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Resumo

Micotoxinas associadas a grãos são uma das principais causas de não conformidade em relação

a alimentos seguros enquanto que impurezas e/ou matérias estranhas podem estar associadas a

sua maior incidência. Amostras de grãos de soja e suas respectivas impurezas foram avaliadas

durante as etapas de pós-beneficiamento e final da armazenagem (expedição) na safra 2008/

2009. Os resultados mostraram baixa probabilidade de ocorrência de micotoxinas em grãos de

soja quando armazenados de forma correta. Entretanto, a grande fonte de contaminação por

aflatoxina e zearalenona são as impurezas e/ou matérias estranhas permitidas na legislação

brasileira até o limite de 1%.
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Introdução

Nas Unidades Armazenadoras de Grãos (UAGs) as operações de pré-armazenamento incluem

colheita, transporte, recepção, pré-limpeza, secagem, limpeza ou seleção e expurgo preliminar.

Nem sempre são realizadas todas estas operações, entretanto, a pré-limpeza e a secagem são

geralmente compulsórias (Elias & Oliveira, 2009).

Os grãos são porosos e ao serem armazenados se comportam como uma massa de grãos.

Assim sendo, a presença de impurezas e/ou matérias estranhas podem formar partículas meno-

res que os espaços intergranulares diminuindo a porosidade, dificultando a aeração da massa de

grãos e comprometendo a qualidade durante o armazenamento.

Nas UAGs são armazenados os grãos com a menor quantidade possível de impurezas e/ou

matérias estranhas em silos/graneleiros. As impurezas e/ou matérias estranhas são separadas

durante as operações de pré-armazenamento e estocadas em sacarias. No processo de expedi-
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ção da soja essas impurezas e/ou matérias estranhas podem ser misturadas novamente à massa

de grãos, até o limite de 1% permitido pela legislação brasileira.

Micotoxinas associadas a grãos são uma das principais causas de não conformidade em relação

a alimentos seguros enquanto que impurezas e/ou matérias estranhas podem estar associadas a

sua maior incidência. As principais espécies de fungos toxigênicos com capacidade de produzir

micotoxinas são aquelas dos gêneros Aspergilus, Penicillium e Fusarium.

Em grãos e produtos processados de soja, as micotoxinas relatadas são: aflatoxinas (B1, B2, G1,

G2), deoxinivalenol, nivalenol, ocratoxina A e zearalenona, que comprometem a segurança do

alimento (Gonçalez et al., 2001; Sassahara et al., 2003; Martinelli et al., 2004).

O objetivo deste trabalho foi verificar a presença de aflatoxinas (B1, B2, G1, G2), deoxinivalenol,

nivalenol, ocratoxina A e zearalenona em grãos de soja e nas impurezas e/ou matérias estranhas,

em uma Unidade de Armazenadora de Grãos da região norte do Estado do Paraná, durante as

etapas de pós-beneficiamento e final da armazenagem (expedição) na safra 2008/2009.

Materiais e métodos

Amostragem

Pós-beneficiamento

Os grãos foram recepcionados e em seguida passaram pela etapa de beneficiamento. Após a

pré-limpeza, última etapa do beneficiamento, 100 g de amostras separadas de soja transgênica,

soja convencional e suas respectivas impurezas e/ou matérias estranhas foram retiradas a cada

30 minutos. Assim sendo, em cada dia de amostragem foram retiradas amostras compostas, que

quarteadas na Embrapa Soja deram origem às seguintes amostras simples:

Amostra 1 – Soja convencional beneficiada dia 16/03/2009;

Amostra 2 – Soja convencional beneficiada dia 04/04/2009;

Amostra 3 – Soja transgênica beneficiada dia 05/03/2009;

Amostra 4 – Soja transgênica beneficiada dia 04/04/2009;

Amostra 5 – Impurezas e/ou matérias estranhas de soja convencional beneficiada dia 16/03/

2009;

Amostra 6 – Impurezas e/ou matérias estranhas de soja convencional beneficiada dia 04/04/

2009;

Amostra 7 – Impurezas e/ou matérias estranhas de soja transgênica beneficiada dia 05/03/2009;

Amostra 8 – Impurezas e/ou matérias estranhas de soja transgênica beneficiada dia 04/04/2009.
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Expedição

A retirada das amostras no final da armazenagem (etapa de expedição) ocorreu com a finalidade

de avaliar as amostras com maior período de armazenamento e seguiu o mesmo padrão da etapa

pós-beneficiamento. Em relação às impurezas e/ou matérias estranhas, somente foram retiradas

amostras do material transgênico, pois não havia mais as impurezas e/ou matérias estranhas

para serem misturadas na expedição da soja convencional, que ficou armazenada por um perío-

do maior. Em cada dia de amostragem foram retiradas amostras compostas que quarteadas na

Embrapa Soja deram origem às seguintes amostras simples:

Amostra 9   – Soja convencional expedida dia 05/10/2009;

Amostra 10 – Soja convencional expedida dia 26/09/2009;

Amostra 11 – Soja transgênica expedida dia 27/07/2009;

Amostra 12 – Soja transgênica expedida dia 27/07/2009;

Amostra 13 – Impurezas e/ou matérias estranhas de soja transgênica expedida dia 27/07/2009;

Amostra 14 – Impurezas e/ou matérias estranhas de soja transgênica expedida dia 27/07/2009.

Métodos de determinação

Para extração de aflatoxinas, zearalenona, deoxinivalenol e nivalenol, 50 g de amostra foram

pesados em um copo blender seguido da adição de 100 mL de solução acetonitrila:água (84:16,

v/v) sendo a solução agitada por 3 minutos. Em seguida, as amostras foram filtradas evaporadas

sob fluxo de nitrogênio. O extrato seco foi dissolvido em 1 mL de solução acetonitrila:água (84:16,

v/v), sendo então conduzido ao sistema automatizado de purificação em fase sólida com sílica-

gel. Após a purificação, para análise de Aflatoxinas, 200 μl do extrato foram derivatizados com

ácido trifluoroacético por 10 min a 65 °C. Em seguida as amostras foram conduzidas a análise por

cromatografia líquida de alta eficiência e detecção por Espectrometria de Massas (CLAE MS/

MS).

Para análise de ocratoxina A, 10 g de amostra foram pesadas em erlemeyer seguido a adição de

60 mL de clorofórmio e 5 mL de solução 1% ácido fosfórico. Após agitação (30 minutos), a amos-

tra foi filtrada e 10 mL do filtrado foi evaporado sob fluxo de nitrogênio a 65 °C. O extrato seco foi

dissolvido com 600 μL de solução acetonitrila:água (55:45, v/v) e centrifugado com 1000 μL de

hexano por 10 min a 2500 rpm. Após centrifugação a fase orgânica foi coletada em “vial” e conduzida

a análise por cromatografia líquida de alta eficiência e detecção por fluorescência.

Os resultados foram expressos em μg/Kg. Os limites de quantificação e coeficiente de recupera-

ção foram: AFB1 (Aflatoxina B1) 1 μg/kg e 94,5%; AFB2 (Aflatoxina B2) 1 μg/kg e 80,0%; AFG1

(Aflatoxina G1) 1 μg/kg e 88,5%; AFG2 (Aflatoxina G2) 1 μg/kg e 88,1%; ZEA (Zearalenona)10

μg/kg e 85,0%; DON (Deoxinivalenol) 140 μg/kg e 94%; NIV (Nivalenol) 10 μg/kg e 74% e OTA

(Ocratoxina A) 2 μg/kg e 80%.
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Resultados e discussão

Na etapa de recepção a única micotoxina encontrada nos grãos de soja foi a aflatoxina B1, na

concentração de 1 ppb, nas duas amostras de soja convencional. Nos grãos de soja transgênica

não foi detectada nenhuma micotoxina (Tabela 1).

Tabela 1. Resultados fornecidos pelo laboratório LAMIC, para análise de micotoxinas em μg/Kg nos grãos

de soja e impurezas e/ou matérias estranhas, provenientes da recepção da UAG de Assaí, no estado do

Paraná, na safra 2008/2009.

Amostra AFB1 AFB2 AFG1 AFG2 DON NIV OTA ZEA

1 1,0 ND ND ND ND ND ND ND

2 1,0 ND ND ND ND ND ND ND

3 ND ND ND ND ND ND ND ND

4 ND ND ND ND ND ND ND ND

5 2,9 ND ND ND ND ND ND 12,9

6 4,6 ND ND ND ND ND ND ND

7 9,8 ND ND ND ND ND ND ND

8 1,6 ND ND ND ND ND ND ND

Em relação às impurezas e/ou matérias estranhas amostradas na etapa de recepção verificou-se

a presença de aflatoxina B1 em todas as amostras, com valores variando de 1,6 a 9,8 ppb, valor

este último muito próximo ao limite máximo para sementes oleaginosas que é 10 ppm (consulta

publica nº 100, de 21 de dezembro de 2009 da ANVISA). Foi verificada a presença de zearalenona

em uma amostra de impurezas e/ou matérias estranhas. Na Europa, todos os produtos derivados

de cereais devem apresentar limites inferiores a 100 ppb de zearalenona, não existindo regula-

mentação desta micotoxina em soja e seus derivados (Freire et al., 2007). No Brasil não há

legislação para essa micotoxina.

Na etapa de expedição verificou-se indiretamente que a armazenagem ocorreu de forma correta,

devido à ausência de micotoxinas nos grãos de soja transgênicos e convencionais (Tabela 2).

Tabela 2. Resultados fornecidos pelo laboratório LAMIC, para análise de micotoxinas em μg/Kg nos grãos

de soja e impurezas e/ou matérias estranhas, provenientes da expedição da UAG de Assaí, no estado do

Paraná, na safra 2008/2009.

Amostra AFB1 AFB2 AFG1 AFG2 DON NIV OTA ZEA

1 ND ND ND ND ND ND ND ND

2 ND ND ND ND ND ND ND ND

3 ND ND ND ND ND ND ND ND

4 ND ND ND ND ND ND ND ND

5 1,8 ND ND ND ND ND ND 13,1

6 2,8 ND ND ND ND ND ND 31,6
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Gonçalez et al. (2001) não encontraram nenhuma micotoxina em amostras de grãos de soja

analisadas no Instituto Biológico entre os anos de 1989 e 1999. Entretanto, os mesmos autores

relataram a presença de aflatoxinas em farelo de soja. Assim sendo, a presença de aflatoxinas

pode estar associada às condições de armazenamento dos grãos ou do farelo de soja.

Já em relação às impurezas e/ou matérias estranhas na etapa de expedição verificou-se a pre-

sença de aflatoxinas B1 e zearalenona em todas as amostras, sendo que a contaminação por

zearalenona foi bastante expressiva em uma das amostras, superando o limite imposto pela

Romênia para todos os alimentos, que é de 30 ppb (Legislação..., 2010) . Assim sendo, a fonte de

contaminação de micotoxinas foram as impurezas e/ou matérias estranhas que podem ser mistu-

radas até o limite de 1% na etapa de expedição, comprometendo a segurança alimentar da soja

e de toda sua cadeia alimentar.

Martinelli et al. (2004) afirmaram que a maioria dos isolados brasileiros de Fusarium graminearum

produz nivalenol como a principal toxina dos tricotecenos, sendo que esta espécie também pode

produzir a toxina deoxinivalenol. Entretanto, não foram constatadas a presença de nenhuma des-

tas micotoxinas nos grãos de soja e impurezas e/ou matérias estranhas neste ensaio. Fick et al.

(2004) avaliaram a presença de ocratoxina A em sessenta e nove amostras de grãos de soja e

derivados, durante os meses de janeiro de 2001 a abril de 2004, e relataram a contaminação de

10,14%, ou seja em sete amostras. Portanto, a ocorrência de ocratoxina A pode ocorrer em grãos

de soja ou derivados. No presente estudo esta micotoxina também não foi detectada em nenhu-

ma das amostras.

Conclusões

Os resultados obtidos permitem concluir que:

Os grãos de soja quando armazenados de forma correta apresentam baixa ocorrência de

micotoxinas. Entretanto a grande fonte de contaminação por aflatoxina B1 e zearalenona são as

impurezas e/ou matérias estranhas permitidas na legislação brasileira até o limite de 1%.

A legislação deve ser alterada e ser adotado o limite zero de impurezas, na etapa de expedição,

visando garantir um alimento seguro na cadeia produtiva da soja.
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