
411

1Laboratório de Micotoxinas e Contaminantes Alimentares (LABMICO), Departamento de Ciências e Tecnologia 
de Alimentos, Centro de Ciências Agrárias, 1346, CEP: 88040-900, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC, Brasil. Email: vildescussel_2000@yahoo.co.uk

Contaminação por Micotoxinas em Grãos de 
Arroz (Oryza sativa L.) e seus Produtos - farinha, 
farelo e quirera

Geovana Dagostim Savi1, Karim Cristina Piacentini1, 
Heloísa Helena Kreibich1, Stephanie Machado Stein1, 
Karolina Santos1, Camila Martins1, Maria Eduarda do Vale 
Pereira1, Vildes Maria Scussel1

37

RESUMO

O arroz, alimento consumido quase diariamente pela população brasileira, é 
um dos diversos grãos suscetíveis ao crescimento de fungos, inclusive toxigênicos. 
Estes podem contaminar os grãos em condições inadequadas (alta temperatura e 
umidade) durante o período de pré e pós-colheita dos grãos. Nosso objetivo foi 
avaliar a contaminação por micotoxinas: aflatoxinas (AFLs), ocratoxina, zearalenona 
e fumonisinas (FBs) nos grãos de arroz e seus subprodutos, em um total de 182 
amostras nos períodos de 2010 à 2014. As amostras de arroz apresentaram boa 
qualidade com relação a contaminação pelas micotoxinas analisadas. Somente 
em 2,2 % das amostras foram detectadas AFLs e FBs, entre estas, amostras de 
arroz parboilizado e quirera de arroz, com níveis variando de 4 e 91 µg/kg para 
AFLs. Neste caso, apenas a amostra de quirera estava acima do limite máximo 
tolerável permitido pela legislação brasileira (5 µg/kg). Por outro lado, nos produtos 
do arroz (quirera e farelo), foram detectadas FBs com níveis de 190 e 330 µg/kg, 
respectivamente. Para esta micotoxina, não há legislação vigente para arroz ou 
cereais. Mesmo que em baixas concentrações, a sua presença nos produtos pode 
representar a necessidade de cuidados durante período de pré e pós-colheita. A 
baixa quantidade de amostras detectadas com as micotoxinas analisadas mostra que 
as medidas preventivas (no cultivo e durante armazenagem) estão sendo aplicadas 
corretamente. No entanto, é importante monitoramento constante para conhecer 
os níveis de micotoxinas que estão presentes nos grãos, para alertar os órgãos 
fiscalizadores sobre a contaminação e garantir a segurança alimentar da população.
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INTRODUÇÃO

O arroz é o segundo cereal mais cultivado no mundo, ocupando a área 
aproximada de 158 milhões de hectares, sendo que mais de 75 % desta produção é 
oriunda do sistema de cultivo irrigado (Embrapa, 2005). O Brasil, com uma produção 
anual entre 11 e 13 milhões de toneladas de arroz nas últimas safras, participa com 
cerca de 82 % da produção do Mercosul, seguido pelo Uruguai, Argentina e, por 
último, o Paraguai (Conab, 2013). 

Este cereal tem rico teor de carboidratos e constitui um bom substrato para o 
crescimento de contaminantes, tais como os fungos produtores de micotoxinas. Estes 
contaminantes podem ocorrer nos períodos de pré e pós-colheita do arroz. Isto porque 
o cultivo de arroz é realizado em regiões subtropicais que apresentam condições 
propícias para o crescimento de fungos toxigênicos, principalmente no campo e 
durante a colheita, situação na qual o teor de umidade e temperatura não podem ser 
controlados (Duarte et al., 2010). Além disso, se durante o período de armazenamento 
as condições forem inadequadas, o crescimento de fungos pode causar perda 
de germinação, valor nutricional e envolve o perigo potencial de produção de 
micotoxinas (Tonon et al., 1997).

A contaminação por micotoxinas tais como aflatoxinas (AFLs: AFB1, AFB2, aFG1 
e AFG2), ocratoxina (OTA), zearalenona (ZON) e fumonisinas (FBs: FB1 e FB2) neste 
cereal vem sendo reportada em diversas partes do mundo (Dors, Pinto, Badiale-
Furlong, 2009; Hoeltz et al., 2009; Beber et al., 2013). Mesmo após as etapas de 
processamento, como moagem e aquecimento, as micotoxinas são persistentes e 
permanecem nos seus produtos, tais como, farinha (grão triturado), quirera (grão 
fragmentado) e farelo (aproveitamento do resíduo da beneficiadora - testae).

As AFLs correspondem ao grupo mais estudado de micotoxinas e são produzidas 
por diferentes espécies do gênero Aspergillus, sendo o A. flavus a principal causa 
de contaminação por AFLs no período pré-colheita de diversas culturas (Hussein, 
Brasel, 2001; Liu et al., 2006). Entre as AFLs, AFB1 é a forma mais tóxica para os 
mamíferos e apresenta propriedades hepatotóxicas, teratogênicas e mutagênicas, é 
classificada no grupo Classe 1 do IARC (carcinogênica) (IARC, 1993).

A OTA corresponde a um metabólito de espécies de Aspergillus e Penicillium, 
fungos  capazes de crescer em climas e plantas  diferentes, sendo que sua 
contaminação de OTA pode ocorrer em todo o mundo em diversas culturas  de 
alimentos (Duarte et al., 2010). Esta micotoxina demonstra efeitos nefrotóxicos, 
teratogênicos, embriotóxicos, genotóxicos, neurotóxicos, imunossupressivos e 
carcinogênicos, sendo classificada como pertencente ao grupo 2B da IARC (Duarte 
et al., 2010).

A ZON é uma micotoxina estrogênica produzida por diferentes espécies do 
gênero Fusarium. É associada principalmente com culturas de cereais: arroz, 
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milho, cevada, aveia, trigo, sorgo e seus produtos (Alldrick, 2004; Zinedine et al., 2007). 
Os efeitos da ZON parecem refletir sua capacidade de se ligar aos receptores de 
estrogênio, levando a alterações no trato reprodutivo e uma variedade de sintomas, 
incluindo: diminuição da fertilidade, aumento da reabsorção embrioletal e redução 
da ninhada em animais.

As FBs são produzidas por diversas espécies do gênero Fusarium, 
especialmente por F. verticillioides, F. proliferatum,  F. nygamai, além de Alternaria 
alternata (Diaz; Boermans, 1994). A FB1 é a mais abundante e tóxica, representando 
70% de contaminação total de alimentos naturalmente contaminados. As FBs são 
responsáveis pela leucoencefalomácia em equinos e coelhos, edema pulmonar e 
hidrotórax em suínos, efeitos hepatotóxicos, carcinogênicos e apoptose no fígado de 
ratos (Marasas et al., 1988; Kellerman et al., 1990). A International Association on 
Research of Cancer (IARC) classificou FBs e seus metabólitos como compostos de 
possível carcinogenicidade em humanos (IARC, 1993).

Diante do exposto, a ingestão de alimentos contaminados por estas micotoxinas 
podem trazer prejuízos a saúde humana e animal. Especialmente porque o arroz é 
um alimento de consumo quase diário pela maioria da população brasileira. Por isso, 
é importante conhecer os níveis de contaminação, bem como de seus produtos e 
verificar se estão de acordo com a legislação vigente. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a contaminação por AFLs, OTA, ZON e FBs em arroz (polido e parboilizado) 
e seus produtos (farinha, quirera, farelo).

MATERIAIS E MÉTODOS

Amostras
As amostras de arroz (n=182) foram coletadas de diferentes Cooperativas e 

Unidades Armazenadoras da região do Sul do Brasil, no período de 2010 à 2014. 
O total de amostras foi de 45, 42, 48, 37 e 10 para os anos de 2010, 2011, 2012, 
2013 e 2014 (até junho), respectivamente. Os grãos de arroz analisados foram 
do tipo: branco (n=26), parboilizado (n=55) e integral (n=7), os produtos do arroz 
foram: farinha (n=12), quirera (n=39) e farelo (n=43). Detalhes das amostras na 
Tabela 1. Estes foram analisados pelo Laboratório de Micotoxinas e Contaminantes 
Alimentares (LABMICO) do Centro de Ciências Agrárias, da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC).
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Tabela 1. Características dos grãos e produtos de arroz coletados para o presente 
estudo
 GRÃOS 

   
(a.1) Polido (a.2) Parboilizado (a.3) Integral 

 PRODUTOS 

   
(b.1) Farinha (b.2) Quirera (b.3) Farelo 



Análise de micotoxinas: aflatoxinas, ocratoxina, zearalenona e 
fumonisinas

 As amostras foram trituradas e homogeneizadas para a análise das 
seguintes micotoxinas: AFLs, OTA, ZON e FBs. Para a determinação de AFLs, 
OTA e ZON, a metodologia seguiu as recomendações de Soares e Rodriguez-
Amaya, 1989. As etapas foram divididas em: (a) Extração com metanol e solução 
aquosa de KCl 4 % seguida de filtração rápida através de papel filtro (Whatman 
nº4); (b) Limpeza do extrato com sulfato de amônia 10 % e terra diatomácea. 
Após, foi extraído duas vezes com clorofórmio e foi evaporado com fluxo de 
nitrogênio a 60 ºC. (c) Leitura: a corrida cromatográfica foi realizada com a 
fase móvel tolueno/acetato de etila/ ácido fórmico (6.0; 4.0; 0.05) nas placas 
cromatográficas. (d) Quantificação: por cromatografia de camada delgada com 
leitura em ultra-violeta (UV) a 256 e 366 nm. Sendo os limites de detecção 
(LOD)/ quantificação (LOQ) de 2/4, 5/10 e 55/165 µg/kg para AFLs, OTA e ZON, 
respectivamente. Para ZON, as placas cromatográficas foram examinadas 
sob luz ultra-violeta, borrifada com solução de cloreto de alumínio, aquecida e 
observada sob luz UV longa, de 366 nm. 

Para a determinação de FBs, a metodologia utilizada foi de acordo com 
a AOAC (2005), seguindo as etapas de: (a) Extração com metanol:água (3:1) 
seguida de filtração rápida através de papel filtro (Whatman nº4); (b) Limpeza 
do extrato utilizando cartucho SPE Blond Elute à vácuo, permitindo o controle da 
filtração (previamente condicionada com metanol e metanol:água). Em seguidas, 
as FBs foram eluídas com metanol:ácido acético glacial (9.9:0.1, v/v) e o extrato 
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foi evaporado com fluxo de nitrogênio a 60 ºC. O extrato foi diluído com metanol 
(200µL) e 25µL derivatizado com 225µL de uma solução de oftaldeído. (c) Leitura: 
a corrida cromatográfica foi realizada pela separação na coluna de fase reversa 
C18, com fase móvel isocrática metanol (77 %): tampão dihidrogenofosfato 
de sódio 0,1M (23 %) com ajuste de pH a 3,3 com ácido ortofosfórico (d) 
Quantificação: por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), com LOD/ 
LOQ de 6.6/21 e 14.4/44.4 µg/kg para FB1 e FB2, respectivamente. A mistura é 
injetada no cromatógrafo líquido com fluorescência à λ= 335/440nm (excitação/
emissão). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 As amostras de arroz apresentaram boa qualidade com relação a 
contaminação pelas micotoxinas analisadas. Somente 2,2 % amostras (4) foram 
detectadas com a presença de AFLs e FBs. Destas amostras contaminadas, 1,1 
% amostra de arroz parboilizado no ano de 2013 e  1,0 % de quirera de arroz no 
ano de 2014, apresentaram níveis de 4 e 91 µg/kg, respectivamente. De acordo 
com a legislação brasileira atual para micotoxinas (Brasil, 2011), o limite máximo 
tolerável (LMT) de AFLs para cereais e produtos de cereais é de 5 µg/kg. Neste 
caso, apenas a amostra de quirera estava acima do LMT. A quirera do arroz 
é composta por grãos defeituosos e quebrados após o polimento, que pode 
ser triturado e transformado em pó para ser utilizado nas fórmulas de rações 
para alimentação animal, substituindo parte do milho. A contaminação destes 
subprodutos podem representar exposição direta ao animal e indiretamente 
ao ser humano, através do consumo de produtos derivados destes animais 
(leite, ovos). As AFLs são produzidas especialmente por fungos durante a 
armazenagem, e a sua presença no arroz e nos produtos, podem alertar se as 
medidas preventivas estão sendo adotadas adequadamente nos períodos de 
armazenamento.

 Foram encontrados entre as amostras contaminadas, 2 (2,1 %) que 
apresentaram contaminação nos produtos de arroz, quirera e farelo, por FBs 
em níveis de 190 e 330 µg/kg nos anos de 2010 e 2012, respectivamente. 
Para esta micotoxina, não há legislação vigente para arroz ou cereais (Brasil, 
2011), somente há LMT para milho e seus subprodutos. As FBs são micotoxinas 
especialmente produzidas por fungos de campo, e podem permanecer nos 
produtos mesmo após processamento. Mesmo que em baixas concentrações, 



416

a sua presença nos produtos pode representar a necessidade de cuidados nos 
períodos pré-colheita. Por fim, nenhuma amostra foi detectada com OTA e ZON 
no arroz e seus produtos (Tabela 2). 

Tabela 2. Níveis e porcentagem de contaminação por micotoxinas em amostras 
de grãos e produtos de arroz comercializados de 2010 a 2014

ARROZ 
Nº DE 

AMOSTRA (%) 

Micotoxinas (µg/kg) / (período da análise*) 

AFLs OTA ZON 
FBs 

FB1 
FB

2 
FB total 

GRÃOS      

Parboilizado 55 (30,2) 4,0 (2013*) ND ND ND ND ND 

Integral 7 (3,9) ND ND ND ND ND ND 

Branco 26 (14.3) ND ND ND ND ND ND 

Total de amostras (%) 88 (48,4) 1 (1,1) NA NA NA NA NA 

PRODUTOS      

Farinha 12 (6,6) ND ND ND ND ND ND 

Quirera  39  (21,4) 91 (2014*) ND ND 190 ND 190 (2012*) 

Farelo  43  (23,6) ND ND ND 330 ND 330 (2010*) 

Total de amostras (%) 94       (51,6) 1 (1,0) NA NA 2 (2.1) ND 2 (2,1) 

Total geral: 182        


* Ano que ocorreu a contaminação   ND: não detectado   NA: não aplicável   AFLs: aflatoxinas  OTA: 
ocratoxina A  ZON: zearalenona  FBs: fumonisinas

LOD e LOQ: 2 e 4 µg/kg para AFLstotais; 5 e 10 µg/kg para OTA; 55 e 165 µg/kg para ZON; 6,6/21 e 
14,4/44,4 µg/kg para FB1 e FB2, respectivamente

>LMT (limite máximo tolerável).       

Em arroz produzido na região Sul do Brasil (Rio Grande do Sul), Nunes et 
al. (2003) encontraram amostras de arroz polido contaminadas com ZON (4 %), 
OTA (4 %) e DON (4 %), a níveis de 1117, 104 e 266 µg/kg, respectivamente. Em 
arroz parboilizado encontrou ZON (12,5 %) e OTA (6,25 %) com níveis de 559-
1955 e 128 µg/kg, respectivamente. Também na região Sul do Brasil (Paraná), 
Silva et al. (2008) encontrou em arroz polido, a presença de AFB1 (23,07 %) e 
AFB2 (3,84 %) com níveis de 540 à 2040 µg/kg. Em São Paulo, DON (22 %), ZON 
(19 %), OTA (12,5 %) e AFB1 (9 %) foram encontrados em arroz parboilizado com 
níveis de 180-400, 317-396, 13-26 e 11-47 µg/kg (Dors et al., 2011). Todos os 
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níveis detectados nestas amostras estão acima dos LMT pela legislação vigente 
(Brasil, 2011). Por outro lado, também em São Paulo, foi detectado apenas AFB1 
nas amostras de arroz polido (2,9 %) em baixos níveis de contaminação (6-9 µg/
kg) (Simionato et al., 2003). Poucas amostras também foram detectadas com 
AFLs em Minas Gerais por Carvalho et al. (2010), que encontraram somente 
2,7 % de amostras de arroz parboilizado contaminadas com níveis de 1,2 µg/kg. 
Estes estudos estão de acordo com os nossos achados, em que baixos níveis 
de contaminação foram encontrados nas amostras e produtos de arroz.

A quantidade de amostras detectadas com as micotoxinas analisadas mostra 
que as medidas preventivas estão sendo adotadas corretamente, tanto no período 
pré-colheita, quanto no período pós-colheita nas unidades armazenadoras e nas 
indústrias, fornecendo um arroz de boa qualidade para a população brasileira que 
consume diariamente este alimento. No entanto, é importante conhecer os níveis 
de contaminação no arroz e produtos de arroz, para avaliar se estão de acordo 
com a legislação vigente, a fim de garantir a alta qualidade deste alimento.
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