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RESUMO

O propósito deste trabalho foi determinar o tempo de ozonização eficaz para 
a desinfecção microbiológica de grãos de milho. Foram utilizadas amostras de 2 kg 
de grãos, com teor de água de 14,4% b.u., contendo 94 e 97% de infecção natural 
por Penicillium spp e Aspergillus spp, respectivamente. Para avaliar o efeito do 
gás ozônio na desinfeção microbiológica, os grãos foram ozonizados nos períodos 
de exposição ao gás de 0, 10, 20, 30 e 50 h, na concentração de 2,14 mg L-1, no 
fluxo de 5,8 L min-1, à temperatura de 25 °C. O processo de ozonização reduziu 
em 78,5 e 98,0% o índice de Aspergillus spp. e Penicillium spp., respectivamente, 
nos grãos de milho, confirmando, portanto, seu efeito fungicida, nas condições 
apresentadas.

Palavras-chave: Grãos Armazenados, Penicillium spp, Aspergillus spp,
Ozonização.
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INTRODUÇÃO

O armazenamento de grãos no Brasil, mesmo com o expressivo aumento 
da produção graneleira nacional e a elevação da capacidade estática observada 
nos últimos anos, tem contado com um sistema armazenador deficiente, tanto 
no âmbito da distribuição espacial quanto no aspecto do manejo da referida 
produção (Silva et al., 2008). 

A interação de fatores abióticos com organismos vivos, dentre estes, 
microrganismos como fungos e bactérias, concorre para a efetiva promoção 
de danos aos grãos armazenados, dependendo, naturalmente, das condições 
de armazenamento, ambientais e da espécie ou variedade vegetal. A presença 
destes microrganismos, além da possibilidade de produção de micotoxinas por 
alguns gêneros fúngicos, contribui para o comprometimento das características 
organolépticas, valor nutritivo e posterior aproveitamento industrial dos grãos e 
seus subprodutos (Faroni & Silva, 2008).

Diversos estudos incluem espécies fúngicas pertencentes aos gêneros 
Aspergillus e Penicillium, como agentes micotoxigênicos de considerada 
importância em produtos alimentícios, especialmente em grãos de cereais e 
oleaginosos (Mcdonough et al., 2011; Alencar et al., 2012). Esses dois gêneros 
têm sido citados por diferentes pesquisadores como aqueles em que se encontram 
as espécies de maior predominância em grãos de milho armazenado (Scussel, 
1998; Kawashima & Soares, 2006), com significativo potencial micotoxigênico.

A busca constante por redução de perdas, tanto no aspecto quantitativo, 
quanto qualitativo, tem se tornado preocupação cada vez mais expressiva, e 
tem motivado esforços direcionados à implementação de condições seguras 
e eficazes de armazenamento de grãos. Várias questões, como a legislação 
alimentar em vigor, a crescente resistência de pragas em relação aos fumigantes 
convencionais, bem como o aumento da demanda por produtos alternativos de 
uso ecologicamente correto, têm incentivado órgãos de pesquisa e até mesmo 
a iniciativa privada a buscarem inovações tecnológicas que satisfaçam a 
necessidade presente (Tiwari et al., 2010).

Dentre as diversas alternativas em estudo, com o propósito de se reduzir 
os danos causados aos grãos armazenados pela presença de microrganismos 
fúngicos, especialmente os dos gêneros Aspergillus e Penicillium, destaca-se 
o uso do gás ozônio. Por ser altamente reativo, o ozônio atua como agente 
desinfetante de elevado valor potencial, promovendo estresses oxidativos 
em células vivas, sendo indicado como alternativa na utilização de oxidantes 
químicos (Li et al., 2012). Trabalhos realizados com trigo, envolvendo aplicação 
de gás ozônio em mistura com ar atmosférico ou com oxigênio puro (Wu et al., 
2006), em fumigação ou aplicado à água, em processo de lavagem dos grãos 
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(Ibanoglu, 2002), puderam demonstrar eficiência na desinfestação fúngica e 
bacteriana deste cereal (Ibanoglu, 2001, 2002; Mendez et al., 2003). 

Embora vários estudos tenham sido realizados utilizando o gás ozônio como 
agente sanificante e microbiocida, poucas informações foram disponibilizadas 
em relação ao seu potencial redutor de populações microbianas em milho 
armazenado. Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho determinar a 
concentração e o tempo de saturação do gás ozônio na massa de grãos de 
milho, bem como definir o tempo de ozonização eficaz para a desinfecção 
microbiológica destes grãos.

MATERIAL E MÉTODOS

O gás ozônio (O3) foi obtido por intermédio do gerador de ozônio O&LM, 
desenvolvido pela empresa Ozone & Life (São Paulo, Brasil). No processo 
de geração do gás foi utilizado oxigênio (O2) como insumo primário, livre de 
umidade, obtido pelo concentrador do próprio gerador de ozônio. 

Para a determinação da concentração do gás ozônio formado, utilizou-se 
o método iodométrico, adotando a titulação indireta, conforme recomendação 
da International Ozone Association (IOA). Este método, descrito por Clescerl 
et al. (2000), consistiu no borbulhamento do gás ozônio em uma solução de 
50 mL de iodeto de potássio (KI) 20 g L-1. Com a finalidade de assegurar a 
produção de I2, fez-se necessário acidificar o meio, adicionando-se à solução 
de KI, 2,5 mL de ácido sulfúrico (H2SO4), 0.5 mol L-1. Posteriormente, titulou-se 
com tiossulfato de sódio (Na2S2O3), 0,01 mol L-1, até que a coloração amarelada 
do iodo se tornasse pouco perceptível. Na sequência, adicionou-se 1 mL de 
solução indicadora, de amido, 1%, retomando a titulação, até que a coloração 
azul da solução desaparecesse.

Os grãos de milho foram acondicionados em recipientes cilíndricos 
de cloreto de polivinil (PVC), com 19,3 cm de diâmetro e 23,0 cm de altura, 
contendo, cada um deles, 2,0 kg de grãos. Posicionada a 0,10 m do fundo 
de cada recipiente, uma tela metálica foi fixada para sustentação dos grãos e 
formação de uma câmara para melhor distribuição do ozônio, no interior dos 
cilindros. Na tampa inferior e superior dos mesmos foram instaladas conexões 
para injeção e exaustão do gás. 

A injeção de gás ozônio foi efetuada na concentração de 2,14 mg L-1, em 
fluxo contínuo de 5,8 L min-1 e à temperatura de 25±2 °C. Foram estabelecidos 
cinco períodos de exposição ao ozônio (0, 10, 20, 30 e 50 h), com a finalidade 
de avaliar o efeito do gás na desinfecção microbiológica dos grãos. Três 
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recipientes, com 2 kg de grãos, foram utilizados para o tratamento com o gás 
ozônio e três para o ar atmosférico (controle). O efeito fungicida do gás ozônio 
foi avaliado utilizando-se grãos de milho com teor de água médio de 14,4% b.u., 
naturalmente contaminados com Aspergillus spp (97%) e Penicillium spp (94%). 
Para tal, avaliou-se a quantificação de fungos filamentosos e leveduras em meio 
de cultura, além do índice de ocorrência dos gêneros fúngicos Aspergillus e 
Penicillium nos grãos.

Para a quantificação de fungos filamentosos e leveduras nos grãos, utilizou-
se a técnica de contagem em placas de Petri contendo meio de cultura Batata 
Dextrose Ágar (BDA) acidificado. Em conformidade com procedimentos descritos 
por Downes & Ito (2001), amostras de 25 ± 0,2 g de grãos de milho foram 
devidamente homogeneizadas em sacos plásticos esterilizados, contendo 225 
mL de solução salina peptonada 0,1%, em movimentos intermitentes, por 60 s. 
Diluições seriadas (10-1, 10-2, 10-3 e 10-4) foram preparadas em solução salina 
esterilizada para as referidas análises. O resultado foi expresso em Unidades 
Formadoras de Colônia por grama de amostra (UFC g-1).

Na detecção dos gêneros Aspergillus e Penicillium adotou-se o método de 
plaqueamento direto sobre papel de filtro (Blotter test), onde foram utilizados 400 
grãos por amostra, composta por 8 subamostras de 50 grãos, acondicionados em 
placas de Petri, contendo três discos de papel de filtro esterilizados e umedecidos 
em água destilada e esterilizada (Brasil, 2009). Estas foram colocadas em 
câmara de incubação, tipo BOD, por 24 h, com temperatura regulada em 20±2 
°C e sob regime de 12 h de luz e 12 h de escuro, de maneira intermitente. Em 
seguida, as placas contendo os grãos foram acondicionadas em congelador 
(-20 °C), por 24 h. Ao término do período de congelamento, as placas foram 
levadas novamente à câmara de incubação, nas mesmas condições anteriores, 
por mais 5 dias. Após o período complementar de incubação, as amostras foram 
examinadas sob estereomicroscópio para a identificação e quantificação das 
estruturas fúngicas relacionadas aos gêneros Aspergillus e Penicillium. 

O experimento foi instalado segundo esquema de parcela subdividida, 
tendo nas parcelas dois tratamentos (ar atmosférico e gás ozônio) e nas 
subparcelas os tempos de exposição (0, 10, 20, 30 e 50 h), em Delineamento 
Inteiramente Casualizado (D.I.C.), com três repetições, exceto para índice de 
ocorrência de Aspergillus e Penicillium, em que se utilizaram quatro repetições. 
De posse dos resultados, realizou-se análise de variância e de regressão. Para 
o fator qualitativo, as médias foram comparadas utilizando-se o teste de Tukey, 
adotando-se o nível de 5% de probabilidade. Para o fator quantitativo, os modelos 
foram adotados com base na significância dos coeficientes de regressão, com 
aplicação do teste “t” e utilizando-se o nível de até 5% de probabilidade, no 
coeficiente de determinação e no fenômeno biológico. O software SAEG 9.1 foi 
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utilizado para realização das análises estatísticas e o SigmaPlot, versão 11.0, 
para a representação gráfica dos dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores médios da quantificação de fungos filamentosos e leveduras nos 
grãos após os tratamentos nos referidos períodos de exposição, são apresentados 
na Tabela 1.

Tabela 1. Valores médios referentes à contagem (log UFC g-1) de fungos filamento-
sos e leveduras em grãos de milho submetidos ao ar atmosférico (controle) e ao gás 
ozônio na concentração de 2,14 mg L-1, nos diversos períodos de exposição.

Médias seguidas de uma mesma letra na linha não diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, 
pelo teste de Tukey. 

Observou-se redução significativa (p<0,05) na contagem de fungos 
filamentosos e leveduras, com o aumento do período de exposição. Foram 
constatadas reduções equivalentes a 0,87; 1,49; 1,58 e 2,0 ciclos log, em relação 
ao milho controle, quando se submeteu os grãos ao processo de ozonização, 
por períodos de 10, 20, 30 e 50 h, respectivamente. Com relação à contagem 
de fungos filamentosos e leveduras do milho tratado com ar atmosférico, não foi 
constatado efeito do período de exposição, sendo a média e o desvio padrão de 
3,7585±0,0189 ciclos log de UFC g-1. 

Na Figura 1, é possível observar a diferença ocasionada pela ozonização na 
contagem de fungos filamentosos e leveduras quando submeteu-se os grãos ao 
período de 50 h de exposição ao gás, na concentração de 2,14 mg L-1.

Período de exposição 

(h) 

Controle 

(log UFC g-1) 

Ozônio 

(log UFC g-1) 

0 3,7671 a 3,7671 a 

10 3,7791 a 2,9119 b 

20 3,7612 a 2,2724 b 

30 3,7282 a 2,1497 b 

50 3,7570 a 1,7570 b 
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Figura 1. Placas de Petri, contendo fungos filamentosos e leveduras em meio de 
cultura BDA, provenientes de grãos de milho submetidos ao ar atmosférico (A) e ao 
gás ozônio (B), na concentração de 2,14 mg L-1, por período de 30 h. 

O número de UFC de fungos filamentosos e leveduras por grama de milho 
apresentou-se bastante expressivo nas placas correspondentes ao milho controle 
(Figura 1A), em relação ao milho ozonizado (Figura 1B). Neste segundo, o 
desenvolvimento de fungos filamentosos, além de ocorrer em número bastante 
reduzido, não foi observado crescimento de nenhuma levedura em qualquer placa, 
o que sugere maior intolerância ao gás ozônio em relação aos fungos filamentosos, 
na situação apresentada.

Tendência semelhante foi observada no índice de ocorrência de Aspergillus 
spp e Peniccillium spp nos grãos ozonizados (Tabela 2). Observou-se redução 
significativa (p<0,05) no percentual de grãos contaminados à medida que se elevou 
o tempo de exposição dos grãos ao gás ozônio, quando comparado ao tratamento 
controle (ar atmosférico).
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Tabela 2. Valores médios referentes à ocorrência (%) de fungos dos gêneros As-
pergillus e Penicillium em grãos de milho submetidos ao ar atmosférico (controle) e 
ao gás ozônio na concentração de 2,14 mg L-1, nos diversos períodos de exposição.

Período de exposição 

(h) 

Aspergillusspp  Penicilliumspp 

Controle Ozônio  Controle Ozônio 

0 97,00 a 97,00 a  94,00 a 94,00 a 

10 100,00 a 95,00 b  90,25 a 30,00 b 

20 100,00 a 89,50 b  91,00 a 14,00 b 

30 98,00 a 44,00 b  95,00 a 3,75 b 

50 95,50 a 20,50 b  99,75 a 2,00 b 

 Médias seguidas de mesma letra na linha para cada variável não diferem entre si, ao nível de 5% 
de probabilidade, pelo teste de Tukey.

Comparando-se aos índices médios de ocorrência da espécie fúngica 
Aspergillus spp. no milho controle, observou-se reduções da ordem de 5,0; 
10,5; 55,1 e 78,5%, para os tempos de ozonização de 10, 20, 30 e 50 h, 
respectivamente. Com relação a Penicillium spp., constatou-se reduções de 
66,8; 84,6; 96,1 e 98,0%, para os mesmos períodos de exposição. Para as 
condições mencionadas, os resultados apresentados sugerem, portanto, que as 
espécies do gênero Aspergillus são mais tolerantes ao efeito fungicida do gás 
ozônio do que as espécies do gênero Penicillium. Destaca-se que, enquanto 
que para o gênero Aspergillus houve leve decréscimo na contagem depois de 
10 h de ozonização, para o gênero Penicillium detectou-se redução acentuada. 

Na Figura 2 é apresentado o elevado índice de ocorrência de fungos de 
armazenamento nos grãos, após tratamento com ar atmosférico, contrastando 
com os grãos ozonizados, nos quais não foi constatado crescimento fúngico.

Figura 2. Grãos de milho após exposição ao ar atmosférico (A) e ao gás ozônio (B), 
por período de 50 h.

 
A. 

B. 

 
A. 

B. 
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