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A contaminação fúngica acarreta alterações na qualidade nutricional e valor econômico dos produtos alimentícios e podem causar danos patológicos em plantas, animais e humanos. O crescimento fúngico e subseqüente produção de micotoxinas por algumas espécies podem ser inibidos por métodos físicos ou químicos. Diante da possível toxicidade dos métodos químicos existentes, algumas investigações têm sido dirigidas para a busca de produtos naturais com efeitos antifúngicos para aplicação em alimentos e plantações. Entre os compostos naturalmente presentes em vegetais, destacam-se os fenólicos tais como os flavonóides, os ácidos fenólicos e os tocoferóis. A partir destas considerações, este trabalho teve como objetivo principal estudar a inibição do crescimento fúngico e da possível produção de micotoxinas através da utilização de compostos fenólicos extraídos de porções comestíveis e resíduos de produtos agrícolas, comumente, consumidos pela população como limão, laranja, maçã, berinjela, banana, batata e os grãos arroz e trigo. Os resultados demonstraram que estes vegetais possuem um conteúdo de compostos fenólicos, considerável, que apresentou atividade antifúngica sobre os fungos Aspergillus oryzae, Rhyzopus sp e Aspergillus flavus e atividade antimicotoxigênica sobre a produção de aflatoxina B1. Além disso, estes compostos apresentaram atividade antioxidante que pode contribuir com a possibilidade da sua aplicação como preservantes de alimentos contribuindo com a principal preocupação das indústrias de alimentos em fornecer alimentos seguros para a saúde da população. O conhecimento da presença de substâncias com efeitos antimicrobianos em matérias-primas vegetais fornece subsídios para as decisões de processamento e estocagem destas matérias-primas, como a aplicação de um tratamento mínimo, a fim de aumentar o tempo de armazenamento. Além disso, permite utilizar resíduos e porções não comestíveis, gerados pelas agroindústrias, estabelecimentos comerciais e feiras livres da região Sul do Rio Grande do Sul, para extração de compostos bioativos que possam ser aplicados na preservação de outros alimentos. 









