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RESUMO 
 
 
 
A aflatoxina B1 (AFB1) é uma micotoxina altamente tóxica, que pode estar presente 
na alimentação do gato leiteiro, e quando ingerida por esses animais, pode ser 
hidroxilada no fígado em aflatoxina M1 (AFM1), sendo o leite um dos meios de 
excreção. As aflatoxinas, quando ingeridas, podem trazer vários problemas à saúde 
humana, como a carcinogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade e 
imunossupressão. Devido a isso, a investigação da contaminação por AFM1 em leite 
é muito importante, já que é um alimento presente na dieta da população, 
principalmente na infantil. O objetivo deste estudo é pesquisar a contaminação por 
AFM1 em leite cru refrigerado enviado ao beneficiamento nas regiões de Londrina-PR 
e Castro-PR, avaliar a influência da sazonalidade, através da comparação dos níveis 
de contaminação nos meses de verão e inverno, e verificar os níveis da ingestão diária 
estimada de AFM1 pela população. Para avaliar a composição do leite e os níveis de 
AFM1, foram coletadas 40 amostras de leite cru em tanques de expansão de 
propriedades rurais, durante o verão e inverno de 2017. A composição das amostras 
foi avaliada através da determinação de gordura e proteína por leitura de absorção 
infravermelha e a contagem de células somáticas por densitometria de fluxo em 
contador eletrônico. A análise da contaminação por AFM1 em amostras de leite foi 
realizada pelo método de ELISA. Esse método foi avaliado através de correlação com 
HPLC-MS/MS. Devido a não normalidade dos dados, utilizou-se a estatística não 
paramétrica através dos testes de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis (5% de 
significância). Os resultados quanto à composição das amostras estão de acordo com 
a legislação brasileira para os teores de gordura e proteína em ambas localidades e 
estações. A contagem de células somáticas de Castro também está dentro do 
permitido pela legislação, porém em Londrina está acima, tanto no verão quanto no 
inverno. Detectou-se a presença de AFM1 em 87,50% (35) das amostras analisadas, 
porém todas com concentrações abaixo do limite máximo permitido pela legislação 
brasileira (500 ng/L) e europeia (50 ng/L). A correlação entre os métodos de ELISA e 
HPLC-MS/MS foi de 0,9769, observando grande concordância entre as duas técnicas. 
Não foi observada diferença significativa entre os níveis de AFM1 no verão e no 
inverno. A ingestão diária estimada de AFM1 pela população a partir do leite analisado 
foi de 0,0107 ng/kg/dia por adolescentes, 0,0072 ng/kg/dia por adultos e 0,0098 
ng/kg/dia por idosos, demonstrando baixa exposição à AFM1. 
 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Micotoxina. ELISA. Ingestão diária estimada. Inverno. Verão. 



 
 

VENÂNCIO, R. L. Ocorrência e sazonalidade de aflatoxina M1 em leite nas 
regiões de Londrina-PR e Castro-PR. 2017. 32. f. Dissertação (Mestrado em Ciência 
e Tecnologia de Leite e Derivados) - Unidade Piza, Universidade Pitágoras Unopar, 
Londrina, 2017. 

ABSTRACT 
 
 
 

Aflatoxin B1 (AFB1) is a highly toxic mycotoxin, which may be present in dairy cattle 
food, and when ingested by these animals, can be hydroxylated in the liver in aflatoxin 
M1 (AFM1). Milk is one of the major via of excretion of this substance. Aflatoxins, when 
ingested, can cause various health concerns in humans, such as carcinogenicity, 
mutagenicity, teratogenicity and immunosuppression. Thus, the investigation of AFM1 
contamination in milk is very important, since it is a food present in the diet of the 
population, especially in children. The objective of this study was to verify the AFM1 
contamination in raw cold milk sent to the processing in the regions of Londrina-PR 
and Castro-PR, also to evaluate the influence of the seasonality, comparing the levels 
of contamination in summer and winter periods, and to verify the levels of estimated 
daily intake of AFM1 by the population. To evaluate milk composition and AFM1 levels, 
40 samples of raw milk were collected in expansion tanks of rural properties during the 
2017 summer and winter periods. Samples composition was evaluated by 
determination of fat and protein by infrared absorption and the somatic cell count by 
flow densitometry in electronic counter. The AFM1 contamination in milk samples was 
verified by the ELISA method. This method was evaluated by HPLC-MS/MS 
correlation. Due to the non-normality of the data, non-parametric statistics were used 
(Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests, 5% significance). The results regarding the 
composition of the samples are in agreement with the Brazilian legislation for the fat 
and protein contents in both localities and seasons. Somatic cell count from Castro’s 
samples was also within the limits permitted by legislation, but from Londrina it was 
above, for both summer and winter. The AFM1 was detected in 87.50% (35) of 
samples, all of them with concentrations below the maximum permited level by 
Brazilian (500 ng/L) and European (50 ng/L) legislation. The correlation between 
ELISA and HPLC-MS/MS methods was 0.9769, observing great agreement between 
the two techniques. No significant difference was observed between the AFM1 levels 
in summer and winter. The estimated daily intake of AFM1 by the population from the 
analyzed milk was 0.0107 ng/kg/day for adolescents, 0.0072 ng/kg/day for adults and 
0.0098 ng/kg/day for the elderly, showing low exposure to AFM1.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
O leite e seus derivados são alimentos fundamentais na dieta 

humana, principalmente para crianças em fase de crescimento. Porém, esse alimento 

é passível de contaminações químicas, sendo as micotoxinas um dos possíveis 

contaminantes. 

Micotoxinas são substâncias produzidas pelo metabolismo 

secundário de algumas espécies de fungos, que podem produzir uma ou mais 

micotoxinas, e pertencem principalmente a três gêneros: Aspergillus spp., Penicillium 

spp. e Fusarium spp., os quais podem contaminar alimentos no campo, manufatura e 

armazenamento (MOSS, 1992). 

A aflatoxina B1 (AFB1) é uma das micotoxinas mais frequentes, e a 

mais tóxica. Ela é classificada pelo IARC (International Agency for Research of 

Cancer) como carcinógeno do grupo 1, ou seja, comprovadamente uma substância 

que causa câncer em humanos (IARC, 2012).  

Quando a AFB1 é ingerida por animais, pode ocorrer a hidroxilação 

dessa substância no fígado, resultando na aflatoxina M1 (AFM1), sendo o leite um dos 

possíveis meios de excreção. Assim como sua precursora, a AFM1 também é 

classificada pelo IARC como carcinógeno do grupo 1 (IARC, 2012). 

Os efeitos das aflatoxinas no organismo podem variar de acordo com 

a idade, estado nutricional, tempo de exposição e dose ingerida. Essas micotoxinas 

são potentes substâncias carcinogênicas, sendo o fígado, cólon e rim, os principais 

órgãos afetados. Também possuem efeitos mutagênicos, teratogênicos, 

hepatotóxicos e imunossupressivos. Efeitos agudos dessas micotoxinas podem 

causar esteatose hepática, problemas na coagulação sanguínea resultando em 

hemorragias, redução de proteínas séricas totais no fígado, aumento de enzimas 

séricas no fígado, acumulação de sangue no canal gastrointestinal, glomerulonefrite 

e congestionamento nos pulmões. Efeitos crônicos podem causar hemorragia e 

necrose no fígado, proliferação do parênquima hepático, células epiteliais no ducto 

biliar, rins congestionados e enterite hemorrágica ocasional (ELLIS et al., 1991). 

A melhor maneira de minimizar a contaminação por AFM1 em leite é 

através do controle da AFB1, evitando o crescimento de fungos na alimentação 

animal, que pode variar devido a sazonalidade, já que diferenças na temperatura e 
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umidade são fatores de grande impacto para o crescimento de fungos e produção 

desse metabólito. 

Desta forma, o objetivo é pesquisar a contaminação por aflatoxina M1 

em leite cru refrigerado enviado ao beneficiamento na região de Londrina-PR e 

Castro-PR, avaliar a influência da sazonalidade, através da comparação dos níveis de 

contaminação no verão e no inverno, e verificar os níveis da ingestão diária estimada 

de AFM1 pela população. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 AFLATOXINAS 

 

As aflatoxinas são micotoxinas produzidas por Aspergillus flavus, A. 

parasiticus e A. nominus, podendo ser encontradas em silagem ou concentrados 

compostos por gramíneas e leguminosas, como por exemplo o milho e a soja. 

Alterações na temperatura e umidade relativa durante a cadeia produtiva desses 

alimentos, podem favorecer a proliferação de fungos, tanto no campo, como na 

manufatura e no armazenamento (MOSS, 1992).  

A silagem de milho é muito utilizada na alimentação de gado leiteiro, 

chegando a compor de 50 a 75% da dieta em períodos mais secos. Nesses silos 

podem ocorrer formações de microclimas, devido a condensações, contribuindo para 

o crescimento de fungos e produção de micotoxinas (HORN et al., 2014).  

Um dos fatores de maior influência para a proliferação desses fungos 

é a atividade de água (Aa). Os valores ótimos de Aa para produção de aflatoxina por 

A. flavus e A. parasiticus estão na faixa de 0,95 a 0,99, mas a Aa mínima na qual 

verificou-se produção de aflatoxina foi de 0,84 para o A. flavus, e 0,87 para o A. 

parasiticus. Em níveis mais baixos ainda há multiplicação de fungos, porém sem 

produção de aflatoxinas (DIENER; DAVIS, 1967, 1970). 

Existem mais de 20 compostos análogos de aflatoxina, sendo que os 

de maior interesse são B1 e B2 (Figura 1), que recebem essa denominação pois, 

quando sob luz ultravioleta, emitem fluorescência na cor azul (do inglês blue), e G1 e 

G2 (Figura 1), que emitem fluorescência verde (do inglês green) (HUSSEIN; BRASEL, 

2001). 

A diferença entre as estruturas químicas dos análogos B e G, é a 

presença do anel ciclopentenona na série B no lugar do anel 3-lactona encontrado na 

série G, conforme ilustrado na Figura 1. Já a diferença entre a série 1 e a série 2 é a 

presença de uma dupla ligação entre os carbonos 8 e 9, no anel furano terminal, na 

AFB1 e AFG1, que não ocorre na AFB2 e AFG2 (Figura 1). Mesmo sendo pequena, 

essa diferença estrutural está associada à mudança significativa na toxicidade de 

cada molécula, sendo a AFB1 a mais tóxica dentre elas (JAIMEZ et al., 2000).  
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Figura 1: Estrutura química das aflatoxinas B1, B2, G1 e G2. 

 

FONTE: HUSSEIN; BRASEL, 2001. 

 

2.1.1 Aflatoxina B1 

 

A aflatoxina B1 (AFB1), quando ingerida, pode ser ativada 

metabolicamente através de enzimas do citocromo P-450. Sua forma ativada é 

originada pela epoxidação da molécula de AFB1, formando um composto conhecido 

como 8,9-óxido de AFB1, ou AFB1-8,9-epóxido (AFBO) (MCLEAN; DUTTON, 1995). 

Devido a tensão na ligação epóxido, esse composto é altamente reativo, e quando em 

contato com células eucariontes, podem reagir por ligações covalentes com sítios 

nucleofílicos de DNA e RNA, formando-se adutos (BIEHL; BUCK, 1987).  

Esses adutos convertem-se à um anel aberto estável derivado da 

formamidopirimidina, e para a reparação destas lesões, acarretam-se mutações com 

predominância em transversões de guanina para citosina. Essa mutação específica 

foi observada no códon 249 do gene supressor de tumor p53 em mais de 50% dos 

tumores relacionados com AFB1 (BARTOSZEK, 2006). A principal consequência 

dessa mutação é a carcinogenicidade, sendo o fígado o principal órgão atingido 

(GROOPMAN; KENSLER, 2005). 
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Após ter sido removido da molécula de DNA, o aduto pode ser 

conjugado e excretado, principalmente pela urina, porém as mutações causadas pela 

aflatoxina permanecem nas células afetadas (GROOPMAN et al., 1992). 

 

2.1.2 Aflatoxina M1 

 

A presença de aflatoxina M1 (AFM1) (Figura 2) no leite ocorre de 

forma indireta. O animal ingere silagem ou concentrado de grãos contaminado com 

AFB1. Após a ingestão dessa micotoxina, parte dela é degradada pela microbiota 

ruminal, resultando na formação de aflatoxicol, e o restante sofre uma hidroxilação no 

fígado, formando a AFM1, que será conjugada com ácido glicurônico e sulfatos, e 

então transferida para o sistema circulatório e excretada no leite, bile ou urina (FINK-

GREMMELS, 2008). 

 

Figura 2: Estrutura química da aflatoxina M1 

 

FONTE: HUSSEIN; BRASEL, 2001. 

 

Existe uma relação entre a quantidade de AFB1 na alimentação do 

gado leiteiro com a AFM1 presente no leite. Há relatos que de 0,3 a 6,2% da AFB1 

consumida é excretada no leite na forma de AFM1 (CREPPY, 2002). 

A legislação brasileira, conforme a Resolução RDC n° 7, de 18 de 

fevereiro de 2011, permite a presença de no máximo 500 ng/L de AFM1 em leite fluido, 

5.000 ng/L em leite em pó, e 2.500 ng/L em queijos (BRASIL, 2011). Já a Comunidade 

Europeia permite no máximo 50 ng/L de AFM1 no leite e em leite utilizado para a 

fabricação de produtos lácteos (EC, 2001). 

Vários estudos observaram a ocorrência de AFM1 em leite em 

diferentes regiões do Brasil, como o de Sassahara, Pontes Netto e Yanaka (2005), 
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que analisaram 42 amostras de leite cru do norte do estado do Paraná, nas quais 24% 

estavam contaminadas com AFM1, porém 7% com valores acima do estabelecido 

pela legislação brasileira. Também no Paraná, Santos et al. (2015) reportaram a 

presença de AFM1 em 100% das 42 amostras analisadas, obtidas no comércio de 

Londrina em 2014, com níveis de 10 a 80 ng/L em leite pasteurizado e UHT, e 330 a 

810 ng/L em leite em pó, todas abaixo do permitido pela legislação brasileira. No 

estudo de Oliveira et al. (2010), realizado em Ribeirão Preto (SP), as amostras 

estavam com concentrações de AFM1 de 10 a 645 ng/L, e apenas uma acima da 

legislação brasileira. Já Jager et al. (2013) analisaram amostras em Pirassununga 

(SP), e Oliveira et al. (2013) em Minas Gerais, e ambos não encontraram 

contaminação acima dos limites da legislação. 

Fora do Brasil, encontramos estudos como o de Rama et al. (2016) 

realizado em Kosovo, onde 826 amostras de leite cru foram analisadas, encontrando 

23 positivas para contaminação por AFM1, com nível médio de 5,19 ng/L. Para o leite 

UHT foram analisadas 69 amostras, das quais apenas 2 estavam contaminadas, com 

média de 5,10 ng/L. Nenhuma das amostras apresentaram níveis acima do permitido 

pela União Europeia (50 ng/L). Já Hashemi (2016) analisou 168 amostras de leite cru 

e 12 amostras de leite pasteurizado no sul do Irã, e 55,56% delas estavam 

contaminadas por AFM1 com concentração média de 21,31 ng/L, sendo 30% das 

amostras acima de 50 ng/L.  

 

2.1.3 Descontaminação de aflatoxinas 

 

Devido ao efeito tóxico da AFM1, e pelo fato da mesma permanecer 

no leite após tratamentos térmicos, têm sido utilizados materiais como o 

aluminossilicato de cálcio e sódio hidratado ou outros materiais inertes, junto a dieta 

animal, com capacidade de adsorver as micotoxinas que estão presentes no alimento. 

Esses adsorventes ligam-se as micotoxinas, fazendo com que passem pelo trato 

gastrointestinal sem serem absorvidas, diminuindo a quantidade de AFM1 no leite 

(CREPPY, 2002). 

Outro importante modo de descontaminação de aflatoxinas que vem 

sendo estudado é a utilização de micro-organismos, como as bactérias ácido-láticas 

(BAL), que vêm demonstrando bons resultados na redução de níveis de AFB1 e 

AFM1, mantendo a qualidade do alimento, e tornando-o mais seguro para o consumo. 
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Peltonen et al. (2001) estudaram o uso de cinco cepas de bifidobactérias na 

descontaminação de AFB1, obtendo-se remoção de 18% a 48,7%, onde as cepas 

Bifidobacterium lactis CSCC 1906 e Bifidobacterium animalis CSCC 1941 tiveram 

maior eficiência, com ligação de 48,7% e 45,7%, respectivamente. 

Kabak e Var (2008) pesquisaram sobre a utilização de cepas de 

lactobacilos e bifidobactérias na absorção de aflatoxina M1, onde a Bifidobacterium 

bifidum Bb13 foi a melhor ligante, com aproximadamente 25% de ligação. Esse estudo 

também analisou o uso dessas cepas inviabilizadas termicamente, mostrando que a 

viabilidade bacteriana não é um requisito para a remoção da aflatoxina M1. 

Pierides et al. (2000) estudaram a utilização de seis cepas de 

lactobacilos para a remoção de AFM1 em PBS (solução tampão fosfato salina), 

utilizando também células inviabilizadas termicamente das mesmas cepas. Dentre as 

analisadas, todas obtiveram remoção maior quando inviabilizadas, exceto 

Lactococcus lactis ssp. cremoris ARH74, onde não houve diferença significativa entre 

a remoção de AFM1 por células viáveis e inviáveis. 

Com esses estudos, pode-se observar que o metabolismo da bactéria 

não é o responsável pela remoção. Logo, a hipótese é que as moléculas de aflatoxinas 

se ligam entre os componentes da parede celular bacteriana, sendo os 

polissacarídeos e peptideoglicanos os dois elementos mais importantes responsáveis 

pela ligação com a parede celular (KABAK; VAR, 2008). 

 

2.2 SAZONALIDADE 

 
Os níveis de AFM1 no leite podem mudar com a região geográfica e 

estação do ano. Isso se deve às variações na temperatura e umidade, que acarretam 

impacto significativo na formação de micotoxinas na alimentação do gado (DASHTI et 

al., 2009).  

Alguns estudos observaram a influência da sazonalidade na 

concentração de AFM1, como o de Bilandžić et al. (2014), que analisaram 3543 

amostras de leite da Croácia durante o outono, inverno, primavera e verão nos anos 

de 2013 e 2014. As médias de contaminação por AFM1 variaram de 5,91 a 26,6 ng/L, 

sendo as maiores médias no outono e inverno. Poucas amostras excederam o limite 

permitido pela Comunidade Europeia, 58 (4,7%) no outono, 11 (1,3%) no inverno, 3 

(0,4%) no verão, e nenhuma na primavera. 
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Ismail et al. (2016), no Paquistão, reportaram durante as quatro 

estações em 2013 e 2014, presença de AFM1 em 93% das 520 amostras de leite 

analisadas, com concentrações variando de 0,1 a 260 ng/L, em que 53% das amostras 

excederam o limite da Comunidade Europeia. O maior número de amostras positivas 

foi no inverno com 83% acima de 50 ng/L, seguido da primavera com 67%, outono 

com 56%, e verão com 28%. 

Roma et al. (2017) analisaram 804 amostras de leite de búfala e vaca 

no sul da Itália entre 2015 e 2016. Foi reportada presença de AFM1 em 51 amostras 

de leite de vaca (12,3%), com níveis de 4 a 52 ng/L, sendo apenas uma amostra acima 

do permitido pela União Europeia. Já para o leite de búfala, houve presença em 28 

amostras (7,2%), variando de 4 a 31 ng/L. Níveis maiores de AFM1 foram observados 

nas estações mais frias para os dois tipos de leite. 

Guo et al. (2016) verificaram a influência da sazonalidade no norte da 

China no período de 2012 a 2014, onde foram analisadas 530 amostras, sendo 52,8% 

positivas para contaminação por AFM1, com níveis variando de 10 a 200 ng/L, e média 

de 73 ng/L. Nesse estudo também foram reportados maiores níveis de contaminação 

nas estações mais frias do que nas quentes. No inverno, 78,9% das amostras estavam 

contaminadas, seguido do outono (71,7%), verão (39%) e primavera (27,5%). 

Zheng et al. (2017) também observaram a contaminação por AFM1 

na China, coletando 1550 amostras do Sul, Norte, Nordeste e Oeste do país, durante 

as quatro estações de 2013 a 2015. Foi detectada a presença dessa micotoxina em 

21,55% do total de amostras, sendo 6,51% acima do limite europeu. Nesse estudo, o 

outono foi o período de maiores níveis de contaminação. 

Outra pesquisa na China foi reportada por Li et al. (2017), que 

analisaram 5650 amostras de leite cru das áreas de maior produção de leite do país, 

detectando AFM1 em 4,7% delas, sendo apenas 1,1% com níveis acima do permitido 

pela União Europeia. Nesse estudo, observou-se maior incidência de contaminação 

por AFM1 no inverno. 

No Brasil, Silva et al. (2015) avaliaram a ocorrência sazonal de AFM1 

em leite UHT no estado do Paraná, analisando 152 amostras, onde 87,5% foram 

positivas para contaminação por essa micotoxina, com concentrações de 1,8 a 121 

ng/L, sendo 2,6% das amostras com níveis acima do permitido pela Comunidade 

Europeia. As concentrações mais elevadas foram encontradas nas estações mais 

frias, sendo a mais alta no outono. 
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Outro estudo brasileiro é o de Picinin et al. (2013), realizado em Minas 

Gerais, onde maiores concentrações de AFM1 foram encontradas nos períodos secos 

(inverno) do que nos chuvosos (verão). As 129 amostras de leite analisadas 

apresentaram contaminação por AFM1, com 13,95% delas em níveis acima do 

permitido pela Comunidade Europeia. 

As variações da concentração de AFM1 devido à sazonalidade, 

demonstram que leites produzidos nas estações mais quentes apresentam menores 

níveis de AFM1 do que quando produzidos nas estações mais frias. Este fato pode 

ser devido aos animais ficarem mais confinados nos meses mais frios. Também 

devido ao armazenamento prolongado da alimentação, já que nesses períodos a dieta 

desses animais é composta principalmente por grãos, silagem e concentrados, 

produtos que estão mais suscetíveis à contaminação por AFB1 (DASHTI et al., 2009; 

ROMA et al., 2017; SILVA et al., 2015). 

 

2.3 INGESTÃO DIÁRIA ESTIMADA (IDE) 

 

Análises de risco baseadas em dados científicos sobre substâncias 

tóxicas, que podem estar presentes na alimentação de animais e humanos, permitem 

definir níveis que não são prejudiciais à saúde humana (KUIPER-GOODMAN, 1999). 

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) é um 

comitê que avalia esses dados para gerar uma estimativa de ingestão diária tolerável. 

Porém, como as aflatoxinas são toxinas carcinogênicas genotóxicas,  essa estimativa 

não é atribuída, havendo apenas a recomendação de que os níveis sejam tão baixos 

quanto possível (JECFA, 2001). 

Kuiper-Goodman (1990) avaliou os riscos da ingestão de micotoxinas 

a fim de estimar uma “dose segura”, na qual propôs a utilização da dose em que 50% 

dos animais desenvolvem tumor (TD50) dividida por um fator de segurança de 50.000, 

para obter risco de 1:100.000, chegando ao valor de 0,20 ng de AFM1/kg de peso 

corporal/dia. 

A exposição de populações à AFM1 através da ingestão diária 

estimada (IDE) tem sido avaliada, como reportado por Ismail et al. (2016), que 

encontraram níveis de AFM1 de 0,22 a 5,45 ng/kg/dia em amostras de leite do 

Paquistão, maiores do que a dose diária tolerável recomendada por Kuiper-Goodman 

(1990), indicando que a população do Paquistão encontra-se em alto risco de 
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desenvolver problemas de saúde causados por essa micotoxina. 

No Brasil, Santos et al. (2015) analisaram 42 amostras de leite 

pasteurizado, UHT e em pó, comercializadas em Londrina-PR em 2014, encontrando 

média da IDE de 0,468 ng/kg/dia para adolescentes, 0,384 ng/kg/dia para adultos, e 

0,559 ng/kg/dia para idosos. Já Silva et al. (2015) reportaram níveis de 0,02 a 0,07 

ng/kg/dia de IDE a partir de amostras de leite UHT comercializadas em Maringá-PR 

entre 2011 e 2012. Picinin et al. (2013), reportaram  IDE de 0 a 0,0740 ng/kg/dia, a 

partir de leite coletado em fazendas de Minas Gerais nos anos de 2008 e 2009. Jager 

et al. (2013), encontraram uma variação de 0,0022 a 0,30 ng/kg/dia de IDE a partir de 

amostras de leite fluído, obtidas entre 2011 e 2012 em Pirassununga-SP. 

 

2.4 DETECÇÃO DE AFLATOXINAS 

 

Uma das formas de detecção de aflatoxinas é através do teste de 

ELISA (do inglês Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), ou ensaio imunossorvente 

ligado à enzima. É uma análise rápida e de alta sensibilidade, baseada em reações 

entre antígeno e anticorpo, utilizando anticorpos conjugados a uma enzima, onde as 

reações são detectadas por atividade enzimática através do desenvolvimento de cor. 

É um método eficiente, mas pode haver resultados falso-positivos, recomendando-se 

sempre estar aliado a uma técnica de cromatografia mais específica para confirmação, 

como por exemplo o HPLC (High Performance Liquid Chromatography) (TORTORA; 

FUNKE; CASE, 2010). 

A fluorescência emitida pelas aflatoxinas permite a utilização da 

cromatografia líquida de alta eficiência, de fase normal ou reversa, com detecção 

fluorimétrica (HPLC-FLD), para a sua quantificação. Esse método é muito utilizado 

para análise de aflatoxinas devido a suas características de especificidade e alta 

sensibilidade (MUSCARELLA et al., 2007). 

A cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrômetro 

de massa (HPLC-MS/MS) também pode ser utilizada para detecção de aflatoxinas, 

pois é capaz de monitorar os íons moleculares e seus fragmentos, fornecendo 

informações estruturais do analito e sua identificação inequívoca. Tem como 

desvantagens os custos elevados e disponibilidade limitada de laboratórios com 

recursos técnicos e humanos (STEFANOVIC et al., 2015).  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a contaminação por aflatoxina M1 em amostras de leite na 

região de Londrina-PR e Castro-PR. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Verificar a ocorrência e os níveis de contaminação por aflatoxina M1 

em leite cru refrigerado enviado ao beneficiamento nas regiões de Londrina-PR e 

Castro-PR; 

Analisar a influência da sazonalidade, comparando a ocorrência de 

contaminação e os níveis de aflatoxina M1 nos meses de verão e inverno, em 

amostras de leite cru refrigerado enviado ao beneficiamento nas regiões de Londrina-

PR e Castro-PR; 

Calcular a ingestão diária estimada de aflatoxina M1 pela população.  
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 4. ARTIGO 

 

RESUMO 

 

Aflatoxina M1 (AFM1) é uma micotoxina que pode ser encontrada no leite em 
consequência à ingestão de aflatoxina B1 (AFB1) pelo gado leiteiro. Devido ao efeito 
carcinogênico, seu controle nos produtos lácteos é de grande importância. Estudou-
se a ocorrência e a sazonalidade de aflatoxina M1 em leite de propriedades de 
Londrina-PR e Castro-PR, a partir da coleta de 40 amostras de leite cru em tanques 
de expansão durante os meses de verão e inverno de 2017, utilizando-se o método 
de ELISA. Detectou-se a presença de AFM1 em 87,50% (35) das amostras 
analisadas, porém todas com concentrações abaixo do limite máximo permitido pela 
legislação brasileira (500 ng/L) e europeia (50 ng/L). O método de ELISA foi avaliado 
através de correlação com HPLC-MS/MS (r = 0,9769), observando grande 
concordância entre as duas técnicas. Não foi observada diferença significativa entre 
os níveis de AFM1 no verão e no inverno. Também verificou-se os níveis da ingestão 
diária estimada (IDE) de AFM1 pela população a partir do leite analisado, encontrando 
IDE de 0,0107 ng/kg/dia para adolescentes, 0,0072 ng/kg/dia para adultos e 0,0098 
ng/kg/dia para idosos, demonstrando baixa exposição à AFM1. 
 

ABSTRACT 

 

Aflatoxin M1 (AFM1) is a mycotoxin that can be found in milk as a consequence of the 
ingestion of aflatoxin B1 (AFB1) by dairy cattle. Due to the carcinogenic effect, its 
control in dairy products is of great importance. It was studied the occurrence and 
seasonality of aflatoxin M1 in milk from Londrina-PR and Castro-PR rural properties. 
Forty (40) samples of raw milk were collected from expansion tanks during the 2017 
summer and winter periods. The ELISA method was used and its correlation with 
HPLC-MS/MS was evaluated (r = 0.9769), observing great agreement between the 
two techniques. The presence of AFM1 was detected in 87.50% (35) of the analyzed 
samples, all of them with concentrations below the maximum permited level by 
Brazilian (500 ng/L) and European (50 ng/L) legislation. No significant difference was 
observed between the AFM1 levels in summer and winter. The levels of estimated 
daily intake (EDI) of AFM1 by the population from the analyzed milk were also 
calculated, with EDI of 0.0107 ng/kg/day for adolescents, 0.0072 ng/kg/day for adults 
and 0,0098 ng/kg/day for the elderly, showing low exposure to AFM1. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

As aflatoxinas são toxinas produzidas pelo metabolismo secundário 

de fungos, principalmente por Aspergillus flavus, A. parasiticus e A. nominus, podendo 

ser encontradas em silagem ou concentrados compostos por gramíneas e 

leguminosas, como por exemplo o milho e a soja (MOSS, 1992). 
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Os efeitos das aflatoxinas no organismo podem variar de acordo com 

idade, estado nutricional, tempo de exposição e dose ingerida. Essas micotoxinas são 

potentes substâncias carcinogênicas, sendo o fígado, cólon e rim, os principais órgãos 

afetados. Também possuem efeitos mutagênicos, teratogênicos, hepatotóxicos e 

imunossupressivos (ELLIS et al., 1991). 

A aflatoxina B1 (AFB1) é uma das micotoxinas mais frequentes, e a 

mais tóxica. Ela é classificada pelo IARC (International Agency for Research of 

Cancer) como carcinógeno do grupo 1, ou seja, comprovadamente uma substância 

que causa câncer em humanos (IARC, 2012).   

Quando a AFB1 é ingerida, pode ocorrer a hidroxilação dessa 

substância no fígado do animal, resultando na aflatoxina M1 (AFM1), sendo o leite um 

dos possíveis meios de excreção (FINK-GREMMELS, 2008). Assim como sua 

precursora, a AFM1 também é classificada pelo IARC como carcinógeno do grupo 1 

(IARC, 2012).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2016 

foram produzidos 33,62 bilhões de litros de leite no Brasil. E o estado do Paraná é o 

segundo maior produtor, com 4,74 bilhões de litros (IBGE, 2016). Dessa forma, o leite 

representa uma importante fonte na alimentação da população brasileira. 

A legislação brasileira, conforme a Resolução RDC n° 7, de 18 de 

fevereiro de 2011, permite a presença de no máximo 500 ng/L de AFM1 em leite fluido, 

5.000 ng/L em leite em pó, e 2.500 ng/L em queijos (BRASIL, 2011a). Já a 

Comunidade Europeia permite no máximo 50 ng/L de AFM1 no leite e em leite utilizado 

para a fabricação de produtos lácteos (EC, 2001). 

Os níveis de AFM1 no leite podem variar com a região geográfica e 

estação do ano. Isso se deve às variações na temperatura e umidade, que acarretam 

impacto significativo na formação de micotoxinas na alimentação do gado (DASHTI et 

al., 2009).  

O objetivo desse estudo foi pesquisar a contaminação por aflatoxina 

M1 em leite cru refrigerado enviado ao beneficiamento na região de Londrina-PR e 

Castro-PR. Também foi avaliada a influência da sazonalidade, comparando os níveis 

de contaminação nos meses de verão e inverno, e calculado os níveis da ingestão 

diária estimada de AFM1 pela população.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Coleta de amostras 

 

Foram coletadas 40 amostras de leite cru em tanques de expansão 

refrigerados de 6 propriedades na região de Londrina-PR (23º 18' 37" S 51º 09' 46" 

W) e 15 de Castro-PR (24° 47′ 28″ S, 50° 00′ 43″ W). Foram avaliadas 5 amostras de 

verão e 6 de inverno em Londrina, e 14 de verão e 15 de inverno em Castro.  

Amostras coletadas para a avaliação da composição do leite foram 

encaminhadas ao laboratório centralizado da APCBRH (Associação Paranaense de 

Criadores de Bovinos da Raça Holandesa) em recipientes plásticos de 70 mL com 

conservante Bronopol (2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol) (HORST, 2008, 2010). 

Amostras destinadas à avaliação dos níveis de aflatoxina M1 foram 

armazenadas em sacos plásticos estéreis da marca LABPLAS (Sainte-Julie, Canadá), 

e acondicionadas em congelador (-18 ºC) até o momento das análises.  

 

2.2 Composição das amostras 

 

Utilizou-se o equipamento automatizado Bentley 2000 (Bentley 

Intruments Inc., Estados Unidos) para determinação de gordura e proteína por leitura 

de absorção infravermelha. 

Realizou-se a contagem de células somáticas (CCS) por 

densitometria de fluxo em contador eletrônico Somacount 500 (Bentley Intruments 

Inc., Estados Unidos). 

 

2.3 Caracterização do clima 

 

Foram coletados dados diários de temperatura, umidade relativa e 

precipitação, do verão (21/12/2016 a 20/03/2017) e inverno (21/06/2017 a 

22/09/2017), de Londrina pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR, 2017), e de 

Castro pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2017), para caracterização do 

clima dessas regiões.   
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2.4 Contaminação por AFM1 

 

As amostras foram descongeladas e desengorduradas em centrifuga 

Mikro 22R (Hettich Zentrifugen, Tuttlingen, Alemanha) a 1680 x g por 10 minutos à 

15°C, e congeladas novamente até o momento da análise. 

As análises foram realizadas em duplicata através de kit ELISA para 

AFM1 (R-Biopharm, Darmstadt, Alemanha), com limite de detecção de 5 ng/L, 

recuperação de 100% e especificidade de 100% para aflatoxina M1 e menor que 10% 

para aflatoxina M2. Construiu-se a curva de calibração através de soluções padrão 

com concentrações de 0, 5, 10, 20, 40 e 80 ng/L, obtendo coeficiente de determinação 

(R2) igual à 0,9623. 

Realizou-se a análise por HPLC-MS/MS (limite de quantificação de 6 

ng/L) para comprovação dos resultados obtidos pelo método de ELISA, onde 8 

amostras aleatórias foram enviadas para o laboratório SAMITEC em Santa Maria-RS. 

 

2.5 Ingestão diária estimada 

 

A ingestão diária estimada (IDE) foi calculada através da seguinte 

equação:  

IDE = 
Concentração de AFM1 x Consumo de leite

Peso corporal
 

 

Para esse cálculo foram utilizados os dados de consumo de leite por 

adolescentes (10 a 19 anos), adultos (20 a 64 anos) e idosos (acima de 65 anos), e 

peso corporal da população nas mesmas faixas etárias, coletados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na pesquisa de orçamento familiar (POF) 

de 2008-2009, dado mais recente até o momento. De acordo com a POF, 

adolescentes tem peso corporal médio de 50,5 kg, e consomem 38,6 g de leite por 

dia, já o consumo de leite por adultos é de 31,5 g/dia e peso médio de 61,5 kg, e os 

idosos pesam, em média, 64,9 kg, e consomem 45,6 g/dia (IBGE, 2011).  

Amostras abaixo do limite de detecção pelo kit ELISA, foram 

substituídas pelo valor de 2,5 ng/L, metade do limite de detecção, como recomendado 

pela GEMS/Food-EURO no segundo workshop sobre avaliação confiável da 

contaminação de baixo nível dos alimentos (GEMS/FOOD-EURO, 1995). 
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2.6 Análise estatística 

 

A normalidade dos dados foi avaliada pelos testes de Kolmogorov-

Smirnov e Lilliefors, apresentando distribuição não normal (p<0,05), aplicando-se a 

estatística não paramétrica. 

Os níveis de gordura, proteína, contagem de células somáticas, 

caracterização dos climas e concentração de aflatoxina M1, em diferentes regiões 

(Londrina e Castro) e estações (verão e inverno) foram comparados pelo teste Mann-

Whitney (p<0,05). A frequência de ocorrência de AFM1 foi comparada através do teste 

de qui-quadrado (p<0,05). A comparação de IDE entre as faixas etárias foi realizada 

pelo teste de Kruskal-Wallis (p<0,05). Foi utilizado o programa Statistica 13.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A composição do leite, para a caracterização das amostras, está 

apresentada na Tabela 1, juntamente com a caracterização dos climas de Londrina e 

Castro, através dos dados de temperatura, umidade e precipitação. Não houve 

diferença estatística (p>0,05) na qualidade do leite quanto a gordura e proteína, entre 

as duas localidades e estações. Todas as médias dos teores de gordura e proteína 

estão de acordo com o estabelecido pela legislação brasileira, que segundo a 

Instrução Normativa 62 de 29 de dezembro de 2011, leite cru refrigerado deve possuir 

no mínimo 3,0% de gordura e 2,9% de proteína (BRASIL, 2011b).  Já em relação à 

CCS, as amostras de leite de Castro estão de acordo com a legislação brasileira, 

porém as de Londrina apresentam valores acima do recomendado (400.000 

células/mL) (BRASIL, 2011b). Pode-se observar diferença significativa entre os níveis 

de CSS de Castro e Londrina (p<0,05), para ambas estações. Esses menores níveis 

em Castro podem estar relacionados pela alta tecnologia empregada nas 

propriedades. Este é o município de maior produção de leite do Brasil, e segundo 

maior em termos de produtividade de leite (IBGE, 2016). 

O método de ELISA foi avaliado através de correlação com HPLC-

MS/MS pela análise de 8 amostras aleatórias. Foi observada uma correlação r= 

0,9769 (p<0,001), conforme a Figura 1. A partir do gráfico (Figura 1) pode-se observar 

grande concordância entre os resultados obtidos em ambas as técnicas. Stefanovic et 

al. (2015) também reportaram boa correlação entre esses métodos. Nesse estudo 
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foram analisadas 250 amostras de leite para detectar os níveis de AFM1 por ELISA e 

HPLC-MS/MS, concluindo-se que as duas técnicas podem ser utilizadas para fins de 

controle ou regulatórios. 

 

Tabela 1: Caracterização do leite e clima de propriedades rurais nas 

regiões de Londrina- PR e Castro-PR durante as estações de verão e inverno de 2017. 

 Londrina Castro 

  Verão Inverno Verão  Inverno 

Gordura (%) 3,59 3,40 3,64 3,48 

 (3,39-3,90) (2,92-3,71) (3,29-4,34) (2,97-4,30) 

Proteína (%) 3,30 3,12 3,14 3,22 

 (3,21-3,42) (3,07-3,23) (3,01-3,66) (3,02-3,70) 

CCS* (103 células/mL) 698,50A  508,33A  222,64B  236,60B  

 (196-1241) (165-793) (149-423) (81-505) 

Temperatura (°C) 24,57a,A 19,44b,A 21,39a,B 14,95b,B 
 (15,70-34,40) (3,30-34,60) (13,70-31,90) (-4,20-32,10) 

Umidade Relativa (%) 76,38a,B 60,15b,B 82,50a,A 76,80b,A 
 (57-96) (33-96) (22-97) (15-99) 

Precipitação 
acumulada (mm) 

514,20a,A 102,40b,B 473,00a,B 115,80b,A 

Os dados são apresentados como média (intervalo); 
*Contagem de células somáticas; 
a, b Letras sobrescritas minúsculas apresentam diferença significativa para estações diferentes na 
mesma região pelo teste de Mann-Whitney (p<0,05); 
A, B Letras sobrescritas maiúsculas apresentam diferença significativa para regiões diferentes na mesma 
estação pelo teste de Mann-Whitney (p<0,05). 

 

Figura 1: Correlação entre método de ELISA e HPLC-MS/MS para níveis de 

AFM1 em amostras de leite. 
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Os níveis de AFM1 estão representados na Tabela 2, onde detectou-

se a presença de AFM1 em 35 das 40 amostras analisadas (87,5%). Todas as 

amostras apresentaram níveis abaixo da legislação brasileira, que permite 500 ng/L 

(BRASIL, 2011a), e também menores que o permitido pela Comunidade Europeia (50 

ng/L) (EC, 2001). A maior concentração de AFM1 observada foi de 45,18 ng/L no 

verão de Londrina. Não houve diferença significativa na frequência de ocorrência e 

nos níveis de AFM1 entre as regiões e estações estudadas (p>0,05). Isso pode ter 

ocorrido devido a dieta animal ser a mesma em ambos os períodos, já que essas 

propriedades possuem alta produtividade de leite, principalmente em Castro, que são 

altamente tecnológicas, onde os animais ficam mais confinados e são alimentados 

com concentrado e silagem durante o ano todo.  

 

Tabela 2: Níveis de AFM1 em amostras de leite de propriedades 

rurais nas regiões de Londrina- PR e Castro-PR durante as estações de verão e 

inverno de 2017. 

Cidade Estação n 
Amostras positivas* 

n(%) Média (ng/L) Intervalo (ng/L) 

Londrina Verão 5 5 (100%) 18,72 7,76-45,18 

 Inverno 6 6 (100%) 12,84 5,61-44,65 

Castro Verão 14 12 (85,71%) 13,49 5,19-28,39 

  Inverno 15 12 (80%) 17,97 5,26-43,72 
*Amostras de leite com níveis de AFM1 acima do limite de detecção do kit ELISA (5 ng/L). 

 

Estudos como o de Silva et al. (2015) também avaliaram a ocorrência 

sazonal de AFM1 em leite. Foram analisadas 152 amostras de leite UHT 

comercializado em Maringá-PR, onde 87,5% foram positivas para contaminação por 

essa micotoxina, com concentrações de 1,8 a 121 ng/L, sendo 2,6% das amostras 

com níveis acima do permitido pela Comunidade Europeia. As concentrações mais 

elevadas foram encontradas nas estações mais frias, sendo a mais alta no outono. 

Outro estudo brasileiro é o de Picinin et al. (2013), realizado em Minas 

Gerais, onde maiores concentrações de AFM1 foram encontradas nos períodos secos 

(inverno) do que nos chuvosos (verão). As 129 amostras de leite analisadas 

apresentaram contaminação por AFM1, com 13,95% delas em níveis acima do 

permitido pela Comunidade Europeia. 
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A Tabela 3 apresenta os dados de IDE para as três faixas etárias 

estudadas. Não observou-se diferença significativa entre os grupos (p>0,05). 

 

Tabela 3: Ingestão diária estimada de AFM1 por adolescentes, 

adultos e idosos. 

  Média (ng/kg/dia) Intervalo (ng/kg/dia) 

Adolescentes 0,0107 0,0019-0,0345 

Adultos 0,0072 0,0013-0,0231 

Idosos 0,0098 0,0018-0,0317 

 

Devido as aflatoxinas serem toxinas carcinogênicas genotóxicas, 

comitês como o JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) não 

estipulam uma ingestão diária tolerável, apenas recomendam que os níveis sejam tão 

baixos quanto possível (JECFA, 2001). Kuiper-Goodman (1990) avaliou os riscos da 

ingestão de micotoxinas a fim de estimar uma “dose segura”, na qual propôs a 

utilização da dose em que 50% dos animais desenvolvem tumor (TD50) dividida por 

um fator de segurança de 50.000, para obter risco de 1:100.000, chegando ao valor 

de 0,20 ng de AFM1/kg de peso corporal/dia. 

A IDE para todas as faixas etárias está abaixo de 0,20 ng/kg/dia, 

demonstrando baixa exposição à AFM1 pela população. Diferente do encontrado por 

Santos et al. (2015), que analisaram 42 amostras de leite pasteurizado, UHT e em pó, 

comercializadas em Londrina-PR em 2014, encontrando IDE médio de 0,468 ng/kg/dia 

para adolescentes, 0,384 ng/kg/dia para adultos, e 0,559 ng/kg/dia para idosos, 

quando a população estava sob risco toxicológico da ingestão de AFM1. Já Silva et 

al. (2015) reportaram níveis de 0,02 a 0,07 ng/kg/dia a partir de amostras de leite UHT 

comercializadas em Maringá-PR entre 2011 e 2012. Picinin et al. (2013) reportaram 

níveis de 0 a 0,074 ng/kg/dia a partir de leite coletado em fazendas de Minas Gerais 

nos anos de 2008 e 2009. Jager et al. (2013), encontraram uma variação de 0,0022 a 

0,30 ng/kg/dia a partir de amostras de leite fluído, obtidas entre 2011 e 2012 em 

Pirassununga-SP.
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4. CONCLUSÃO 

 

Os níveis de aflatoxina M1, encontrados nas amostras de leite das 

propriedades avaliadas, estão abaixo do limite máximo permitido pela legislação 

brasileira e europeia. Não houve diferença nas concentrações dessa substância entre 

os meses de verão e inverno em ambas regiões. A ingestão diária estimada de 

aflatoxina M1, a partir dessas amostras, está em níveis seguros para o composto 

investigado. Apesar disso, o monitoramento constante desses níveis é fundamental 

devido à ocorrência natural e elevada toxicidade das aflatoxinas. 
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5. CONCLUSÃO GERAL 

 

Conclui-se que as amostras de leite das propriedades avaliadas estão 

de acordo com a legislação brasileira e europeia quanto aos níveis de aflatoxina M1. 

Não houve diferença nas concentrações dessa substância entre os meses de verão e 

inverno em ambas regiões. Porém, essa micotoxina foi encontrada em grande 

frequência, sendo necessário maiores cuidados nas práticas agrícolas, evitando a 

contaminação por aflatoxina B1 devido ao crescimento de fungos na alimentação 

animal. Em relação ao cálculo da ingestão diária estimada, o consumo de leite dessas 

propriedades é seguro do ponto de vista toxicológico avaliado, mas é fundamental o 

monitoramento constante dos níveis de contaminação por aflatoxinas devido sua 

ocorrência natural e elevada toxicidade.  


