; (c) à necessidade de pequenas quantidades de anticorpo diluído, 

pode usar-se a mesma quantidade para um grande número de amostras. 
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Os métodos ELISA, apesar dos inconvenientes atrás referidos, são hoje ainda 

largamente utilizados (AMADO, 2005). 

 

 

2.4.2.3 Cromatografia de imunoafinidade (IAC) 

 

A cromatografia de imunoafinidade, em que as colunas contêm anticorpos 

seletivos imobilizados para aflatoxinas, tornou-se um método muito válido, pois com 

as colunas de imunoafinidade o procedimento para o pré-tratamento da amostra 

total é reduzido a uma única extração em fase sólida. A purificação e separação da 

amostra utilizando colunas de imunoafinidade são particularmente eficazes para a 

detecção de aflatoxinas, passando a amostra diretamente através da coluna e 

depois de várias lavagens, a aflatoxina é eluida num extrato muito limpo e adequado 

para ser analisado por CLAE. Segundo GILBERT (1993), os resultados são claros e 

não há interferência de picos nos cromatogramas (AMADO, 2005). 

A cromatografia de imunoafinidade fundamenta-se na interação fraca que 

envolve apenas ligações covalentes, principalmente de Van der Waals e 

eletrostáticas, entre um anticorpo e um antígeno:  

Ac + Ag <=> AcAg 

Depois de serem produzidos, os anticorpos são purificados pelo processo 

clássico de precipitação com sulfato de amônio, que por sua vez é removido por 

diálise, por cromatografia de troca iônica ou de permeação de gel. 

Os anticorpos usados podem ser monoclonais ou policlonais e são 

considerados como reagentes ou como grupos funcionais ligados a um suporte 

sólido com características próprias e singulares, não causando problemas diferentes 

dos de outros grupos funcionais químicos. Os anticorpos monoclonais resultam, 

como já foi referido, de um único clone de linfócitos. São de elevada pureza e mais 

sensíveis às condições de ligação do que os anticorpos policlonais. Aqueles 

anticorpos podem apresentar reações cruzadas com outras moléculas, pelo que a 

sua especificidade deverá ser comprovada (AMADO, 2005). 
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A característica mais importante exigida para os anticorpos a utilizar nas 

colunas de imunoafinidade é a sua especificidade, afinidade, estabilidade face às 

condições de lavagem, e reversibilidade. É também essencial que o complexo 

aflatoxina-anticorpo possa ser dissociado para libertar a aflatoxina. O suporte inerte 

sólido onde os anticorpos são imobilizados na coluna por uma ligação covalente é 

constituído por agarose gel, trisacril, poliacrilamida ou celulose, previamente 

ativados por uma reação com brometo de cianogênio ou com carbonildimidazol, 

formando-se o imunoadsorvente. Na ativação do suporte são introduzidas ligações 

do tipo isouréia, pelo brometo de cianogênio, ou do tipo uretano, quando o reagente 

é o carbonildiimidazol. Este é considerado melhor reagente de ativação do suporte, 

uma vez que a ligação uretano, ao contrário da ligação isouréia, não se encontra 

ionizada e é de grande estabilidade. O imunoadsorvente é então transferido para 

uma coluna, à qual é aplicada a amostra ou o extrato aquoso a analisar. Por um 

processo de interação imunoquímico, as moléculas do analito (hapteno) vão ser 

fixadas aos anticorpos imobilizados, enquanto os componentes interferentes não 

ligados ao suporte, que possam encontrar-se na coluna, são eliminados por lavagem 

da coluna com uma solução salina de tampão fosfato (KATZ, 1992). 

A quantidade de analito que é retido por um processo de imunoafinidade é 

sempre inferior à quantidade máxima calculada. A especificidade do anticorpo para o 

analito faz diminuir os interferentes eluídos da coluna, sendo o eluato isolado 

praticamente puro. As colunas podem ser reutilizadas, regenerando-as por vários 

processos entre os quais a lavagem com tampão fosfato 0,1M, pH 7,2, contendo 

0,02% de azida de sódio (AMADO, 2005). 

Embora o IAC seja uma técnica quer de extração quer de purificação da 

amostra considerada por vários investigadores superior a muitas outras (LINO et al., 

1998), é necessário não esquecer a fragilidade das colunas e o perigo de 

contaminação de uma extração/purificação para outra (no caso das colunas serem 

reutilizadas) e, por outro lado, o número de moléculas que podem ser controladas, 

dado este sistema ser restrito, devido à falta de anticorpos disponíveis no comércio. 

Uma outra desvantagem é o custo elevado dos kits (AMADO, 2005). 

A cromatografia de imunoafinidade utiliza a ligação específica do anticorpo ao 

antígeno fixado em uma matriz sólida (Figura 10). O antígeno é ligado de forma 
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covalente a pequenas esferas quimicamente reativas que são colocadas em uma 

coluna. O anticorpo específico irá se ligar ao antígeno fixado, enquanto todos os 

outros anticorpos, contra outras substâncias, são lavados da coluna. Os anticorpos 

específicos são então eluídos.  

 

 

 FIGURA 10 – Princípio das colunas de imunoafinidade 

 
A coluna de 

imunoafinidade contém 
anticorpo específico 
para determinada 

micotoxina. 

O extrato da amostra 
contendo micotoxinas é 
passado pela coluna. 

O anticorpo isola, 
concentra e retêm a 

micotoxina na coluna. 

O solvente de eluição 
desnatura o anticorpo e 
libera a micotoxina para 

análise. 

 
 

 
Micotoxinas 

 
 

 
Outros materiais 

 

FONTE: RHÔNE DIAGNÓSTICS TECNOLOGIES LTD, 2004b. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1  MATERIAL 

 

3.1.1  Amostras  

 
 Foram coletadas de forma aleatória 20 amostras de 1 kg 

aproximadamente de amendoim in natura (descascado, com película) e doce de 

amendoim (em tabletes) de diversas marcas e procedências, em pontos de 

comercialização pelas Vigilâncias Sanitárias Municipais do Estado do Paraná, 

coordenadas pelo Programa Estadual de Fiscalização da Divisão de Alimentos do 

Instituto de Saúde do Paraná, no período de 02 de agosto a 30 de novembro de 

2004. As amostras foram processadas e analisadas no setor de micotoxinas do 

Laboratório Central do Estado do Paraná (LACEN). 

 

 

3.1.2  Equipamentos 

 

a) Diversos 

 

Agitador mecânico para frascos marca MARCONI; agitador de tubos tipo 

Vortex marca PHOENIX modelo AP 56; balança analítica de precisão marca 

OHAUS®; banho-maria termostatizado marca MARCONI; bomba de vácuo marca 

FANEM® ; câmara de exaustão química marca PERMUTION; cilindro de nitrogênio 

marca WHITE MARTINS; concentrador de amostras termostatizado com fluxo de 

nitrogênio marca TECNAL modelo TE – 019; destilador de água marca QUIMIS; 

macro pipetador marca BRAND; espectrofotômetro UV-Visível marca HACH modelo 

DR 4000 U; estufa para secagem com circulação de ar marca MARCONI modelo 

MA-035; geladeira biplex marca CONSUL modelo PRATICE 410; leitora de ELISA 

Spectra (Shell e Rainbow Readers) marca TECAN SPECTRA; máscara de 

segurança individual com filtro 6003 NIOSH marca 3M; multiprocessador de 

alimentos marca ARNO; pipetador automático 200 – 1000 μL marca BOECO; 

purificador de água Milli-Q Plus marca MILLIPORE; ultra-som marca THORNTON 
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modelo T 14; suporte coletor de amostra a vácuo (MANIFOLD) marca 

PHENOMENEX®. 

 

b) Cromatográficos 

 

Câmara UV marca PRODICIL; célula eletroquímica KOBRA® Cell marca R-

BIOPHARM RHÔNE LTD; cromatógrafo líquido marca VARIAN modelo ProStar, 

composto de detector de fluorescência modelo 363, módulo de interface modelo Star 

800, bomba ternária modelo 240, amostrador automático modelo 410, computador 

DELL com Windows XP e LC Workstation Star 6.0 e impressora Lexmark E 210. 

Coluna cromatográfica para CLAE Omnispher 5 C18 (250 X 4,6) fase reversa marca 

VARIAN; colunas de imunoafinidade AFLAPREP® marca RHONE® DIAGNOSTICS; 

cromatoplacas de sílica gel G 60 marca Merck®; cuba cromatográfica de vidro; terra 

silícea purificada e calcinada (celite) marca Synth®; microsseringas de  10, 50,  100 e 

250 μL marca HAMILTON.  

 

 

3.1.3  Reagentes, Solventes, Padrões e Kits  

 

a) Reagentes 

 
  Ácido fórmico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido trifluoracético (TFA), 

bicromato de potássio, brometo de potássio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, 

hipoclorito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de sódio anidro (Merck®). 

 

 b) Solventes 

 

Acetato de etila, acetona, acetonitrila grau CLAE, clorofórmio, éter etílico, 

metanol, metanol grau CLAE, tolueno (Merck®). 

  

b) Padrões 

  

• Aflatoxina BB1 cristalina marca Acros Organics ;   ®

• Aflatoxina BB2 cristalina marca Acros Organics ;   ®
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• Aflatoxina G1 cristalina marca Acros Organics®;   

• Aflatoxina G2 cristalina marca Acros Organics®. 

 

 

   d) Kits 

 

• AFLASCAN® - Análise semi-quantitativa de AFL total - Código do 

Produto: P02  (RHONE® DIAGNOSTICS TECNOLOGIES LTA) 

composto de 25 colunas de imunoafinidade, 25 ponteiras de florisil, 1 

cilindro de vidro, 1 seringa plástica, 1 adaptador de borracha, 1 cartão 

comparador. O prazo de validade das colunas a partir da data de 

fabricação é de 18 meses, quando armazenadas em geladeira. As 

ponteiras podem ser acondicionadas a temperatura ambiente em local 

seco e escuro. 

• AFLACARD® - Teste para investigação qualitativa de AFB1 - Código do 

Produto: P27 (RHONE® DIAGNOSTICS TECNOLOGIES LTA) 

composto de 10 cartões, 20 seringas com fase sólida para clean-up da 

amostra, 20 frascos contendo 3,0 mL de diluente, 1 frasco com 4,0 mL 

solução tampão para lavagem (verde), 1 frasco com 4,0 mL de stop 

solution (amarelo), 2 frascos com conjugado seco, 1  frasco com 5,0 

mL de diluente tampão para o conjugado (vermelho), 1 frasco com 

tampão de substrato e 20 tubos para coleta de filtrado. 

• Agri-Screen® - ELISA para AFL total (NEOGEN® CORPORATION), 

composto de 24 cavidades revestidas com anticorpos, 24 cavidades 

marcadas com a cor vermelha, 1 frasco de 20 μg/mL de aflatoxina 

controle, 1 frasco azul contendo conjugado em solução, 1 frasco verde 

contendo substrato em solução, 1 frasco vermelho de red stop solução. 

O kit é aprovado pela AOAC Official Method nº 990.32 USDA/GIPSA nº 

89-1010. 
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3.2 MÉTODOS 
 
 
3.2.1  Preparo das Amostras 

 

Cada amostra de 1 kg foi finamente triturada em multiprocessador de 

alimentos e em seguida passada em uma peneira com granulometria de 20 mesh, 

homogeneizada e após quarteamento foi retirada uma sub amostra em quantidade 

suficiente para a execução das análises conforme o procedimento descrito nas 

técnicas utilizadas. Foram executadas três pesagens de 50 g cada para as análises 

por CLAE; três de 50 g cada para as análises por CCD; uma de 50 g para a análise 

com o kit AFLASCAN®; uma de 50g para a análise com o kit AFLACARD® e uma de 

25 g para a análise com o kit Agri-Screen® - ELISA. 

As análises das amostras por CLAE e por CCD foram realizadas em triplicata. 

As análises das amostras pelos kits foram realizadas em uma única determinação 

devido à quantidade de testes disponível dos referidos kits. 

 

 

3.2.2 Preparo de Soluções Padrões de Aflatoxinas 

 
 

A metodologia utilizada para a preparação e a padronização das soluções 

padrões de aflatoxinas AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2 foi a referida na AOAC Official 

Method 970.44 e 971.22 (AOAC, 2000).   

 

a) Preparo da solução estoque 

 

• Foi retirada a proteção central de alumínio do frasco com o padrão 

sólido (1 mg) sem a remoção das tampas originais, evitando a 

disseminação de partículas de toxina; 

• O septo do frasco foi perfurado com uma agulha de seringa 

descartável; 

• Foi injetado no frasco de padrão uma pequena quantidade da mistura 

dos solventes tolueno:acetonitrila (9:1 v/v) utilizando uma seringa de 

vidro; 
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• Os frascos foram homogeneizados em agitador tipo Vortex por cerca 

de 1 minuto; 

• A solução do frasco foi transferido para um balão volumétrico âmbar 

calibrado de 100 mL.  O volume do balão foi completado com os 

solventes tolueno:acetonitrila (9:1 v/v); 

• A solução do balão foi homogeneizada em agitador mecânico; 

• Obteve-se uma solução com concentração de 10 μg/mL de aflatoxina. 

 

b) Preparo da solução intermediária 

 

Da solução estoque de 10 μg/mL foi retirado 1 mL e transferido para um balão 

volumétrico calibrado de 10 mL completando o volume com os solventes 

tolueno:acetonitrila (9:1 v/v), obtendo assim uma solução com concentração de 1 

μg/mL ou 1000 ng/mL de aflatoxina. 

 

     c) Determinação da concentração das AFLs 

 

A absorbância (A) da solução preparada intermediária do padrão de AFL foi 

determinada utilizando espectrofotômetro calibrado, contra um branco do solvente 

tolueno:acetonitrila (9:1 v/v) , numa faixa de comprimento de onda (λ) de absorção 

máxima próximo a 350 nm; 

Para o cálculo da concentração das aflatoxinas foi aplicada a fórmula 

 

    1 μg de aflatoxina/mL = A . MM . 1000 . CF  

                                                              E 

 

Onde:  

 

A = absorbância da solução preparada; 

MM = massa molecular da aflatoxina; 

E = absortividade molar da aflatoxina; 

CF = fator de correção calculado para o espectrofotômetro durante a          

calibração do equipamento. 
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O fator de correção (CF) é calculado conforme segue: 

        

• Foi determinada a absorbância (A) de três soluções de bicromato de 

potássio em ácido sulfúrico 0,018 N (0,25 mM, 0,0125 mM e 0,0625 

mM) na absorção máxima perto a 350 nm. Como branco foi usado 

ácido sulfúrico 0,018 N; 

• Foi calculada a absortividade molar (E) para cada concentração: 

      E = A x 1000 / concentração em mM; 

• Foram determinadas as médias dos valores encontrados para obter E; 

• Foi determinado o fator de correção (CF) para o instrumento e as 

cubetas, substituindo na equação CF = 3160, é o valor para E das 

soluções de bicromato de potássio; 

• Se o CF for < 0,95 ou > 1,05 deve-se verificar a técnica e instrumento. 

 

A massa molecular, a absortividade molar das AFLs e os solventes de diluição 

utilizados para o cálculo das concentrações estão apresentadas na Tabela 5. 

 

 

TABELA 5 - Valores usados para cálculo das concentrações de AFLs 

Aflatoxina Solução solvente Massa molecular Absortividade molar

AFB1 Tolueno: Acetonitrila (9:1 v/v) 312 19300 

AFB2 Tolueno: Acetonitrila (9:1 v/v) 314 21000 

AFG1 Tolueno: Acetonitrila (9:1 v/v) 328 16400 

AFG2 Tolueno:Acetonitrila  (9:1 v/v) 330 18300 

 

 

c) Preparo da solução padrão de trabalho   

 

 Para o preparo das soluções padrões de trabalho para a técnica por CCD, a 

solução intermediária foi diluída até uma concentração compreendida entre 0,8 - 1,0 

μg/mL para a AFB1 e AFG1 e de 0,2 - 0,5 μg/mL para a AFB2 e AFG2. As soluções 

foram armazenadas em balões volumétricos calibrados de 1 mL. Todos os balões 
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contendo as soluções padrões foram recobertos com papel de alumínio, rotulados, 

lacrados com para-filme e armazenados em freezer (- 20ºC). 

 

d) Estocagem dos padrões 

 

• Os padrões foram estocados em freezer (- 20oC) em frascos de vidro 

hermeticamente fechados.  

• Para uso, foi descongelado, a temperatura ambiente, apenas um frasco 

dos padrões desejados; 

• Em caso de suspeita de alteração da concentração de um padrão 

quantitativo, o frasco em questão foi descartado e procedeu-se a 

abertura de outro; 

• A estabilidade da concentração dos padrões foi verificada a cada seis 

meses. Se a leitura espectrofotométrica da solução acusou modificação 

na concentração dos padrões, foram preparados novos padrões 

diluídos. 

 

 

3.2.3 Determinação de AFLs por CLAE 

 

Para o desenvolvimento das análises de AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2 nas 

amostras de amendoim in natura e doce de amendoim por CLAE foi utilizado o 

procedimento descrito na AOAC Official Method 999.07 (AOAC, 2000) para 

determinação em pasta de amendoim, pasta de pistache, figo seco e páprica em pó 

e também recomendado pelos fabricantes das colunas de imunoafinidade 

AFLAPREP® (RHÔNE DIAGNOSTICS TECNOLOGIES LTA, 2004b) e da célula 

eletroquímica KOBRA® Cell (R-BIOPHARM RHÔNE LTD, 2004).  

   

 

3.2.3.1 Princípio do método  

 

A amostra para o ensaio é extraída com uma mistura de água e metanol. O 

extrato da amostra é filtrado, diluído com água e passado por uma coluna de 

imunoafinidade contendo anticorpos monoclonais específicos para AFB1, AFG1, 
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AFB2 e AFG2. As AFLs são isoladas, purificadas e concentradas sobre a coluna e 

livres de anticorpos com o metanol. As AFLs são quantificadas por CLAE com 

detecção por fluorescência e derivação pós-coluna com célula eletroquímica 

KOBRA® Cell. 

A Figura 11 mostra o diagrama das conexões necessárias para a instalação 

da célula eletroquímica KOBRA® Cell no cromatógrafo.  
 
 

FIGURA 11 – Diagrama de conexões da célula eletroquímica KOBRA® Cell 
 

 
FONTE: R-BIOPHARM RHÔNE LTD, 2004. 
 
 
3.2.3.2 Extração   
 
 
 Foi transferido para um erlenmeyer de 500 mL com tampa esmerilhada 50 g 

da amostra moída (conforme item 3.2.1), 4 g de cloreto de sódio e 250 mL de 

solução aquosa metanol: água (60:40 v/v). Após a mistura passar por um agitador 

horizontal a 160 rpm por 45 minutos foi adicionado 250 mL de água destilada, 

agitado manualmente e filtrada  imediatamente. 
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3.2.3.3 Procedimento analítico   

 

Com o auxílio de uma seringa de vidro, foram transferido 10 mL do filtrado 

para a coluna de imunoafinidade AFLAPREP® com um fluxo de 2-3 mL/min, 

utilizando o suporte coletor de amostra a vácuo (MANIFOLD). A coluna foi lavada 

duas vezes com 10 mL de água destilada e as AFLs foram eluídas com 1 mL de 

metanol grau CLAE com um fluxo de 1 gota por segundo. Este eluato foi recolhido 

em vial âmbar. Após essa etapa, foi passado 1 mL de água destilada pela coluna de 

imunoafinidade e coletado no vial âmbar, obtendo assim um volume final de 2 mL. 

A Figura 12 apresenta o fluxograma da metodologia analítica por CLAE para 

determinação de AFLs. 

   

 

FIGURA 12 – Fluxograma da metodologia para determinação de AFLs por CLAE 
                      utilizando colunas de imunoafinidade AFLAPREP®
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(4 g Cloreto de sódio + 250 mL Metanol 60%) 
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Filtração 

(Whatman nº 4) 
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A quantificação foi realizada em cromatógrafo líquido de alta eficiência com 

detector de fluorescência (excitação 360 = ג nm e emissão 460 = ג nm), coluna  C18 

(5 µm, 250 x 4,6 mm), com fluxo de 1 mL /minuto. A fase móvel utilizada foi 

água:metanol:acetonitrila (62:22:16 v/v/v). Para cada litro de fase móvel foi 

adicionado 119 mg de brometo de potássio e 350 μL de ácido nítrico 4M. A 

derivação pós-coluna foi feita com célula eletroquímica (KOBRA® Cell). 

Para a realização da técnica CLAE foi construída curva de calibração para as  

AFB1, AFG1, AFB2 e AFG2 onde o volume de injeção de 100 μL correspondeu a 0,5, 

1, 2, 3, 4, 5 ng/mL. Foram realizados testes de recuperação com adição de padrão 

de AFB1, AFG1, AFB2 e AFG2 em amostra testemunho nas concentrações de 0,5, 

1,0 e 5,0 μg/kg. 

 

 

 3.2.4 Determinação de AFLs por CCD 

 

Para a determinação das AFLs em amendoim in natura e doce de amendoim 

por cromatografia em camada delgada foi utilizado o método referido por SOARES e 

RODRIGUES-AMAYA (1989). 

 

 

3.2.4.1 Principio do método 

 

A metodologia é baseada na extração da toxina com solvente orgânico 

moderadamente polar, purificação do extrato com remoção de substâncias 

interferentes, separação por cromatografia em camada delgada, identificação 

qualitativa por exposição dos cromatogramas à luz ultravioleta (UV) a 365 nm e 

determinação quantitativa por comparação da intensidade de fluorescência das 

manchas formadas pela amostra com aquelas formadas pelos padrões de 

concentração conhecida.  
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  3.2.4.2 Procedimento analítico  
 
 

 Foi transferido para um erlenmeyer de 500 mL com tampa esmerilhada 50 g 

da amostra moída (conforme item 3.2.1), 270 mL de metanol e 30 mL de solução 

aquosa de cloreto de potássio 4%. Após a mistura passar por um agitador horizontal 

a 160 rpm por 45 minutos, filtrava-se a mistura em papel de filtro qualitativo, e então 

50 mL de celite e 150 mL de sulfato de cobre 30% eram adicionados. Novamente o 

meio era filtrado e repassado para um funil de separação de 500 mL com 150 mL de 

água destilada. Adicionava-se 10 mL de clorofórmio e o funil era agitado 

vigorosamente por 2 minutos.  A parte clorofórmica formada no funil era coletada em 

um frasco contendo sulfato de sódio anidro. A extração era repetida com mais 10 mL 

de clorofórmio. Com pipeta volumétrica calibrada era retirada 10 mL da porção 

clorofórmica obtida e colocada em um concentrador de amostras com temperatura 

máxima de 45ºC e corrente de nitrogênio até evaporação total do solvente.  

  O resíduo obtido após a concentração no concentrador de amostras com 

corrente de nitrogênio foi ressuspenso, pelo auxílio de um agitador de tubos (Vortex), 

com 200 μL de tolueno:acetonitrila (9:1 v/v), era utilizado para identificação e 

quantificação das aflatoxinas por CCD. 

 A amostra e as soluções padrões eram aplicados, com auxílio de uma 

microsseringa de 10 μL, em cromatoplacas de sílica gel G 60 Merck® (ativadas em 

estufa a 60ºC durante uma hora). A cromatoplaca foi eluída em clorofórmio:acetona 

(9:1 v/v) em cuba de vidro, saturada por 30 minutos. Após esse processo, a 

cromatoplaca era colocada em outra cuba contendo éter etílico, para remoção dos 

interferentes cromatográficos.  

Os cromatogramas obtidos eram examinados numa câmara sob luz 

ultravioleta, a 366 nm, onde era feita a comparação visual de intensidade da 

fluorescência das manchas da amostra com as manchas dos padrões de 

concentração conhecida. A confirmação da positividade das AFB1 e AFG1 era feita 

por método químico, aplicando ácido trifluoracético (TFA) com auxílio de uma pipeta 

de Pasteur (1 gota sobre a amostra e os padrões aplicados na cromatoplaca). 

A Figura 13 apresenta o fluxograma da metodologia analítica por CCD para 

determinação de AFLs. 
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FIGURA 13 - Fluxograma da metodologia para determinação de AFLs por CCD 
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3.2.4.3 Cálculo para medidas visuais   

 

 O teor de AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 expresso em microgramas por quilograma 

de produto (μg/kg) é igual a: 

   Aflatoxina (μg/kg) = C . Y . V

                                                                     M . X  
 

 

Onde:  

• Y e X são respectivamente os volumes em microlitros de solução 

padrões de aflatoxina B1, ou B2, ou G1, ou G2 e do extrato, tendo uma 

intensidade de fluorescência semelhante; 
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• C é a concentração em microgramas de aflatoxina por mililitro de 

solução padrão; 

• V é o volume final do extrato em microlitros (200 μL) levando-se em 

conta as diluições eventuais;  

• M é a massa em gramas de amostras correspondente do volume no 

extrato final. 

 
 

3.2.5  Determinação de AFLs Utilizando kits 

  

Para o desenvolvimento das análises de AFB1, AFG1, AFB2 e AFG2 nas 

amostras de amendoim in natura e doce de amendoim seguiu-se o procedimento 

recomendado e descrito pelos fabricantes nos manuais dos kits AFLASCAN®, 

AFLACARD® e Agri-Screen® - ELISA.  

 
 
 
a) Kit AFLASCAN®  

 
 

O kit AFLASCAN® para análise semi-quantitativa de AFL total usa a coluna de 

imunoafinidade para concentrar e purificar a aflatoxina presente na amostra, para 

depois ser semi-quantificada por comparação visual de fluorescência. A coluna de 

extração usa um anticorpo monoclonal para seletivamente isolar AFB1, AFB2, AFG1 

e AFG2 de uma amostra, após processo de extração. O limite de detecção do 

método (LDM) é de 1,0 μg/kg.  

 

 

(a) Extração 
 

 Foi transferido para um erlenmeyer de 500 mL com tampa esmerilhada 50 g 

da amostra moída (conforme item 3.2.1), 4 g de NaCl e 250 mL de solução aquosa 

metanol: água (60:40 v/v). Após a mistura passar por um agitador horizontal a 160 

rpm por 45 minutos foi acrescentado mais 250 mL de água destilada, agitada 

manualmente e filtrada imediatamente. 
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(b) Procedimento analítico 

 

 O sistema de adsorção/eluição é composto de coluna de imunoafinidade, 

cilindro de vidro e seringa plástica adaptada ao suporte coletor de amostra a vácuo 

(MANIFOLD). 

Passou-se X mL do filtrado pela coluna de imunoafinidade a uma velocidade 

de 2-3 mL/min. Obs.: foi usada a Tabela 6, do manual de referência (RHÔNE 

DIAGNOSTICS TECNOLOGIES LTA., 2004c), para selecionar o volume de filtrado 

da amostra que foi usado no teste. Lavou-se a coluna duas vezes com 10 mL de 

água destilada a 5 mL/min. Adaptou-se a ponteira de florisil na coluna e passou-se 

1,0 mL de metanol puro pela coluna a uma velocidade de uma gota por segundo. 

Nesta etapa foi necessário inverter o fluxo do metanol para garantir a perfeita 

dessorção da toxina. A comparação da intensidade de fluorescência entre o cartão 

comparador e a ponteira de florisil foi feita sob luz UV. 

 

 

TABELA 6 – Volume de filtrado da amostra X faixa de quantificação para coluna  
                    de imunoafinidade AFLASCAN®
 

Amostra Filtrada 
 

Faixa de 
quantificação 

10 μg/kg 
 

5 μg/kg 4 μg/kg 2 μg/kg 1 μg/kg 

Volume de 
filtrado 
passado pela 
coluna (mL) 

 
10 mL         

 
20 mL 

 
25 mL 

 
50 mL 

 
100 mL 

Representação 
no cartão 
comparador p/ 
AFL total 
(μg/kg) 

 
0,10,20,50,100

 

 
0,5,10,25,50

 
0,4,8,20,40

 
0,2,4,10,20 

 
0,1,2,5,10 

 

FONTE: RHÔNE DIAGNOSTICS TECNOLOGIES LTA, 2004. 
 
 
 
b) Kit AFLACARD®  

 

O kit AFLACARD® é um teste de screening qualitativo baseado em 

imunoensaio enzimático para detecção de AFB1. Utiliza anticorpo monoclonal 
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específico para AFB1. Os resultados são obtidos em 10 minutos e interpretados 

visualmente. O limite de detecção do método (LDM) é de 2 μg/kg; a coluna para 

clean-up elimina interferentes da amostra. Não usa padrões tóxicos durante a 

análise. Dispensa o uso de equipamentos podendo, portanto, ser usado para 

fiscalização em campo. O cartão pode ser guardado em forma de arquivo de 

resultados por até 12 meses. 

O kit AFLACARD® após o recebimento foi armazenado em geladeira. O prazo 

de validade do kit, segundo o fabricante, é de 10 meses a partir da data de 

fabricação, quando armazenado em geladeira, e o conjugado, após ser 

reconstituído, tem prazo de validade de 4 meses se armazenado em geladeira. 

 

 

(a) Extração 

 
Foi transferido para um erlenmeyer de 500 mL com tampa esmerilhada 50 g 

da amostra moída (conforme item 3.2.1), 100 mL de solução aquosa metanol: água 

(80:20 v/v). Após a mistura passar por um agitador horizontal a 160 rpm por 45 

minutos foi filtrada imediatamente. 

 

 

(b) Procedimento analítico 

 

O kit foi retirado da geladeira e deixado a temperatura ambiente, por 30 

minutos, antes de iniciar o teste. Foi retirado 1,0 mL do filtrado da amostra e 

adicionado no frasco contendo 3,0 mL de diluente tampão e agitando bem.  

O conteúdo do frasco (4,0 mL) foi passado vagarosamente pela coluna de 

limpeza para que fosse feito o procedimento de clean-up da amostra. Caso a 

amostra ainda apresentasse turbidez, o processo de clean-up foi repetido. Após o 

clean-up, a amostra foi aplicada no cartão. 

 O conjugado foi preparado adicionando-se 2,0 mL do tampão diluente para o 

frasco com conjugado seco (frasco vermelho), agitado manualmente e rotulado. O 

conjugado foi usado após 30 minutos de espera. 
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(c) Usando o cartão AFLACARD®

 
Foi aplicado 500 μL da amostra na cavidade do cartão e deixado em contato 

com a membrana. Após, foi adicionado 100 μL de conjugado reconstituído e deixado 

em contato com a membrana. Foi então adicionado 100 μL da solução tampão de 

lavagem (frasco verde). Foi acrescentado 100 μL de substrato e observado o 

desenvolvimento de cor após cinco minutos de espera. Em seguida, foi adicionado 

100 μL de stop solution (frasco amarelo) e o resultado foi lido imediatamente. 

 

 

(d) Interpretação dos resultados 

 

• A amostra é considerada negativa (menos que 2 μg/kg) se o spot da 

amostra apresentar coloração de qualquer intensidade. 

• A amostra é positiva (maior que 2 μg/kg) se o spot da amostra não 

apresentar coloração (Figura 14). 

 

 

       FIGURA 14 - Interpretação dos resultados com o cartão AFLACARD® 
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         FONTE: RHÔNE DIAGNOSTICS TECNOLOGIES LTA, 2004. 
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c) Kit Agri-Screen®  - ELISA  

  

 O método ELISA por competição direta opera na base da competição entre a 

substância existente na amostra em análise, ou o seu metabólico, e a combinação 

da substância enzima-conjugado para um limitado número de locais específicos de 

ligações existentes nos cavidades, previamente revestidas de anticorpos. 

 

 

(a) Extração  

 

Foi transferido para um erlenmeyer de 500 mL com tampa esmerilhada 25 g 

da amostra moída (conforme item 3.2.1), 125 mL de solução aquosa metanol: água 

(70:30 v/v). Após a mistura passar por um agitador horizontal a 160 rpm por 45 

minutos, foi filtrada imediatamente. 

 

 

(b) Procedimento analítico 

 

Em cada cavidade marcada de vermelho foi adicionado 100 µL do conjugado. 

Na primeira cavidade vermelha foi adicionado 100 µL do controle de 20 μg/mL 

homogeneizando com a ponteira inserida no líquido e pipetando cinco vezes. Na 

segunda cavidade vermelha foi adicionado 100 µL da amostra. O processo foi 

repetido para cada amostra usando as cavidades vermelhas seguintes. Com o 

pipetador de 12 canais foi transferido 100 µL de cada cavidade vermelha para a 

cavidade branca correspondente revestida com anticorpos. A mistura foi 

homogeneizada inserindo a ponteira no líquido e pipetando cinco vezes. As 

cavidades vermelhas foram descartadas. As cavidades brancas foram incubadas 

(em temperatura ambiente) por dois minutos. Foi retirado o líquido das cavidades. As 

cavidades foram lavadas cinco vezes com água deionizada. Toda a água foi 

eliminada com papel toalha. Foi adicionado 100 µL do substrato em cada cavidade 

usando pipetador de 12 canais. Foi incubado por três minutos. Foi adicionado 100 

µL do Red Stop em cada cavidade. Os resultados foram visualizados. Os resultados 

foram lidos, também, em leitora de microplacas com filtro de 620 nm.  
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A Figura 15 mostra o procedimento simplificado do teste ELISA com kit Agri-

Screen®. 

 

FIGURA 15 - Procedimento simplificado do teste ELISA com kit Agri-Screen®

   
1. Adicionar 100 µL do 
conjugado em cada 
cavidade marcada de 
vermelho. 
 
 
 

2. Adicionar 100 µL do 
controle de 20 ppb na 
primeira cavidade 
vermelha e 100 µL das 
amostras nas outras 
cavidades. Misturar. 

3. Transferir 100 µL de 
cada cavidade 
vermelha para a 
cavidade branca 
revestida de anticorpos. 
Incubar por 2 minutos. 

4. Eliminar o líquido das 
cavidades. 

   

5. Lavar as cavidades 
cinco vezes com água 
deionizada. 
 
 
 
 

6. Eliminar toda a água 
com papel absorvente. 

7. Adicionar 100 µL do 
substrato em cada 
cavidade. Incubar por 3 
minutos. 

8. Adicionar 100 µL da 
solução red stop em 
cada cavidade. 

 

FONTE: NEOGEN® CORPORATION, 2004.  
 

 

(c) Interpretação dos resultados  

 

1) Por comparação visual: 

• Se a cavidade que contém a amostra apresentar coloração azul ou azul 

escuro, comparado com o azul da cavidade controle, a amostra contém 

menos que 20 μg/kg de aflatoxinas 

• Se a cavidade que contém a amostra apresentar coloração azul mais claro, 

róseo ou vermelho, comparado com o azul da cavidade controle, a amostra 

contém mais que 20  μg/kg de AFLs (Figura 16). 
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FIGURA 16 - Interpretação dos resultados de AFLs por comparação visual do teste  

                      ELISA com kit Agri-Screen®

 
                    FONTE: NEOGEN® CORPORATION, 2004. 

 

 

 
2) Resultados com a Leitora de ELISA 

 
 

As microcavidades podem ser lidas em leitora de ELISA com filtro de 620 nm, 

usando ar como branco e comparando a leitura da amostra com a leitura do padrão 

controle de 20 μg/kg de aflatoxinas.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

As amostras de amendoim in natura e doce de amendoim, recebidas para a 

detecção de aflatoxinas AFB1, AFBB2, AFG1 e AFG2, foram analisadas por cinco 

técnicas: CLAE, CCD, AFLASCAN , AFLACARD  e ELISA. ® ®

  

 

4.1  DETERMINAÇÕES POR CLAE E CCD  

 

4.1.1 CLAE 

 

(a) Recuperação de amostra fortificada com padrões de AFLs  

 

Pelo método CLAE, os dados obtidos indicaram que a recuperação média das 

AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2 variou de 76,8% a 93,0% nas concentrações de 0,5, 1,0 e 

5,0 μg/kg como mostra a Tabela 7. 

 

 

TABELA 7 – Avaliação da recuperação de AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2 por CLAE 
 

 AFB1 AFB2 AFG1 AFG2

Concentração 
μg/kg 

 
0,5 

 
1,0 

 
5,0 

 
0,5 

 
1,0 

 
5,0 

 
0,5 

 
1,0 

 
5,0 

 
0,5 

 
1,0 

 
5,0 

 
Média 
μg/kg 

 
0,46 

 
0,93 

 
4,71

 
0,41

 
0,93

 
4,35

 
0,42

 
0,85

 
4,32 

 
0,39 

 
0,76

 
3,82

 
Recuperação 

média (%) 
 

93 
 

87 
  

85 76,8 
 

Aceitabilidade Satisfatório Satisfatório Satisfatório Satisfatório 

 

 

Os resultados obtidos nos testes de recuperação dos padrões são 

semelhantes aos relatados por STROKA et al. (2001) nas determinações AFB1 em 

alimentos infantis (baby food) usando coluna de imunoafinidade. A detecção foi por 
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derivatização pós-coluna com a célula eletroquímica KOBRA® Cell, obtendo –se 

recuperações de 92% a 101%.  

PEARSON et al. (1999), usaram colunas de imunoafinidade (AFLAPREP®) 

para detecção de aflatoxinas em pistache e castanha de caju. A detecção foi por 

derivatização pós-coluna com a célula eletroquímica KOBRA® Cell. A recuperação 

obtida para pistache foi de 79%-99% com recuperação de 85% para AFB1. A 

recuperação para castanha de caju foi mais alta 80%-106%, com 99% de 

recuperação para AFB1. O coeficiente de variação foi de 3% a 15%. 

 

 

(b) Curva de calibração 

 

A Figura 17 mostra os dados e a curva de calibração de AFB1 obtidos por 

CLAE. O coeficiente de correlação foi de 0,9951, valor satisfatório para micotoxinas.  

 

FIGURA 17 – Curva de calibração de padrão de AFB1 
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A Figura 18 mostra os dados e a curva de calibração de AFB2 obtidos por 

CLAE. O coeficiente de correlação foi de 0,9956, valor satisfatório para micotoxinas.  
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FIGURA 18 - Curva de calibração de padrão de AFB2 
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A Figura 19 mostra os dados e a curva de calibração de AFG1 obtidos por 

CLAE. O coeficiente de correlação foi de 0,9956, valor satisfatório para micotoxinas.  

 

 

 FIGURA 19 - Curva de calibração de padrão de AFG1
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A Figura 20 mostra os dados e a curva de calibração de AFG2 obtidos por 

CLAE. O coeficiente de correlação foi de 0,9954, valor satisfatório para micotoxinas.  
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FIGURA 20 - Curva de calibração de padrão de AFG2 
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Os parâmetros usados na marcha analítica proporcionaram uma boa 

separação cromatográfica, o que permitiu identificar nitidamente as aflatoxinas sem 

a interferência de outros contaminantes. Esses resultados cromatográficos podem 

ser vistos ilustrados pelas Figuras 21, 22 e 23. 

 

 

FIGURA 21 - Perfil cromatográfico indicando AFB1, AFBB2 e AFG1 na amostra 1818 
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FIGURA 22 - Perfil cromatográfico indicando AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2 na amostra  
                      1820 

 
 
 
 
FIGURA 23 - Perfil cromatográfico indicando AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2 na amostra  
                      1851 
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4.1.2 CCD 

 

(a) Mínimos detectável e quantificável  

 

Os limites de detecção e quantificação do método CCD foram determinados 

por ensaios de recuperação com amostras artificialmente contaminadas com 

padrões de cada toxina. 

Os limites de detecção em placa (LD) e de quantificação (LQ) de AFB1, AFB2, 

AFG1, AFG2 e AFL total por análise visual estão listados na Tabela 8. 

 

 

TABELA 8 - Limites  de  detecção  em  placa  e  de  quantificação de AFB1, AFB2, 

                     AFG1, AFG2 e AFL total por análise visual 

 AFB1 AFB2 AFG1 AFG2 AFL total 

LD (ng) 0,12 0,04 0,07 0,07 0,30 

LQ (μg/kg) 1,00 0,33 0,58 0,57 2,48 
 

LD = Limite de detecção em placa; LQ = Limite de quantificação das AFL. 
 

 

De um total de 20 amostras, as determinações por CLAE mostram que em 9 

(45%) foram detectadas AFB1 com níveis variando de 0,50 a 45,40 μg/kg. Nas 

determinações por CCD, em 6 (30%) amostras foram detectadas AFB1 com níveis 

variando de 9,72 a 72,00 μg/kg.  

Os valores de AFB1 detectados por CLAE e CCD nas amostras 706, 1473, 

1817, 1818 e 1853 mostraram-se diferentes, sendo que pela técnica de CCD foram 

detectadas concentrações mais altas. Neste caso pode ter ocorrido tanto problemas 

na extração como na detecção pelos dois métodos. 

Nas amostras 1848, 1849 e 1851 a AFB1 por CLAE foram detectados valores 

baixos: 0,73, 0,50, 0,81 μg/kg, respectivamente, e não foi detectado CCD. 

Na Tabela 9 e Figura 24 estão registrados somente os valores das médias 

(n=3) de AFB1 nas 9 amostras que obtiveram resultados positivos pelo método de 

CLAE e/ou CCD.  
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TABELA 9 - Resultados das médias (n=3) de AFB1 obtidos por CLAE e CCD   

  CLAE   CCD  

Número 
de registro 

m (μg/kg) ± DP CV (%) m (μg/kg) ± DP CV (%) 

7061 24,2 (1,28) 5,28 33,60 (2,60) 7,46 

14731 6,39 (4,32) 67,55 9,72 (1,01) 10,43 

18171 45,40 (8,78) 19,33 72,00 (11,06) 15,37 

18181 4,17 (0,46) 11,04 31,79 (4,34) 13,65 

18201 36,2 (0,51) 1,41 30,52 (1,05) 3,45 

18482 0,73 (2,14) 31,74 nd nd nd 

18491 0,50 (0,51) 9,26 nd nd nd 

18511 0,81 (0,62) 22,19 nd nd nd 

18531 6,99 (1,48) 21,25 24,90 (4,27) 17,17 
 Nota: (1) = doce de amendoim; (2) = amendoim in natura; nd = não detectado 

 

 

FIGURA 24 - Média (n=3) de AFB1 obtidas por CLAE e CCD 
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De um total de 20 amostras, as determinações por CLAE mostram que em 9 

(45%) foram detectadas AFB2 com níveis variando de 0,30 a 16,49 μg/kg. Nas 

determinações por CCD, em 5 (25%) amostras foram detectadas AFB2 com níveis 

variando de 2,37 a 15,72 μg/kg.  

Na detecção das AFB2, o método CLAE mostrou-se muito mais sensível que o 

método CCD. O método CLAE detectou 9 amostras positivas enquanto o método 
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CCD detectou apenas cinco. Os valores detectados por CLAE e CCD nas amostras 

mostraram-se bem próximos, demonstrando que as AFB2 tiveram uma boa extração 

e detecção pelos dois métodos. 

Nas amostras 1820, 1848, 1849 e 1851 foi detectada AFB2 apenas pelo 

método CLAE e em concentrações baixas.   

Na Tabela 10 e Figura 25 estão registrados somente os valores das médias 

(n=3) de AFB2 nas 9 amostras que obtiveram resultados positivos pelo método de 

CLAE e/ou CCD.  

 

TABELA 10 - Resultados das médias (n=3) de AFB2 obtidos por CLAE e CCD  

  CLAE   CCD  

Número 
de registro 

m (μg/kg) ± DP CV (%) m (μg/kg) ± DP CV (%) 

7061 6,93 (0,39) 5,7 5,8 (1,22) 21,73 

14731 1,78 (1,24) 69,65 2,37 (1,45) 20,68 

18171 15,78 (3,04) 22,07 13,80 (2,86) 18,12 

18181 16,49 (4,72) 28,64 15,72 (3,02) 14,56 

18201 0,98 (0,15) 1,16 nd nd nd 

18482 0,48 (0,42) 26,29 nd nd nd 

18491 0,30 (0,13) 14,63 nd nd nd 

18511 0,78 (0,13) 17,84 nd nd nd 

18531 1,68 (0,72) 42,8 2,89 (1,38) 17,47 
 Nota: (1) = doce de amendoim; (2) = amendoim in natura; nd = não detectado. 

 

 

FIGURA 25 - Média (n=3) de AFB2 obtidas por CLAE e CCD 
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De um total de 20 amostras, as determinações por CLAE mostram que em 9 

(45%) foram detectadas AFG1 com níveis variando de 0,05 a 13,66 μg/kg. Nas 

determinações por CCD, apenas em 2 (10%) amostras foram detectadas AFG1 com 

níveis de 7,47 e 14,55 μg/kg.  

Na detecção das AFG1, o método CLAE mostrou-se muito mais sensível que 

o método CCD. O método CLAE detectou 9 amostras positivas enquanto o método 

CCD detectou apenas duas. 

Os valores detectados por CLAE e CCD nas amostras 706 e 1817 mostraram-

se bem próximos, demonstrando que as AFG1 nestas duas amostras tiveram uma 

boa detecção pelos dois métodos. 

Na Tabela 11 e Figura 26 estão registrados somente os valores das médias 

(n=3) de AFG1 nas 9 amostras que obtiveram resultados positivos pelo método de 

CLAE e/ou CCD. 

 

 

TABELA 11 - Resultados das médias (n=3) de AFG1 obtidos por CCD e CLAE  

  CLAE   CCD  

Número 
de registro 

m (μg/kg) ± DP CV (%) m (μg/kg) ± DP CV (%) 

7061 13,66 (0,62) 5,51 14,55 (1,56) 10,74 

14731 0,11 (0,09) 87,83 nd nd nd 

18171 6,03 (1,59) 26,45 7,47 (1,15) 15,35 

18181 0,70 (0,64) 92,53 nd nd nd 

18201 0,67 (0,04) 2,64 nd nd nd 

18482 0,43 (0,39) 31,77 nd nd nd 

18491 0,05 (0,007) 1,84 nd nd nd 

18511 0,16 (0,24) 24,38 nd nd nd 

18531 0,40 (0,102) 25,83 nd nd nd 
 Nota: (1) = doce de amendoim; (2) = amendoim in natura; nd = não detectado. 
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FIGURA 26 - Média (n=3) de AFG1 Obtidas por CLAE e CCD 
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Do total de 20 amostras analisadas nas determinações realizadas por CLAE 

em 9 (45%) foram detectadas AFG2 com níveis variando de 0,05 a 4,41 μg/kg. Nas 

determinações por CCD apenas em 2 (10%) amostras foram detectadas AFG2 com 

níveis de 7,81 e 7,86 μg/kg (Tabela 12).  

Na detecção das AFG2, o método CLAE mostrou-se muito mais sensível que 

o método CCD. O método CLAE detectou 9 amostras positivas enquanto o método 

CCD detectou apenas duas. 

Os valores mais altos detectados por CCD nas amostras 706 e 1817 (7,81 e 

7,86 μg/kg, respectivamente) podem ser atribuídos ao fato da quantificação ser 

visual o que pode levar a avaliação distorcida do analista ou um problema na 

extração da amostra. 

Na Tabela 12 e Figura 27 estão registrados somente os valores das médias 

(n=3) de AFG2 nas 9 amostras que obtiveram resultados positivos pelos métodos de 

CLAE e/ou CCD.  
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TABELA 12 - Resultados das médias (n=3) de AFG2 obtidos por CLAE e CCD 

  CLAE   CCD  

Número 
de registro 

m (μg/kg) ± DP CV (%) m (μg/kg) ± DP CV (%) 

7061 4,41 (0,32) 7,34 7,81 (1,03) 13,27 

14731 0,05 (0,23) 43,09 nd nd nd 

18171 3,09 (0,75) 24,29 7,86 (1,33) 16,92 

18181 0,26 (0,28) 18,78 nd nd nd 

18201 0,60 (0,021) 3,56 nd nd nd 

18482 0,40 (0,096) 24,01 nd nd nd 

18491 0,05 (0,007) 15,71 nd nd nd 

18511 0,27 (0,04) 15,15 nd nd nd 

18531 0,07 (0,032) 45,18 nd nd nd 
 Nota: (1) = doce de amendoim; (2) = amendoim in natura; nd = não detectado.  

 

 

FIGURA 27 - Média (n=3) de AFG2 obtidas por CLAE e CCD 
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De um total de 20 amostras, as determinações por CLAE mostram que em 9 

(45%) foram detectadas aflatoxinas totais (AFG2 + AFG1 + AFB2 + AFB1)  com níveis 

variando de 0,90 a 70,30 μg/kg. Nas determinações por CCD, em 6 (30%) amostras 

foram detectadas aflatoxinas  totais com níveis variando de 12,09 a 100,83 μg/kg.  
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Analisando isoladamente os resultados obtidos de aflatoxinas totais (AFG2 + 

AFG1 + AFB2 + AFB1)   por CCD, pode-se avaliar como um método eficiente para a 

determinação de aflatoxinas em amendoim e derivados tendo em vista que a 

legislação brasileira estabelece limite máximo de 20 μg/kg para esses produtos e 

apenas a amostra 1853 mostrou resultados contraditórios. Nesta amostra foi 

detectado 9,14 μg/kg de AFL total por CLAE e 32,74 μg/kg de AFL total por CCD. 

Nesse caso a amostra estaria em acordo com a legislação se o método utilizado 

fosse CLAE e em desacordo com a legislação se o método utilizado fosse o CCD. 

Esses resultados discordantes podem ser atribuídos ao fato das extrações e 

detecções das técnicas não serem as mesmas.  

Na Tabela 13 e Figura 28 estão registrados somente os valores das médias 

(n=3) de aflatoxinas totais (AFB1 + AFB2 + AFG1 + AFG2) nas 9 amostras que 

obtiveram resultados positivos pelo método de CLAE e/ou CCD.  

 

 

TABELA 13 - Resultados das  médias de AFLs totais (AFB1 + AFB2 + AFG1 + AFG2) 
                      obtidas por CLAE e CCD   
 

  CLAE   CCD  

Número 
de registro 

m (μg/kg) ± DP CV (%) m (μg/kg) ± DP CV (%) 

7061 49,20 (2,52) 5,11 61,76 (5,45) 8,82 

14731 8,33 (7,93) 93,64 12,09 (2,33) 13,96 

18171 70,30 (7,93) 10,58 100,83 (11,48) 11,13 

18181 21,62 (3,85) 17,88 47,51 (4,12) 7,84 

18201 38,45 (0,45) 0,87 30,52 (1,05) 3,45 

18482 2,04 (4,42) 31,81 nd nd nd 

18491 0,90 (0,64) 9,36 nd nd nd 

18511 2,02 (1,14) 23,88 nd nd nd 

18531 9,14 (2,17) 23,77 32,74 (5,56) 16,99 
 Nota: (1) = doce de amendoim; (2) = amendoim in natura; nd = não detectado. 
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FIGURA 28 - Médias de AFLs totais (AFB1 + AFB2 + AFG1 + AFG2) obtidas por CLAE 
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 Os resultados obtidos pelo método CLAE com detector de fluorescência 

usando colunas de imunoafinidade AFLAPREP® para clean-up das amostras e 

derivatização pós-coluna para as AFB1 e AFG1 com célula eletroquímica KOBRA® 

Cell mostraram-se satisfatórios se comparados ao método por CCD, principalmente 

se avaliados os baixos níveis de contaminação detectados por CLAE.  

O método CLAE com detector de fluorescência usando colunas de 

imunoafinidade AFLAPREP® para clean-up das amostras e derivatização pós-coluna 

para as AFB1 e AFG1 com célula eletroquímica KOBRA® Cell tem sido largamente 

utilizado por diversos autores em matrizes variadas, tais como ervas medicinais, 

castanha de caju, pistache, manteiga de amendoim, páprica em pó, figo seco, mel, 

alimentos infantis, alimentos de animais de companhia (pet food) e tem mostrado 

resultados satisfatórios com alta seletividade e sensibilidade.  

REIF e METZGER (1995) obtiveram resultados satisfatórios utilizando a célula 

eletroquímica KOBRA® Cell. A sensibilidade para a detecção das AFB1 e AFG1 foi 

aumentada drasticamente. O procedimento usando KOBRA® Cell pode ser usado 

para determinação de aflatoxinas em materiais complexos (plantas medicinais, 

extrato de plantas) com alta seletividade para as aflatoxinas. A sensibilidade do 

método é substancialmente incrementado com o uso da célula KOBRA® Cell. O 

procedimento oferece muitas vantagens comparando com outros métodos: alta 

reprodutibilidade, boa recuperação para os mais variados materiais, fácil automação, 
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não necessita de reagentes agressivos ou instáveis como o TFA ou iodo (REIF e 

METZGER 1995). 

STROKA et al. (2001) determinaram aflatoxina B1 em alimentos infantis (baby 

food) com o objetivo de uma futura regulamentação do limite de 0,1  μg/kg para leite 

em pó pela Comunidade Européia. A mistura de solventes usado na extração foi 

metanol:água (80:20, v/v). O filtrado foi passado por coluna de imunoafinidade. A 

separação e a determinação das aflatoxinas foi feita por HPLC com detector de 

fluorescência. A detecção foi por derivatização pós-coluna com a célula 

eletroquímica KOBRA® Cell. A recuperação foi de 101% a 92% e o limite de 

detecção de 0,1 a 0,2 μg/kg. O desvio padrão relativo para a repetitibilidade (RSDr) 

foi de 3,5% a 14%. O desvio padrão relativo para a reprodutibilidade (RSDR) foi de 

9% a 23%. 

MARTINS et al. (2003b) usaram o método descrito na AOAC (2000) para 

determinação e quantificação de aflatoxinas em alimentos para animais de 

companhia (pet food), mudando apenas a proporção da mistura do solvente de 

extração para metanol:água (80:20, v/v) e obtiveram um limite de detecção de 1 

μg/kg.  

Os mesmos autores determinaram aflatoxinas em mel utilizando o método 

descrito por STROKA et al. (2000), com modificações na fase inicial de extração 

usando metanol:água (80:20, v/v). Empregaram colunas de imunoafinidade para 

clean-up e HPLC com detector de fluorescência para detecção. Obtiveram um limite 

de detecção de 1 μg/kg.  A recuperação foi de 89,5% para AFB1, 87,0% para AFB2, 

88,3% para AFG1 e 86,2% para AFG2.  

PEARSON et al. (1999) usaram para detecção de aflatoxinas em pistache e 

castanha de caju colunas de imunoafinidade AFLAPREP® para clean-up e HPLC 

com detector de fluorescência. Para derivatização das aflatoxinas empregaram TFA 

(10 mL) adicionado a 5 mL de ácido acético glacial e 35 mL de água destilada. 

Tomaram 700 μL dessa mistura com 200 μL da amostra purificada e aqueceram a 

65ºC por 9 minutos completando a derivatização. Contaminaram o filtrado final (10 

mL) de amostras livres de aflatoxinas com 10 ng de padrões de aflatoxinas e 

recuperaram as aflatoxinas com colunas de imunoafinidade e a porcentagem foi 

detectada por HPLC comparando com concentrações conhecidas. A recuperação 

obtida para pistache foi de 79%-99% com recuperação de 85% para B1. A 
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recuperação para castanha de caju foi mais alta 80%-106%, com 99% de 

recuperação para B1. O coeficiente de variação foi de 3% a 15%. 

Neste trabalho, as variações entre os resultados, encontrados nas 

determinações por CLAE e CCD, podem ser atribuídas ao fato das extrações e 

detecções das técnicas não serem as mesmas. 

 

 

4.2 DETERMINAÇÕES POR KITS  

 

 As 20 amostras analisadas para detecção de AF pelos métodos de CLAE e 

CCD também foram analisadas pelos kits AFLASCAN®, AFLACARD® e ELISA cujos 

resultados estão registrados na Tabela 14. 

Das 20 amostras de amendoim e doces de amendoim analisadas por CLAE, 

CCD e pelos kits AFLASCAN® e AFLACARD® e ELISA, em 11 não foram detectadas 

aflatoxinas pelos cinco métodos, demonstrando que não houve resultado falso 

positivo nas determinações realizadas pelos kits.  

A amostra 1818 mostrou resultado falso negativo para a determinação pelo kit 

ELISA, sendo que apresentou discrepância também entre os métodos de CLAE e 

CCD, cujos valores foram de 21,62 e 47,51 μg/kg, respectivamente.  

A amostra 1853 mostrou valores de 9,14 μg/kg por CLAE, 32,74 μg/kg por 

CCD, 10 ppb pelo teste com AFLASCAN®, positivo para o teste AFLACARD® e < 20 

ppb para o teste de ELISA. Resultados estes que se leva a concluir que a técnica 

por CCD foi a que apresentou resultados superiores aos dos outros testes. 

As diferenças entre os resultados encontrados podem ser atribuídas ao fato 

das extrações e detecções das técnicas não serem as mesmas.   
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TABELA 14 - Resultados de aflatoxinas nas amostras analisadas por CLAE, CCD, 
                       AFLASCAN®, AFLACARD® e ELISA 
 

CLAE 
μg/kg 

CCD 
μg/kg 

Aflascan®

μg/kg 
Aflacard®Número de 

registro Pos - Neg 
ELISA 
μg/kg 

5951 nd nd nd Neg < 20 

7061 49,20 61,76 50 Pos > 20 

11041 nd nd nd Neg < 20 

14731 8,33 12,09 10 Pos < 20 

14742 nd nd nd Neg < 20 

14902 nd nd nd Neg < 20 

15592 nd nd nd Neg < 20 

18171 70,30 100,83 50 Pos > 20 

18181 21,62 47,51 20 Pos < 20 
18192 nd nd nd Neg < 20 

18201 38,45 30,52 20 Pos > 20 

18231 nd nd nd Neg < 20 

18242 nd nd nd Neg < 20 

18452 nd nd nd Neg < 20 

18482 2,04 nd 4 Pos < 20 

18491 0,90 nd nd Pos < 20 

18511 2,02 nd 4 Pos < 20 

18521 nd nd nd Neg < 20 

18531 9,14 32,74 10 Pos < 20 
18542 nd nd nd Neg < 20 

 Nota: (1) = doce de amendoim; (2) = amendoim in natura; nd = não detectado. 
 

 

Segundo WARD e MORGAN (1991) e SOUZA et al. (1999), na técnica de 

ELISA, a precisão, determinada pelos coeficientes de variação, é dependente de 

fatores como erros indeterminados no procedimento analítico, preparo dos 

reagentes, volumes aplicados, homogeneização e diferenças entre as 

microcavidades ou conjuntos, devido à cobertura irregular com anticorpos. 

SOUZA et al. (1999) analisaram 110 amostras de leite utilizando kit ELISA 

para a detecção de AFM1. Dessas amostras, 27 apresentaram resultados positivos, 

correspondendo a 24,5% do total. A proporção de amostras destinadas à 
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confirmação, 24,5%, indicou a especificidade para a aplicação do referido kit, 

entretanto somente 18,5% das amostras positivas por ELISA tiveram seus 

resultados confirmados por CCD.  Para SOUZA et al. (1999), a possibilidade de 

resultados, presuntivos, positivos reafirma a necessidade de confirmação dos 

resultados após execução do ensaio de ELISA. Portanto, para avaliações 

qualitativas, em amostras com contaminação desconhecida há necessidade de um 

procedimento confirmatório, sempre que resultados positivos forem obtidos. 

WARD e MORGAN (1991) avaliaram a reprodutibilidade de kits de ELISA 

comercializados para determinação de aflatoxinas. Amostras de pasta de amendoim 

foram contaminadas com três concentrações de aflatoxinas (5,8; 11,7 e 24,8 ng/g) e 

analisadas em diferentes ocasiões por quatro kits de ELISA. O coeficiente de 

variação de todas as concentrações foi de 2,6% a 13,6% entre as replicatas e 6,7% 

a 10,2% entre os kits. 

TRUCKSESS et al. (1990) analisaram amendoim naturalmente contaminado 

comparando métodos imunoquímicos com CCD. O método foi ELISA e usaram 

como screening as colunas de imunoafinidade para separação das aflatoxinas por 

cromatografia líquida. As amostras analisadas por cromatografia líquida e CCD 

apresentaram resultados semelhantes. O ELISA não apresentou resultado falso 

positivo.  

Quanto aos resultados obtidos com o kit AFLASCAN®, não houve diferenças 

significativas comparando com os outros métodos. O kit AFLASCAN® não é 

quantitativo, as aflatoxinas permanecem na porção média da minicoluna de florisil, e 

o grau de fluorescência permite uma quantificação relativa através da comparação 

com um controle conhecido de aflatoxina pura. Porém, para se obter uma boa 

resposta, é necessário se estabelecer a faixa de quantificação que se deseja 

determinar, isto porque o cartão comparador oferece várias possibilidades de 

quantificação (Tabela 6, item 3.2.5).  

Para atender o limite máximo de contaminação por aflatoxinas em amendoim 

e derivados, estabelecido pela legislação brasileira, que é de 20 μg/kg, foi 

necessário passar pela coluna de imunoafinidade 25 mL do filtrado da amostra 

estudada e comparar com a escala do cartão que mostra concentrações de 0, 4, 8, 

20, 40   μg/kg ou passar 10 mL do filtrado e comparar com a escala do cartão que 

mostra concentrações de 0, 10, 20, 50, 100 μg/kg.  
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Para as amostras 1848 e 1851 foi passado pela coluna de imunoafinidade 25 

mL do filtrado obtendo fluorescência semelhante a 4  μg/kg da escala do cartão 

comparador. Para as demais amostras, passou-se pela coluna de imunoafinidade 10 

mL do filtrado obtendo fluorescência semelhante a 50  μg/kg para a amostra 706, 10  

μg/kg para a 1473, 50 μg/kg para a 1817, 20 μg/kg para a 1818, 20 μg/kg para a 

1820 e 10 μg/kg para 1853. Para as demais amostras analisadas não foi verificada 

fluorescência, o que levou a considerá-las como não detectadas (nd). 

 O kit AFLACARD® também apresentou resultados compatíveis com os 

obtidos pelos outros métodos.  

As amostras 706, 1473, 1817, 1818, 1820, 1848, 1849, 1851 e 1853 

mostraram resultados positivos, significando que apresentavam níveis de AFBB1 ≥ a 2 

μg/kg. Nas demais amostras os resultados foram negativos. 

O kit AFLACARD® mostrou-se como um procedimento sensível para triagem, 

em amostras de amendoim e doces de amendoim, determinando apenas a presença 

ou ausência de AFB1.  
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CONCLUSÕES 

 
Os kits imunológicos avaliados mostraram-se simples, rápido e com menor uso de 

solventes orgânicos, porém a possibilidade de resultados presuntivos, positivo ou 

negativo, reafirma a necessidade de confirmação dos resultados utilizando diferentes 

metodologias tais como cromatografia em camada delgada (CCD) ou cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) para a confirmação da identidade aflatoxinas 

pesquisadas. 

 

A cromatografia líquida de alta eficiência utilizando colunas de imunoafinidade e 

derivatização pós-coluna com a célula eletroquímica KOBRA® Cell mostrou-se 

específica, sensível e precisa. Apresentou boas recuperações e fácil 

operacionalidade.  

 

As colunas de imunoafinidade são altamente seletivas para as aflatoxinas estudadas 

e oferece a possibilidade de extrair/purificar as amostras ou os seus extratos, antes 

da sua quantificação pelos métodos físico-químicos. 
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SUGESTÕES 

 

Pela sua alta sensibilidade, a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência 

utilizando colunas de imunoafinidade deve ser testada em matrizes que exijam 

baixos níveis de detecção de aflatoxinas como, por exemplo, o leite que a legislação 

brasileira estabelece o limite máximo de 0,5 μg/L de AFM1. 
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