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Introdução
 O trigo (Triticum aestivum L.) é o cereal mais cultivado no mundo e apresenta grande importância na alimentação sendo considerada 

uma das principais fontes de nutrientes (EMBRAPA, 2012).  O grão de trigo é utilizado na fabricação da farinha para posterior uso na produção 
de alimentos básicos pão, massas e biscoitos (SEAE, 2011). Por serem amplamente consumidos, estes grãos precisam de especial atenção 
quando se trata de qualidade sanitária. Como a contaminação de cereais por micotoxinas representa um risco significativo à saúde dos 
consumidores (NIEVINSKI, 2009).Além dos danos diretos em produção e qualidade dos grãos causados pela doença à cultura, os cereais 
infectados podem apresentar contaminação com micotoxinas, sendo tóxicos tanto para o homem quanto para os animais. Dentre as 
micotoxinas destaca-se o deoxinivalenol (DON) que pode causar vômito, desordens intestinais e recusa alimentar no homem e em animais 
(CALORI-DOMINGUES et al, 2007).

Objetivos
 Por isso o presente trabalho tem como objetivo avaliar concentrações de deoxinivalenol nas principais marcas de farinha de trigo 

convencional do mercado, através de análise de micotoxina utilizando o método por ELISA. As análises foram realizadas na indústria SL 
Cereais e Alimentos Ltda.

Material e Métodos
 Reagentes:

 Hipoclorito de sódio solução técnica (13% de cloro ativa) [cas7681-52-9]

 Veratox Don HS kit quantitativo, produto código 8332 [fornecedor: Neogen corporation]

 Materiais:

 Multipipetador de 12 canais, (50-200);

 Erlenmeyer (300mL);

 Ponteiras, (50-200);

 Papel filtro qualitativo,  150 mm;

 Agitador de tubos tipo Vortex;

 Balança semi-analítica calibrada, precisão 0,01g;

 Leitora de microplacas com comprimento de onda em 650 mm;

 Recipiente de reagentes para multipipetador de 12 canais;

 Suporte para microcopos;

 Métodos

 As amostras de farinha de trigo convencional foram adquiridas nos mercados da cidade de Mauá da Serra.

 As análises foram realizadas na indústria SL Cereais e Alimentos, por meio de ELISA com anticorpos monoclonais (Veratox DON-HS) 
para determinações quantitativas de concentrações de Deoxinivalenol em farinha de trigo

Resultados e Discussão
 De acordo com os resultados obtidos, observou-se que as concentrações médias de DON das amostras avaliadas estão dentro do limite 

máximo determinado pela legislação brasileira e europeia de micotoxinas. Com relação aos valores de concentração DON obtido, podemos 



Conclusão
 Com relação aos valores de concentração DON obtido, podemos dizer que as amostras de farinha de trigo analisadas, está dentro dos 

limites aceitável, podendo ser destinadas ao consumo humano. Porém segundo a legislação brasileira e europeia somente as amostras A e B 
podem ser destinadas a alimentação infantil, sendo que a amostra C não pode ser destinadas a alimentação infantil pois a concentração está 
acima do limite máximo aceitável de 200 ppb.
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