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Introdução

Uma das principais fontes alimentícias, o arroz juntamente com o trigo e o milho é um

dos principais cereais cultivados no mundo. As variações da temperatura do ar e da radiação

solar, durante as fases críticas da planta, são os principais elementos climáticos relacionados

com a variabilidade dos níveis de produtividade, além de propiciarem a incidência de micro-

organismos nas fases de pré e pós-colheita. Dentre os grupos de organismos que compõem a

microbiota dos cereais, os fungos filamentosos são os que podem causar maiores danos

comprometendo a qualidade do produto final, influindo diretamente na sua qualidade, pois,

alguns deles denominados toxigênicos, podem produzir metobólitos secundários denominados

micotoxinas (FURLONG, et. al., 2003). Os fungos toxigênicos pertencem basicamente aos

gêneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium, os quais são responsáveis pela produção da

maioria das micotoxinas até hoje conhecidas e estudadas. As espécies de Fusarium são

patógenos de plantas, produzindo micotoxinas antes da colheita ou imediatamente após

(SWEENWEY & DOBSON, 1998, citados por RUPOLLO et al., 2005).

Em 1993, a IARC classificou as fumonisinas como substâncias possivelmente

carcinogênicas (grupo 2B).

A fumonisina B1 e a fumonisina B2 (FB2) são diésteres do ácido tricarbalílico e alcoóis

polihídricos que são muito semelhantes a estrutura da esfingosina (NORRED, et al; 1992). As

variações do grupo hidroxil das moléculas de fumonisina determinam seus diferentes tipos

(DIAZ; BOERMANS, 1994).

Como as fumonisinas não absorvem a luz ultra-violeta ou a luz visível, e não são

substâncias fluorescentes, elas requerem a sua derivação para que possam ser quantificadas e

analisadas. As FB1 e FB2 apresentam uma fluorescência verde amarelada após sua derivação

(DIAZ; BOERMANS, 1994; SHEPARD, 1998).

Tendo em vista que a fumonisina pode ser considerada carcinogênica para seres

humanos, este trabalho vêm acrescentar os estudos referentes à alimentação humana, uma

vez que, o arroz é parte integral da dieta da maioria da população.
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Objetivo geral

Desenvolver metodologia, analisar e quantificar a ocorrência de Fumonisina B1 e B2, em

amostras de arroz oriundas do Estado do Rio Grande do Sul.

Objetivos específicos

 Desenvolver metodologia para análise e quantificação de Fumonisina B1 e

B2 em amostras de arroz;

 Analisar e quantificar a ocorrência de Fumonisina B1 e B2 em amostras de:

arroz in natura, casca de arroz, farelo de arroz, arroz beneficiado (arroz

pollido, arroz parboilizado, arroz integral) e amostras de arroz após cocção;

 Verificar possíveis alterações na quantificação da Fumonisina B1 e B2 das

amostras in natura e após beneficiamento e antes e pós cocção.

Metodologia

As amostras de arroz in natura, casca de arroz e farelo de arroz serão coletadas em

campos experimentais do IRGA. As amostras de arroz processado serão adquiridas no

comércio local, mantendo sempre a uniformidade de lotes e produção e serão submetidas a

cocção.

Serão testados dois métodos para extração de Fumonisina B1 e B2 sendo eles Tanaka

(2001) e “Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe” QuEChERS modificado

(ANASTASSIADES, et al., 2003). As amostras serão derivatizadas para análise de

cromatografia liquida acoplada a detector de fluorescência.

As fumonisinas serão analisadas em sistema isocrático de fase reversa por HPLC e a

quantificação será determinada pela medição da área do pico oriundos das análises das

amostras e posterior comparação com os padrões de Fumonisina B1 e B2.

Resultados esperados

O presente trabalho visa estabelecer uma metodologia eficaz na detecção de

Fumonisinas B1 e B2 em amostras de arroz comercializadas e consumidas no Estado do Rio

Grande do Sul. Através deste estudo será possível também correlacionar o processo de

cocção das amostras com a possível diminuição ou não da contaminação por esse metabólito

tóxico.
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