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RESUMO 

A deterioração de alimentos por fungos com a consequente produção de micotoxinas é um problema 

que tem importantes implicações económicas e na saúde. Estima-se que 5 a 10% da produção mundial de 

alimentos é perdida devido a contaminação por fungos. Os fungos micotoxigénicos como Aspergillus, 

Fusarium e Penicillium sintetizam micotoxinas, tais como, aflatoxinas (AFLs) e ocratoxina A (OTA). A 

bioconservação, definida como o controlo de um organismo por outro, tem recebido muita atenção nos 

últimos anos. Neste campo, as bactérias do ácido lático (BAL) são de grande interesse, uma vez que têm 

amplas propriedades probióticas e têm sido tradicionalmente utilizadas em processos de fermentação. 

Os objetivos deste trabalho foram: (i) selecionar BAL com propriedades antifúngicas e avaliar o seu 

efeito inibidor na síntese de micotoxinas; (ii) avaliar o efeito das BAL em micro-silagens contaminadas 

artificialmente com OTA e fungos micotoxigénicos. 

Numa primeira abordagem, o método de camada dupla foi utilizado para selecionar BAL capazes de 

inibir o crescimento de A. flavus, A. carbonarius e A. parasiticus. De seguida, os sobrenadantes estéreis das 

estirpes mais ativas (L. casei UM-55 e L. plantarum UM-7) foram testados em A. flavus utilizando o método 

de envenenamento. Neste caso, vários parâmetros foram estudados: tratamento do sobrenadante com calor, 

protéases e NaOH (neutralização de pH); tempo de incubação; e concentração de sobrenadante adicionado 

ao meio de cultura. Adicionalmente, verificou-se o seu efeito noutras espécies aflatoxigénicas. O crescimento 

fúngico e a concentração de aflatoxinas produzidas em cada ensaio foram determinadas e comparadas com 

controlos. Realizaram-se ainda micro-silagens contaminadas com OTA, A. flavus ou A. carbonarius que foram 

inoculadas com as BAL UM-55, UM-7 e UTAD-473. Avaliou-se o desenvolvimento das BAL, dos fungos 

micotoxigénicos e a produção de AFLs e OTA, bem como alguns parâmetros para determinar a qualidade 

dessas silagens. 

Os sobrenadantes de L. casei UM-55 e L. plantarum UM-7 foram identificados como os mais ativos. O 

crescimento de A. flavus após 7 dias a 25 °C foi reduzido em cerca de 31 e 25%, respetivamente. A produção 

de AFLs foram inibidas em cerca de 91 e 80%, respetivamente. Estas percentagens de inibição diminuíram 

ligeiramente ao fim de 24 dias, tendo-se reduzido para 13% no crescimento e 70% na produção de AFLs, com 

ambas as estirpes. O crescimento do fungo e a produção de AFLs também diminuíram com o aumento da 

quantidade de sobrenadante adicionada ao meio de cultura. As BAL L. casei UM-55 e L. plantarum UM-7 

tiveram um efeito inibidor maior sobre A. flavus e A. parasiticus, respetivamente. Outras espécies produtoras 

de aflatoxinas foram menos inibidas. Relativamente às silagens, as BAL utilizadas não produziram qualquer 

efeito no crescimento fúngico nem nas micotoxinas. 

 

Palavras-chave: Aspergillus, Bactérias do ácido lático, ocratoxina A, aflatoxinas, bioconservação.
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ABSTRACT 

The deterioration of food due to fungal growth and the subsequent production of mycotoxins have a 

significant economic impact and pose serious health problems. It is estimated that 5 to 10% of the world's 

food production is lost due to fungal contamination. Micotoxigenic fungi such as Aspergillus, Fusarium and 

Penicillium synthesize mycotoxins such as aflatoxins (AFLs) and ochratoxin A (OTA). Biopreservation, defined 

as the control of an organism by another, has been receiving considerable attention in recent years. In this 

field, lactic acid bacteria (LAB) can be used as natural biopreservatives, since they have probiotic properties 

and have been used traditionally in fermentation processes. 

The objectives of this study were: (i) select LAB with antifungal properties and evaluate their inhibitory 

effect on the synthesis of mycotoxins, (ii) evaluate the effect of LAB in micro-silages artificially contaminated 

with OTA or micotoxigenic fungi. 

In a first approach, the double layer method was used to select LAB strains capable of inhibiting the 

growth of A. flavus, A. carbonarius and A. parasiticus. Following, sterile supernatants of most active strains 

(L. casei UM-55 and L. plantarum UM-7) were tested in A. flavus using the food poisoning method. In this 

case, several parameters were assessed: treatment of supernatants with heat, proteases and NaOH (pH 

neutralization); incubation time; and concentration of supernatant added to culture medium. The supernatants 

effect on other aflatoxigenic species was also evaluated. The fungal growth and produced AFLs in each 

experiment were determined and compared with controls. In addition, experiments of micro-silages 

contaminated with OTA, A. flavus or A. carbonarius, and inoculated with LAB UM-55, UM-7 and UTAD-473 

were performed. Over the ensilage period, it was evaluated the development of LAB, micotoxigenic fungi and 

the production of AFLs and OTA. Some quality parameters of silage were also determined. 

The supernatants of L. casei UM-55 and L. plantarum UM-7 were identified as the most active. The 

growth of A. flavus after 7 days at 25 °C was reduced by about 31 and 25%, respectively. AFLs production 

were also inhibited by about 91 and 80%, respectively. These percentages of inhibition declined slightly after 

24 days, reducing to 13% for fungal growth and to 70% for AFLs production, with both strains. Fungal growth 

and AFLs production were also reduced with increasing amounts of supernatant added to cultures media. 

Strains L. casei UM-55 and L. plantarum UM-7 had a stronger inhibitory effect on A. flavus and A. parasiticus, 

respectively. Other aflatoxigenic species were less inhibited. In the silages, LAB used had no effect on fungal 

growth or on the mycotoxins. 

 

Keywords: Aspergillus, lactic acid bacteria, ochratoxin A, aflatoxins, biopreservation. 
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1.1 ENQUADRAMENTO 

A segurança alimentar é a principal preocupação da indústria alimentar e está relacionada com a 

presença de perigos alimentares no momento da sua ingestão/consumo. 

Um perigo importante para a segurança alimentar é a ocorrência de micotoxinas em alimentos e 

rações. Os seres humanos estão expostos às micotoxinas através do consumo de alimentos de origem 

vegetal ou através do consumo de carne, leite ou ovos de animais alimentados com ração contaminada 

(Bennett & Klich, 2003). 

As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos filamentosos. Os fungos 

podem invadir, colonizar e produzir micotoxinas nas culturas agrícolas durante as fases de pré-colheita 

(no campo) e pós-colheita (armazenamento, transporte e processamento). Os principais fungos 

filamentosos responsáveis pela produção das micotoxinas mais relevantes para a segurança alimentar 

são os géneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium (Serra et al., 2005; Ritter, 2007).  

As micotoxinas são um grupo diverso de compostos químicos que podem afetar muitos sistemas 

orgânicos, principalmente o fígado, os rins e o sistema nervoso, endócrino e imunológico. Geralmente as 

micotoxinas são associadas aos cereais, milho, sementes de algodão, amendoins, frutos secos, 

especiarias e rações para alimentação animal (Rajeev et al., 2010). 

As micotoxinas mais relevantes são as aflatoxinas (AFLs), ocratoxina A (OTA), patulina (PAT), 

fumonisinas (FUM), zearalenona (ZEA) e desoxinivalenol (DON). Entre estas, as AFLs são as que causam 

um maior número de danos aos seres humanos e animais devido ao seu elevado poder de toxicidade e 

ocorrência generalizada (Dalié et al., 2010). A sua ocorrência também pode constituir um grave problema 

económico uma vez que parte das produções agrícolas mundiais são irremediavelmente perdidas devido 

à sua presença. 

As bactérias do ácido lático (BAL) desempenham um importante papel na fermentação de 

alimentos, causando alterações positivas das características de sabor e exercendo um efeito conservante 

no produto fermentado. Estima-se que 25% da dieta Europeia e 60% da dieta em muitos países em 

desenvolvimento consiste em alimentos fermentados (Stiles, 1996). O uso de BAL para controlar o 

crescimento de fungos e a produção de micotoxinas podem ser uma alternativa ou complemento 

interessante aos métodos químicos e físicos. Alguns estudos afirmam que certas BAL têm a capacidade 
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de adsorver micotoxinas, tais como aflatoxina B1, ocratoxina A e patulina (Patrick, 2012; Peres et al., 

2012). Para além disso, estudos têm demonstrado a capacidade antifúngica de algumas BAL (Patrick, 

2012; Peres et al., 2012). 

A forragem fresca a partir de culturas como o milho, leguminosas, alfafa e trigo podem ser 

preservadas por ensilagem. Em muitos países, as silagens forrageiras são muito utilizadas como alimento 

animal. O processo baseia-se na fermentação dos hidratos de carbono solúveis por BAL e exclusão de 

ar (Dogi et al., 2013). A deterioração fúngica da silagem de milho reduz o valor nutricional e a 

palatabilidade da mesma, aumenta o seu potencial alergénico e pode resultar em contaminação por 

micotoxinas (Dogi et al., 2013). As bactérias do ácido lático são extremamente importantes no processo 

de ensilagem, uma vez que o ácido lático estabiliza e conserva a forragem ao fazer baixar o pH. No 

entanto, o poder de acidificação do ácido lático pode ser contrariado pela presença excessiva de proteínas 

e dos produtos da sua degradação uma vez que produzem um efeito tampão. Silagens com maior 

quantidade de proteína precisam necessariamente de maiores quantidades de ácido lático de forma a 

alcançar o pH desejado (Dogi et al., 2013). 

2.1 OBJETIVOS 

Este estudo teve como principais objetivos a: 

• Seleção de bactérias do ácido lático com propriedades antifúngicas e análise dos seus efeitos 

inibidores sobre a síntese de micotoxinas.  

• Realização de micro-silagens contaminadas com ocratoxina A e inoculadas com bactérias do 

ácido lático de modo a avaliar os níveis de OTA ao longo do tempo.  

• Realização de micro-silagens contaminadas com fungos micotoxigénicos e inoculadas com 

bactérias do ácido lático de modo a avaliar o nível de micotoxinas e de fungos ao longo do tempo. 
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1.1. FUNGOS 

1.1.1. Considerações Gerais 

 

Os fungos são um grupo diversificado de organismos (bolores, cogumelos e leveduras) que têm 

em comum a estrutura eucariótica, o metabolismo heterotrófico e a parede celular. Foram relatadas e 

descritas até à data cerca de 100 mil espécies de fungos, no entanto, estima-se que possam existir cerca 

de 1,5 milhões de espécies em todo o mundo (Alexopoulos et al., 1998; Abrunhosa et al., 2010). Os 

fungos podem ser unicelulares ou multicelulares e reproduzem-se de forma sexuada ou assexuada, 

alguns fungos exibem ciclos parassexuais (Alexopoulos et al., 1998). As leveduras são unicelulares e 

geralmente são maiores que as bactérias, são ovais, mas por vezes podem apresentar uma estrutura 

alongada ou esférica, e não possuem flagelos. Os bolores são organismos multinucleados filamentosos, 

encontrados amplamente na natureza (no ar, água e solo), ou associados a animais e especialmente a 

plantas. Os cogumelos são organismos pluricelulares e possuem um corpo frutífero composto por uma 

base. Estes seres vivos contém uma ampla variedade de formas, cores e tamanhos. 

O corpo ou talo de um fungo filamentoso é constituído por micélio. O micélio é uma massa de 

filamentos apelidados de hifas, sendo cada hifa formada pela reunião de uma ou mais células. As paredes 

rígidas das hifas são formadas por quitina, glucanos e quitosanos (Alexopoulos et al., 1998). 

Os fungos são organismos eucarióticos que digerem alimentos externamente e absorvem 

nutrientes diretamente através da sua parede celular. A maioria dos fungos reproduzem-se através da 

libertação de minúsculos esporos assexuados no ar. Os fungos são heterotróficos, uma vez que obtêm 

energia a partir de carbono proveniente de outros organismos. Podem viver como parasitas, simbiontes, 

ou como saprófitas (Holzapfel & Wood, 1995; Hawksworth et al., 1996; Rajeev et al., 2010). Os fungos 

simbiontes obtêm os seus nutrientes a partir de um hospedeiro vivo (vegetal ou animal) os saprófitas 

obtêm os seus nutrientes a partir de plantas ou animais mortos (Carr & Maida, 2002).  

Geralmente, os fungos crescem sobre substratos ricos em carbono, tais como monossacáridos e 

polissacáridos (Boudergues et al., 2009). Os fungos saprófitas colonizam e utilizam substratos sólidos, 

penetrando profundamente na sua estrutura ao secretar enzimas para quebrar os produtos complexos. 

Os fungos parasitas vivem em detrimento de outros seres vivos, causando doenças em plantas e animais 

(Alexopoulos et al., 1998). Em laboratório, muitos fungos podem crescer em meios de cultura, que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_frut%C3%ADfero
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normalmente contêm uma fonte de carbono, nitrogênio inorgânico ou orgânico, alguns minerais, 

vitaminas e outros nutrientes necessário para o seu crescimento (Silvia, 2008). 

Os fungos são microrganismos largamente distribuídos no meio ambiente, incluindo o ar, a água, 

o solo e o pó. Como consequência os alimentos podem ser contaminados por uma ampla variedade de 

espécies fúngicas que sob condições favoráveis podem desenvolver-se nos alimentos e provocar a sua 

deterioração (Silvia, 2008). 

Os fungos apresentam uma grande versatilidade para crescer em substratos e condições que 

outros microrganismos não são capazes de utilizar ou suportar, como por exemplo (Silvia, 2008): 

a) Crescimento em condições de atividade de água (aw) reduzida (até aw 0,65); 

b) Crescimento em condições de pH reduzido (até pH 1,5); 

c) Crescimento em uma ampla faixa de temperatura 0 °C a 40 °C; 

e) Capacidade de esporulação e disseminação em diferentes condições. 

Os fungos filamentosos são ainda capazes de sintetizar um leque diversificado de componentes 

de baixo peso molecular conhecidos como metabolitos secundários. Estes compostos são quimicamente 

muito diversos e possuem uma grande variedade de propriedades físicas, químicas e biológicas. Podem, 

por exemplo, ter propriedades adequadas para serem utilizados como corantes e antibióticos, ou noutros 

casos, terem propriedades tóxicas para plantas e animais, incluindo mamíferos, como os humanos (Eley, 

1996). 

1.1.2. Fungos tóxicos  

 

Os fungos são organismos economicamente importantes e amplamente distribuídos na natureza. 

São empregados na produção de alimentos, fármacos, enzimas e ácidos orgânicos. Contudo, existem 

fungos na natureza que são patogénicos para plantas e deterioradores de alimentos (Silva et al., 2015).  

Vários fungos filamentosos que estão adaptados ao ambiente terrestre são geralmente 

reconhecidos como produtores de micotoxinas. Estas micotoxinas são metabolitos secundários tóxicos 

secretados por fungos micotoxigénicos mas que não são diretamente necessários para a sua 

sobrevivência e crescimento (António et al., 2008). Os fungos micotoxigénicos crescem numa ampla 

variedade de substratos vegetais, podendo estes ser colonizados nas etapas de produção, 

armazenamento, transporte e/ou processamento dos alimentos (Stoev, 2013). Os géneros de fungos 
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filamentosos responsáveis pela produção das micotoxinas mais relevantes para a segurança alimentar 

são Aspergillus, Fusarium e Penicillium (Serra et al., 2005). Normalmente, uma mesma micotoxina pode 

ser produzida por diferentes espécies de fungos e diferentes fungos são também capazes de produzir 

várias micotoxinas (Tabela 1.1). Por exemplo, Aspergillus flavus pode produzir aflatoxinas, aflatrem, ácido 

aspergílico e ácido ciclopiazónico (Ritter, 2007). 

 

Tabela 1.1. Principais espécies micotoxigénicas e substratos afetados (adaptado de (Soares et al., 2013)) 

No entanto, nem todos os fungos produzem micotoxinas, de forma que a simples presença de 

fungos num alimento não implica que as toxinas tenham sido ou venham a ser produzidas. Por outro 

Espécies Micotoxina Substratos 

A. flavus, 

A. parasiticus, 

A. nomius 

Aflatoxinas 
Amendoins, frutos secos, milho, cereais, café, 

oleaginosas 

P. verrucosum, 

A. carbonarius, 

A. niger, 

A. weaterdijkiae, 

P. nordicum 

Ocratoxina A 
Cereais, frutos secos, uvas, vinho, sumos de uva, 

arroz, produtos cárneos 

P. expansum, 

A. clavatus, 

P. carneum, 

P. griseofulvum 

Patulina 
Maçã, pera, frutas em geral, cereais, milho, pão, 

queijo, enchidos 

F. verticillioides, 

F. proliferatum, 

F. globosum 

Fumonisinas Milho 

F. graminearum, 

F. culmorum 
Desoxinivalenol Milho, cereais 

F. graminearum, 

F. culmorum 
Zearalenona Milho, cereais 
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lado, a simples ausência de sinais visíveis de bolores também não pode ser interpretada como ausência 

de micotoxinas, pois estas podem permanecer num alimento mesmo depois que o fungo que a produziu 

ter desaparecido do produto processado (Silvia, 2008). 

Em muitas regiões tropicais e subtropicais, o clima permite a produção agrícola durante o ano 

todo, porém essas mesmas condições, como a elevada humidade e temperatura são também propícias 

ao desenvolvimento de fungos micotoxigénicos (Monteiro, 2012).  

 

1.1.3.  Género Aspergillus 

 

O género Aspergillus é um anamórfico pertencente à família Trichocomaceae, ordem Eurotiales, 

subclasse Eurotiomycetidae, classe Eurotiomycetes e filo Ascomycota. A sua reprodução é assexuada e 

caracteriza-se pela produção de fiálides e conídios em cadeia. O conidióforo do Aspergillus é simples, 

usualmente asseptado e termina numa vesícula, onde ficam inseridas as fiálides (Figura 1.1). Muitas 

espécies de Aspergillus apresentam teleomorfos e reproduzem-se sexuadamente (Silva et al., 2015). 

 

          

 

Figura 1.1. Estrutura do Aspergillus. 

 

Para a classificação e identificação de espécies de Aspergillus é necessário ter em conta as suas 

características microscópicas - forma e organização dos conidióforos, ornamentação e cor dos esporos 

(Yu, 2012). Por exemplo, espécies incluídas na secção Nigri produzem esporos negros; na seção 

Circumdati, esporos amarelo-acastanhados; e as espécies da secção Flavi produzem esporos verde-

amarelados. 
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As espécies de Aspergillus são altamente aeróbicas e são encontradas em quase todos os 

ambientes ricos em oxigénio. Elas geralmente crescem na superfície de um substrato onde a pressão de 

oxigénio é mais elevada (Broberg et al., 2007; Boudergues et al., 2009). Na sua grande maioria são 

patogénicos oportunistas ou saprófitas de plantas. Elas podem crescer a atividade de água baixa e a 

altas temperaturas, serem resistentes a ambientes quentes e/ou secos (Serra et al., 2006; Bennett, 

2010). Elas são omnipresentes no ambiente, fazendo parte da microflora natural de várias culturas 

agrícolas, e são responsáveis pela produção de micotoxinas em vários produtos alimentares como 

cereais, milhos, nozes, cacau ou café (Serra et al., 2006). 

Existem inúmeras micotoxinas produzidas pelo género Aspergillus, as mais importantes são as 

aflatoxinas (AFLs), que pode acabar por contaminar alimentos e têm um grande impacto económico a 

nível internacional (Yu, 2012). Em climas tropicais o género Aspergillus também é a principal fonte de 

ocratoxina A (Yu, 2012). 

Para o grupo Aspergillus o processo de degradação é uma forma de obter nutrientes. Quando 

estes fungos degradam substratos feitos pelo homem, o processo geralmente é chamado de 

biodeterioração. Os alimentos utilizados pelos seres humanos e pelos animais domésticos são boas 

fontes nutricionais para os Aspergillus. Palavras como "podridão" e "deterioração" são usadas para 

descrever a presença de fungos nos produtos alimentares, que podem ocorrer no campo antes da 

colheita, durante o armazenamento e após o seu processamento (Silva et al., 2015). 

Embora os alimentos com um pH ácido, os alimentos secos, e alimentos com uma alta 

concentração de açúcares como doces e geleias, não suportem, normalmente, o crescimento 

microbiano, muitas espécies de Eurotium (teleomorfo de Aspergillus) são capazes de crescer a baixa 

atividade de água (Silva et al., 2015). 

O Aspergillus secção Flavi inclui seis espécies economicamente importantes: Aspergillus flavus, 

Aspergillus parasiticus, Aspergillus nomius, Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae e Aspergillus tamarii. 

Apesar dessas espécies serem intimamente relacionadas morfológica e filogeneticamente, dividem-se 

em dois grupos, pela capacidade de produção de aflatoxinas. O primeiro grupo inclui A. flavus, A. 

parasiticus e A. nomius, espécies que são produtoras de aflatoxinas. O segundo grupo compreende os 

isolados chamados de espécies domesticadas, A. oryzae, A. sojae e A. tamarii, utilizadas no processo de 

fermentação de alimentos e aplicados na indústria para a produção de enzimas (Godet & Munaut, 2010). 
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1.1.2.1. Espécie Aspergillus flavus 

 

Aspergillus flavus é a espécie mais estudada em todo o mundo, refletindo a sua grande 

importância económica (Saleemullah IZ, 2006; Boudergues et al., 2009). Este fungo é omnipresente, 

uma vez que é capaz de crescer em várias fontes de nutrientes. Encontra-se normalmente no solo, tendo 

também a capacidade de infetar plantas e tecido animal, e consequentemente, contaminar mercadorias 

no campo ou durante o armazenamento (Pitt & Hocking, 2009). 

Aspergillus flavus produz várias micotoxinas tais como, aflatoxinas (AFLs), aflatrem, ácido 

aspergílico e ácido ciclopiazónico, sendo a aflatoxina B1 (AFB1) a mais conhecida e tóxica (Boudergues 

et al., 2009).  

Aspergillus flavus é prevalente em climas tropicais, mas também encontrado em lugares mais 

temperados. Os principais alimentos afetados são frutos secos e cereais, principalmente milho, no 

entanto, também pode aparecer no trigo, na cevada, no café e nas sementes oleaginosas (Boudergues 

et al., 2009). A epidemiologia de A. flavus pode variar dependendo da espécie hospedeira. A Figura 1.2 

mostra o ciclo de vida do fungo no milho (Scheidegger & Payne, 2003). 

 

 

Figura 1.2. Ciclo de vida de A. flavus no milho (Cleveland et al., 2005). 

 

 O fungo pode hibernar na forma de micélio ou de estruturas resistentes conhecidas por 

esclerócios. O esclerócio ao germinar vai produzir as hifas que por sua vez produzem esporos assexuados 
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que se dispersam no solo e no ar. Esses esporos são transportados para as plantas do milho por insetos 

ou pelo vento, onde germinam e infetam os grãos de milho (Cleveland et al., 2005). 

1.1.2.2.  Espécie Aspergillus parasiticus 

 

O Aspergillus parasiticus pertencem à seção Flavi tal como o A. flavus, mas distingue-se 

facilmente deste último fenotipicamente. O A. parasiticus produz as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2, e não 

produz ácido ciclopiazónico (CPA), enquanto que as estirpes de A. flavus produzem CPA e apenas as 

aflatoxinas da serie B  (Horn et al., 2008). Para além disso, A. parasiticus apresenta uma conidiação 

verde mais escura e conídios com uma ornamentação mais pronunciada. Este fungo também se 

encontra presente em climas tropicais, apesar de a sua distribuição ser mais limitada. O A. parasiticus 

encontra-se principalmente no amendoim (Horn et al., 2008).  

1.1.2.3. Espécie Aspergillus niger 

 

O Aspergillus niger tem um impacto significativo na sociedade moderna. É amplamente utilizado 

na indústria de fermentação para a produção de enzimas hidrolíticas (e.g. amilases ou lipases) e ácidos 

orgânicos (e.g. ácido cítrico e ácido glucónico). Por outro lado, está também associado a impactos 

adversos na agricultura. O principal habitat de A. niger é o solo, no entanto, pode ser isolado a partir de 

outros substratos. É um conhecido patogénico de plantas, causando uma ampla gama de doenças em 

diferentes hospedeiros, como uvas, cebola, alho, amendoim, milho, café, frutas e produtos hortícolas 

(Schuster et al., 2002). Algumas estirpes desta espécie são produtoras das micotoxinas OTA e fumonisina 

B2 (FB2), sendo estas também contaminantes frequentes de vários produtos agrícolas (Kozakiewicz, 

1989; Boudergues et al., 2009). 

1.1.3. Género Penicillium  

 

O género Penicillium pertence ao Filo Ascomycota, classe Eurotomycetes, ordem Eurotiales e à 

família Trichocomanaceae. Este género é considerado importante no que diz respeito à contaminação 

alimentar (Monteiro, 2012). 
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As espécies do género Penicillium são muito comuns e estão distribuídas pelo mundo inteiro, 

encontram-se presente no solo, no ar e na vegetação em detioração, elas desenvolvem-se em vários 

substratos, tais como cereais, palha e frutas. Estes fungos, para além de estarem relacionados com a 

deterioração de alimentos estão também associados à produção de micotoxinas, tendo por isso um 

grande impacto económico (Pitt & Hocking, 2009).  

As micotoxinas mais importantes produzidas por este fungo são a ocratoxina A, a patulina (PAT), 

a citrinina (CIT) e as roquefortinas (Pitt & Hocking, 2009). 

Este género é caracterizado pela formação de conídios numa estrutura ramificada semelhante a 

uma escova, sendo estes suportados por fiálides como no caso dos Aspergillus. Os conídios são esféricos 

ou elipsoidais, unicelulares e apresentam, na maioria dos casos tons esverdeados (Figura 1.3). O número 

de ramos determina qual o subgénero a que o fungo Penicillium pertence (Pitt & Hocking, 2009). 

 

            
 

Figura 1.3. Estrutura reprodutora assexuada do género Penicillium. 

 

As espécies pertencentes a este género têm demonstrado um enorme potencial biotecnológico. 

Algumas espécies são utilizadas como agentes de biocontrole e em muitos casos os seus metabolitos 

secundários são utilizados em diversas indústrias, como a indústria farmacêutica (Monteiro, 2012). 

 

1.2. MICOTOXINAS  

As micotoxinas são metabolitos secundários de baixo peso molecular produzidas por fungos 

filamentosos. A absorção por ingestão, inalação ou via dérmica destas toxinas podem produzir diferentes 
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doenças, ou mesmo causar a morte de pessoas e/ou animais (Bennett & Klich, 2003; Ramos & Almenar, 

2011). 

As micotoxinas são um grupo diverso de produtos químicos que podem afetar muitos sistemas 

orgânicos, principalmente o fígado, os rins e os sistemas nervoso, endócrino e imunológico. Atualmente 

são conhecidas cerca de 400 micotoxinas, mas apenas algumas delas são encontradas em alimentos 

em quantidade suficiente para representar um risco real para a saúde pública. A sua função não está 

claramente estabelecida, mas acredita-se que desempenham um papel na competição com outros 

microrganismos que se encontram no mesmo ambiente (Thomma, 2003). Geralmente, são classificadas 

em grupos com base nas suas semelhanças estruturais (Bennett & Klich, 2003). Dependendo da sua 

origem biológica e estrutura, elas são classificadas em ciclopeptídeos, policetoácidos, terpenos e 

metabolitos azotados (Rajeev et al., 2010). As mais relevantes, segundo a legislação a nível europeu, são 

as aflatoxinas, ocratoxina A, patulina, fumonisinas, zearalenona e desoxinivalenol (Dalié et al., 2010; 

Svanström et al., 2013).  

A principal via de exposição dos animais às micotoxinas é através da ingestão de alimentos 

contaminados, embora existam casos esporádicos de intoxicação pela inalação de micotoxinas e contacto 

dérmico. As culturas agrícolas, especialmente os cereais, são suscetíveis ao ataque de fungos no campo 

ou durante o seu armazenamento e transporte. Os níveis de micotoxinas nos alimentos podem variar 

muito de ano para ano, dependendo das condições serem ou não favoráveis ao crescimento de fungos 

micotoxigénicos (Serra et al., 2005). Em algumas regiões tropicais, com climas quentes e húmidos, a 

pastagem, a forragem e a silagem pode também causar problemas para o gado, pois podem estar 

contaminados com micotoxinas ou fungos que produzem micotoxinas (Magan & Aldred, 2007). 

Quando presentes em níveis elevados nos alimentos, as micotoxinas podem conduzir a problemas 

de saúde graves e até mesmo causar a morte. As intoxicações agudas provocadas em seres humanos e 

animais são geralmente designadas de micotoxicoses (Bennett & Klich, 2003). Por outro lado, a 

exposição prolongada a baixos níveis de micotoxinas pode levar a manifestações ocultas e insidiosas 

(imunidade comprometida, atraso no crescimento, suscetibilidade a doenças), bem como a problemas 

crónicos de saúde (Serra et al., 2005). Neste caso, o tipo e extensão dos efeitos adversos na saúde dos 

indivíduos dependem do tipo de micotoxina ingerida, das quantidades ingeridas e de outros fatores, tais 

como, a sensibilidade da espécie, o sexo, o estado nutricional, o sistema imunitário e a sua condição 

física. A sinergia de efeitos tóxicos, que pode resultar da ingestão de várias micotoxinas em simultâneo, 

é também um fator determinante (Soares et al., 2013).  
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A ocorrência de micotoxinas está sobretudo relacionado com a implementação de procedimentos 

deficientes no campo (más práticas agrícolas), na manipulação de alimentos, transporte e 

armazenamento; no entanto, a desnutrição e a falta de regulamentação pode aumentar a exposição da 

população (Magan & Aldred, 2007). Alguns fatores que influenciam a produção de micotoxinas são a 

composição do substrato, temperatura, humidade relativa, atividade da água, pH e características da 

estirpe fúngica contaminante. A contaminação de alimentos pode ocorrer no campo antes ou depois da 

colheita, ou ainda durante o armazenamento (Zlotowski et al., 2004; Ritter, 2007).  

Em 2011, um estudo analisou diversas estratégias para a remoção de micotoxinas em alimentos 

e rações. Este estudo enfatiza a necessidade de se investir mais esforços no sentido de compreender a 

transformação enzimática das micotoxinas, as reações e toxicidade dos produtos formados durante esse 

processo de forma a se encontrar novas soluções (Jard et al., 2011).  

1.2.1. Aflatoxinas 

 

As aflatoxinas (AFLs) são metabólitos secundários sintetizados por várias espécies de Aspergillus 

que são altamente tóxicas para os seres humanos e animais, quando ingeridos em altas concentrações. 

Elas podem causar lesões hepáticas graves acompanhadas de icterícia, hepatite e morte, especialmente 

nos países em desenvolvimento. Além disso, elas são genotóxicas, carcinogénicas e teratogénicas, tanto 

para seres humanos como para os animais (Perrone et al., 2014). Em animais, a ingestão de alimentos 

contaminados com AFLs aumenta a suscetibilidade a doenças de origem bacteriana (e.g. salmonelas) e 

leva à perda de peso, anorexia, icterícia, hemorragia e convoluções (Coppeck et al., 1989). 

As AFLs ocorrem naturalmente nos alimentos e são produzidas por fungos encontrados 

especialmente em climas quentes e com elevada humidade. Entre todas as micotoxinas conhecidas, as 

aflatoxinas são aquelas que podem causar maior dano para os seres humanos e animais, devido à sua 

alta toxicidade e elevada ocorrência (Rajeev et al., 2010). 

As AFLs são produzidas principalmente por Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus, que são 

reconhecidas desde 1960 como espécies aflatoxigênicas. As aflatoxinas também podem ser produzidas, 

mas com frequência menor, por outras espécies como Aspergillus bombycis, Aspergillus pseudotamari 

e Aspergillus nomius (Bennett & Klich, 2003). As diferentes espécies apresentam diferentes riscos 

toxigénicos devido ao tipo e quantidade de aflatoxinas que produzem. Na natureza, são sobretudo 
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encontradas a aflatoxina B1 (AFB1), aflatoxina B2 (AFB2), aflatoxina G1 (AFG1) e aflatoxina G2 (AFG2) 

(Figura 1.4) (Bennett & Klich, 2003; Rajeev et al., 2010). 

 

 

Figura 1.4. Aflatoxinas mais importantes produzidas na natureza. 

 

A AFB1 é a mais relevante e a mais cancerígena de todas as AFLs. Existem diversos alimentos 

que suportam o crescimento de fungos que produzem AFB1. Quando as condições ambientais são 

propícias estes fungos podem contaminar uma vasta gama de produtos, tais como milho, figos, nozes, 

tabaco e sementes oleaginosas com AFB1. Por outro lado, quando animais ingerem alimentos 

contaminados com AFB1, esta é biotransformada em aflatoxina M1 (AFM1) e excretada no leite (Rajeev 

et al., 2010). 

Fungos micotoxigénicos podem contaminar colheitas em crescimento, como resultado de danos 

causados por insetos, que também atuam como agentes de dispersão ao transportar esporos. A 

colonização do produto alimentar pode ocorrer antes ou durante a colheita, e no armazenamento. A 
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ocorrência de períodos de seca durante o cultivo do milho também promove a produção de aflatoxinas 

pelos fungos em causa (Zlotowski et al., 2004). 

1.2.2. Ocratoxina A 

 

A ocratoxina A (OTA) foi descoberta a partir de Aspergillus ochraceus em 1965 durante um rastreio 

feito a metabólitos fúngicos e planeado especificamente para identificar novas micotoxinas (Bennett & 

Klich, 2003). 

A OTA é uma micotoxina produzida por várias espécies, entre as quais as mais importantes são 

Penicillium verrucosum, Penicillium nordicum, Aspergillus ochraceus e Aspergillus carbonarius (Bennett 

& Klich, 2003; Serra et al., 2006). Tal como para outras micotoxinas, a produção da OTA depende de 

fatores como temperatura, atividade de água (aw) do substrato e disponibilidade de micronutrientes 

(Abrunhosa et al., 2010).  

A OTA pode ser encontrada um pouco por todo o mundo em vários tipos de alimentos e rações. 

Esta micotoxina está presente principalmente em cereais e seus derivados, mas ocorre também em café, 

cerveja, sumo de uva, vinho, passas de uvas, nozes, especiarias e em produtos derivados de cacau 

(Bennett & Klich, 2003; Abrunhosa & Venâncio, 2007; Abrunhosa et al., 2010). Resíduos de OTA 

também podem ser encontrados em produtos de carne, principalmente de origem suína, quando os 

animais consomem alimentos contaminados. A OTA é um composto estável que não é destruído por 

procedimentos comuns utilizados na preparação de alimentos (Faucet-Marquis et al., 2006; Ramos & 

Almenar, 2011). 

A biotransformação da OTA nos seres humanos e espécies animais pode ser dividida em duas 

fases. Inicialmente, ocorrem reações de desintoxicação que modificam a estrutura química da OTA, e 

posteriormente, desencadeiam-se reações de conjugação a fim de facilitar a excreção dos compostos 

resultantes. A principal via de desintoxicação de OTA é a hidrólise da ligação amida como mostrado na 

Figura 1.5, resultando em fenilalanina e ocratoxina α (OTα), um composto consideravelmente menos 

tóxico (Coronel et al., 2011). 
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Figura 1.5. Biotransformação da ocratoxina A. 

 

 

A OTA é nefrotóxica para todas as espécies animais estudadas até à data e é também tóxica para 

os seres humanos. Além de ser uma nefrotoxina, os estudos em animais indicam que a OTA é 

hepatotóxica, imunossupressora, teratogénica, neurotóxica e um agente cancerígeno (Kuiper-Goodman 

& Scott, 1989). A OTA perturba a fisiologia celular de várias maneiras, mas os seus efeitos primários 

resultam da sua ação sobre as enzimas envolvidas no metabolismo da fenilalanina, principalmente da 

inibição da enzima responsável pela formação do complexo tRNA da fenilalanina. Para além disso, inibe 

a produção de ATP mitocondrial e estimula a peroxidação lipídica (Bennett & Klich, 2003). 

A OTA foi detetada nos tecidos, sangue e no leite de outros animais, incluindo no leite para 

consumo humano. Esta toxina é também frequentemente encontrada na carne de porco destinada ao 

consumo humano (Fink-Gremmels, 1999). A OTA é responsável pela nefropatia suína que tem sido 

intensamente estudada nos países escandinavos. A doença é endêmica na Dinamarca, onde as taxas de 

nefropatia suína e os níveis de OTA na ração estão altamente correlacionadas (Bennett & Klich, 2003). 

 

1.3. BACTÉRIAS DO ÁCIDO LÁTICO 

As bactérias do ácido lático (BAL) são um grupo morfologicamente heterogéneo composto por 

cocos e bacilos que podem estar dispostos em cadeia ou individualmente. São bactérias gram positivas, 

não esporulantes, catalase negativas, anaeróbias facultativas (realizam a fermentação em anaerobiose e 

em aerobiose, mas, neste último caso, de uma forma mais lenta). Produzem ácido lático, o principal 
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produto da fermentação dos açúcares e o responsável pela acidificação dos produtos alimentares (Leroy 

& Vuyst, 2004). 

A primeira classificação das BAL com base nas propriedades morfológicas, bioquímicas e 

fisiológicas foi feita por Orla-Jensen em 1919 (António et al., 2008). Presentemente, o grupo das BAL é 

composto de 13 géneros de bactérias Gram-positivas que inclui: Carnobacterium, Enterococcus, 

Lactoccoccus, Lactobacillus, Lactosphaera, Leuconostoc, Oenococcus, Pediococcus, Paralactobacillus, 

Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus e Weissella (Patrick, 2012). As BAL são encontradas em 

muitos ambientes ricos em nutrientes e ocorrem naturalmente em diversos produtos alimentares, tais 

como produtos lácteos, carnes e vegetais (Carr & Maida, 2002). Elas têm sido tradicionalmente usadas 

como conservantes biológicos na alimentação humana e animal. A bioconservação refere-se a um 

aumento da vida de prateleira e da segurança de alimentos através da sua fermentação utilizando a sua 

microflora natural ou produtos microbianos selecionados. A utilização destes processos de fermentação 

tem vindo a aumentar durante os últimos séculos e abrange, presentemente, uma grande diversidade 

de alimentos para alimentação humana e animal (Schnürer & Magnusson, 2005). 

As BAL são, provavelmente, o grupo mais numeroso de bactérias relacionadas com os seres 

humanos. Estas bactérias estão naturalmente associadas com as superfícies das mucosas, 

particularmente do trato gastrointestinal, respiratório e genital dos seres humanos e outros animais. 

Ocupam também outros habitats, como alimentos (produtos lácteos, frutas e legumes, grãos, carne, 

peixe e vinho), solo, água, estrume e águas residuais (Hansen, 2002; Makarova & Koonin, 2007). São 

microrganismos quimio-organotróficos com um metabolismo estritamente fermentativo e uma das 

característica chave deste grupo é a sua incapacidade em sintetizar a catalase e, consequentemente, 

em degradar o peróxido de hidrogénio (Holzapfel & Wood, 1995; António et al., 2008).  

As bactérias lática são essencialmente mesófilas, com algumas linhagens termófilas, sendo 

capazes de crescer num intervalo de temperaturas de 5 a 45 °C. Têm a capacidade de crescer a pH de 

3,8 e são proteolíticas fastidiosas em relação a alguns aminoácidos (Lima et al., 2009). 

Vários estudos descrevem que as BAL pode produzir uma vasta gama de substâncias 

antimicrobianas (Figura 1.6), que incluem moléculas de baixo peso molecular, ácidos orgânicos, 

proteínas, péptidos, compostos cíclicos, reuterina, peróxido de hidrogénio, compostos fenólicos, ácido 

caproico, entre outros (Schnürer & Magnusson, 2005; Dalié et al., 2010). 
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Figura 1.6. Compostos antimicrobianos produzidos pelas BAL (adaptado de Schnürer & Magnusson, (2005). 

 

As BAL são extremamente importante (Hansen, 2002), não só porque são essenciais na produção 

de certos alimentos e bebidas, dando-lhes atributos sensoriais únicos e desejáveis, mas também porque 

possuem atividade antimicrobiana, inibindo microrganismos e fungos patogénicos (António et al., 2008). 

O termo "bactérias ácido láticas" descreve um grupo de microrganismos procarióticos capaz de 

produzir ácido lático como resultado da fermentação de hidratos de carbono (António et al., 2008). As 

BAL podem ser divididas em homofermentativa e heterofermentativa com base nos produtos finais 

formados durante a fermentação da glucose. Os processos homofermentativos têm uma eficiência 

energética de 2 ATP por mole de glucose oxidada, enquanto que os processos heterofermentativos tem 

um rendimento de apenas 1 ATP. A diferença entre os dois reside também na forma como a molécula 

fosforilada é dividida, o que leva à formação de diferentes produtos finais, ou seja, no processo 

homofermentativo há formação apenas de ácido lático e no processo heterofermentativo há formação de 

ácido lático, etanol e CO2 (Leroy & Vuyst, 2004; António et al., 2008). 

A fermentação lática era realizada empiricamente no passado com o objetivo de preservar 

alimentos. Hoje em dia, nos países industrializados, com o desenvolvimento de sistemas de refrigeração 

e esterilização eficientes, poderia pensar-se que a fermentação perdeu a sua importância como método 

de conservação (Buckenhüskes, 1993). No entanto, a aplicação de microrganismos na preservação e 

melhoramento das características físico-químicas de certos alimentos ainda é muito comum (António et 

al., 2008). À medida que novas propriedades das BAL têm vindo a ser descobertas, novas aplicações 

têm sido desenvolvidas.  
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As BAL são o grupo microbiano mais usado na conservação alimentar (Gaggia et al., 2011). Estes 

microrganismos possuem um papel de destaque nos processos de fabricação e armazenamento de 

alimentos, uma vez que aumentam a vida de prateleira, segurança microbiana, textura, características 

sensoriais, valor nutricional e qualidade geral dos produtos fermentados, oferecendo benefícios para a 

saúde dos consumidores (Peres et al., 2012; Ravyts et al., 2012; Di Cagno et al., 2013). As BAL são 

bem conhecidas pela sua utilização no fabrico de produtos lácteos, como leite, iogurte, queijos duros e 

queijos de pasta mole, entre outros. A coexistência de BAL e leveduras também são essenciais para o 

sucesso de diversas aplicações biotecnológicas, por exemplo, na produção de pão e na preservação de 

outros alimentos, como rações animais, grãos de cereais, milho, palha de arroz, entre outros (Schnürer 

& Magnusson, 2005; Dalié et al., 2010). As BAL são ainda muito usadas como probióticos em dietas 

para suínos (Yang et al., 2015) e na preservação de silagens (Broberg et al., 2007). 

Mais recentemente, algumas publicações têm demonstrado que certas estirpes são capazes de 

destoxificar micotoxinas o que pode ser útil para proteger seres humanos e/ou animais contra os efeitos 

adversos destes compostos (Fuchs et al., 2008). Por exemplo, estudos afirmam que algumas BAL têm 

a capacidade de adsorver AFB1, patulina e ocratoxina A. Estes estudos foram efetuados em soluções 

tampão contendo as micotoxinas e as bactérias de interesse. Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum 

e Lactobacillus fermentum demonstraram adsorver AFB1 (Fazeli et al., 2009) e Lactobacillus acidophilus 

e Bifidobacterium animalis mostraram resultados positivos na adsorção da ocratoxina A e patulina, 

respetivamente (Fuchs et al., 2008). 

Por outro lado, outros trabalhos indicam que algumas BAL são capazes de controlar o crescimento 

de fungos micotoxigénicos, o que pode levar a uma redução dos níveis de micotoxinas produzidos (Dalié 

et al., 2010). Geralmente, os compostos inibidores são metabolitos produzidos pelas BAL durante as 

primeiras 48 horas do processo fermentativo (Rouse et al., 2008). Contudo, na sequência da fase 

estacionária das BAL, a lise celular pode também contribuir para a toxicidade do fungo. Outros 

mecanismos que podem explicar o efeito inibitório das BAL sobre os fungos são a competição por 

nutrientes e espaço. Estas propriedades permitem uma ampla aplicação das BAL em diferentes 

alimentos e condições (Pawlowska et al., 2012). 
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1.4. SILAGENS  

No decorrer do ciclo estacional das pastagens, no período seco, as forragens não fornecem 

quantidades de nutrientes suficientes para os índices produtivos dos animais. Desta forma, são 

necessárias alternativas, como a produção de silagens (Oliveira et al., 2010). 

A ensilagem é uma técnica que tem por finalidade conservar as forragens num estado próximo do 

fresco. Os processos de conservação visam parar a respiração celular, para evitar as perdas de glícidos. 

A ensilagem é um processo complexo no qual um número considerável de compostos é formado, como 

consequência da fermentação (Krizsan et al., 2007).  

O milho apresenta-se como a planta ideal para ser ensilada, se for colhida no estado de maturação 

correto, pois apresenta teores elevados de hidratos de carbono solúveis, baixos teores de proteína e 

matéria seca dentro dos parâmetros adequados. O ponto ideal para se fazer a silagem de milho é aquele 

em que o grão já está parcialmente seco (Krizsan et al., 2007).  

A produção da silagem de milho envolve o corte e a embalagem de toda a planta do milho, e o 

seu armazenamento é baseado no princípio da conservação em condições anaeróbias com o 

crescimento das bactérias do ácido lático que promovem uma fermentação natural. A ensilagem é 

considerado então um processo de fermentação conduzido por BAL, que fermentam os hidratos de 

carbono solúveis em água (WSC) em ácidos orgânicos (ácido lático), principalmente em ambiente 

anaeróbico (Weinberg et al., 1993). Como resultado, o pH diminui e a silagem é conservada. Durante a 

ensilagem, o teor de humidade do material pode afetar a qualidade da fermentação (Johnson et al., 

2005; Ni et al., 2015). 

A temperatura elevada é também um fator limitante da fermentação de ácido lático. Durante as 

fases iniciais da fermentação, quando o ar ainda está presente no silo, a sua temperatura pode 

ultrapassar os 40 °C devido à respiração da planta e à atividade microbiana aeróbia, principalmente em 

países tropicais e subtropicais. Para além disso, as más condições de armazenamento durante a 

ensilagem, em particular na silagem madura, expostos a fatores de condensação, aquecimento, 

vazamento de água da chuva, infeção por insetos, pode levar ao crescimento indesejável de fungos 

toxigénicos, à redução do valor nutricional, à redução da palatabilidade, levando ao aumento do seu 

potencial alergénico e por conseguinte à produção de micotoxinas (Saarisalo et al., 2007; Chen et al., 

2013; Dogi et al., 2013; Ni et al., 2015). 
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Os fungos filamentosos são organismos de deterioração de produtos alimentares (por exemplo, 

produtos lácteos fermentados, queijo e pão), bem como de colheitas armazenadas, como feno e silagem. 

Estima-se que entre 5 e 10% da produção mundial de alimentos é perdida devido à deterioração fúngica 

(Schnürer & Magnusson, 2005). Diversas espécies de Penicillium e Aspergillus são responsáveis pela 

deterioração de uma vasta gama de alimentos e rações, enquanto que as espécies de Fusarium são 

frequentemente encontrados em grãos de cereais (Schnürer & Magnusson, 2005; Muhialdin et al., 

2013). Tipicamente, os alimentos armazenados e processados são mais sensíveis à deterioração por 

fungos que alimentos frescos (Muhialdin et al., 2013). 

A silagem pode ser uma importante fonte de micotoxinas, sabendo-se pouco sobre os potenciais 

efeitos sinérgicos ou antagonistas das micotoxinas que possam ocorrer na mesma. As micotoxinas 

podem ter origem no campo ou serem produzidas durante a ensilagem, a contaminação durante a 

silagem está diretamente relacionada com a infiltração de ar durante o armazenamento ou quando o silo 

é aberto, ocorrendo, principalmente, em silos com alta porosidade (Schmidt et al., 2015). 

Segundo um estudo feito por Schmidt et al. (2015), que determinou a composição química e 

concentração de micotoxinas numa silagem de milho integral, verificou-se a presença de um elevado teor 

de fumonisinas, DON, ZEA, roquefortina C e aflatoxinas. Todas as amostras que continham colónias de 

fungos apresentaram ZEA, DON, e fumonisina. Estas toxinas ocorreram em 83,5% das amostras. Os 

autores também analisaram a concentração de AFB1, e verificaram que todas as amostras continham 

esta micotoxina (Schmidt et al., 2015). 

A inoculação de BAL nas silagens é uma prática comum em todo o mundo, uma vez que pode 

promover a fermentação lática, inibir a atividade de micróbios indesejados e melhorar a sua preservação 

(Cai et al., 2001). No entanto, os efeitos da inoculação dependem das propriedades dos materiais usados 

e das temperaturas ambientais (Zhang et al., 2010). De uma forma geral, as BAL inibem o crescimento 

de fungos devido aos ácidos orgânicos que produzem e são, por isso, muito utilizadas como aditivos em 

silagens (Leroy & Vuyst, 2004; Svanström et al., 2013). O seu uso nas silagens visa não só inibir o 

crescimento de microrganismos aeróbios como os fungos, inibir o crescimento de organismos anaeróbios 

indesejáveis tais como Clostridia e Enterobacteria, mas também inibir a atividade de protéases (Zopollatto 

et al., 2009). 

Quando as condições de anaerobiose e a concentração em hidratos de carbono solúveis são as 

desejáveis desencadeia-se a fermentação lática. As bactérias que realizam essa fermentação são 

microrganismos não esporulados, gram-positivos, anaeróbios estritos e facultativos, sendo a sua 
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temperatura ótima de desenvolvimento de 25 a 30 ˚C. As bactérias anaeróbias facultativas transformam 

parte dos açúcares em ácido acético e CO2 (Cai et al., 2001; Vitorino, 2011). A ação destes 

microrganismos é de curta duração pois são muito sensíveis à diminuição do pH provocado pelo 

desenvolvimento rápido da flora lática. Por fim, perduram somente as bactérias anaeróbias estritas, 

constituídas essencialmente por bactérias lática as quais são as mais importantes para a silagem (Chen 

et al., 2013). 

O ácido lático estabiliza a forragem conservando-a ao fazer baixar o pH, mas as proteínas e os 

produtos da sua degradação opõem-se a este poder de acidificação através do seu poder tampão. Ao 

elevar-se o número de proteínas é necessário elevar também a quantidade de ácido lático de forma a 

alcançar o pH desejado (Dogi et al., 2013). 
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2.1. MATERIAL BIOLÓGICO 

 Aspergillus flavus 08MAs201, Aspergillus parasiticus MUM 92.02, Aspergillus flavus MUM10.237, 

Aspergillus nomius MUM 09.01, Aspergillus arachidicola MUM 10.238 e Aspergillus 

minisclerotigenes MUM 10.240 (produtores de AFLs); Aspergillus carbonarius 01UAs293 (produtor 

de OTA), e Aspergillus tamarii MUM 09.04 e Aspergillus sojae MUM 10.241; 

 Pediococcus parvulus UTAD-473, Lactobacillus casei UM-55 e Lactobacillus plantarum UM-7; 

 Coleção de estirpes do laboratório da UTAD e da UM (Anexo II – Tabela AI.1, AI.2 e AI.3).  

2.2. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DAS BAL 

A atividade antifúngica foi determinada contra estirpes micotoxigénicas, tais como A. flavus, A. 

parasiticus (produtores de AFLs) e A. carbonarius (produtor de OTA) utilizando o método de sobreposição 

descrito por Magnusson et al. (2003). As bactérias, com o efeito mais pronunciado foram reavaliadas 

utilizando a técnica de envenenamento. O crescimento fúngico foi seguido ao longo do tempo, medindo 

o diâmetro das colónias. A produção de micotoxinas foi determinada no final do período de incubação 

por extração do conteúdo das placas com solventes orgânicos. As micotoxinas foram quantificadas por 

HPLC-FL, comparando os níveis produzidos com os controlos. 

2.2.1. Preparação do inóculo dos fungos  

 

De forma a preparar o inóculo de cada um dos fungos utilizados procedeu-se à elaboração do 

meio de cultura adequado ao seu crescimento. O meio de cultura escolhido para o crescimento destes 

fungos foi o extrato de malte com agar (MEA). 

 

Composição de MEA: 

 Extrato de malte 20 g/L 
 Glucose 20 g/L  
 Peptona 1 g/L  
 Agar 20 g/L 
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Para a preparação do meio de cultura pesaram-se e misturaram-se todos os reagentes, 

perfazendo-se a um volume de 200 mL de H2Od. Depois de homogeneizado autoclavou-se a 120 °C 

durante 15 minutos. Posteriormente deixou-se arrefecer à temperatura ambiente até atingir uma 

temperatura que permitisse o seu manuseamento, verteu-se para placas de 9 cm de diâmetro e 

armazenou-se à temperatura ambiente num local fresco e escuro. 

Inoculou-se cada fungo, A. flavus 08MAs201, A. carbonarius 01UAs293 e A. parasiticus MUM 

92.02 numa placa de petri com MEA e incubou-se a 25 °C durante 7 dias. Ao fim dos 7 dias de 

crescimento preparou-se 100 mL de MEA e autoclavou-se a 120 °C durante 15 minutos, deixou-se 

arrefecer até atingir uma temperatura ótima para o seu manuseamento e colocou-se 5 mL em tubos de 

falcon, dispostos na diagonal aumentando deste modo a área de superfície do meio. Depois do meio 

estar devidamente solidificado repicou-se cada um dos fungos e incubaram-se a 25 °C durante 7 dias.  

Após os 7 dias de crescimento adicionou-se a cada tubo de falcon, 4 mL de água peptonada estéril 

(0,1% de Peptona) e agitou-se vigorosamente no vortex. De seguida contou-se o número de esporos 

utilizando a câmara de Neubauer e calculou-se o número de esporos/mL para cada fungo através da 

fórmula: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠/ 𝑚𝐿 =
1000 × ∑ 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

0,0025 × 16 × 10
 

 

2.2.2. Preparação dos meios de cultura para o crescimento das BAL 

 

Os meios MRS agar e MRS líquido foram desenvolvidos para incentivar o crescimento das bactérias 

do ácido lático, que inclui espécies dos seguintes gêneros: Lactobacillus, Streptococcus, 

Pediococcus e Leuconostoc. Todas estas espécies podem produzir ácido lático em quantidades 

consideráveis. Segundo alguns autores, como Schillinger e Villarreal (2010), a quantidade de acetatos 

produzidas pelas BAL no MRS é um fator essencial para o seu efeito antifúngico.  

 

Composição do meio MRS Agar (Oxoid): 

 Peptona 10 g/L 

 Extrato de carne “Lab-Lemco” 8,0 g/L 
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 Extrato de levedura 4,0 g/L 

 Glucose 20,0 g/L 

 Monooleato de sorbitano 1 mL  

 Fosfato de hidrogénio dipotássico 2,0 g/L 

 Acetato de sódio 3H2O 5,0 g/L 

 Citrato triamonio 2,0 g/L 

 Sulfato de magnésio 7H2O 0,2 g/L 

 Sulfato de manganês 4H2O 0,05 g/L  

 Agar 10,0 g/L 

 pH 6,2 ± 0,2 a 25 °C    

 

 

Composição do meio MRS-broth (Oxoid): 

 Peptona 10 g/L 

 Extrato de carne “Lab-Lemco” 8,0 g/L  

 Extrato de levedura 4,0 g/L  

 Glucose 20,0 g/L 

 Monooleato de sorbitano 1 mL  

 Fosfato de hidrogénio dipotássico 2,0 g/L 

 Acetato de sódio 3H2O 5,0 g/L  

 Citrato triamonio 2,0 g/L  

 Sulfato de magnésio 7H2O 0,2 g/L  

 Sulfato de manganês 4H2O 0,05 g/L 

 pH 6,2 ± 0,2 a 25 °C    

 

O meio MRS Agar (Oxoid) suplementado com sumo de tomate (41,23 g/L, Sigma) (TJ) e L-cisteína 

(1 g/L) foi devidamente pesado e colocado num frasco resistente ao autoclave e dissolvido em 500 mL 

de H2Od. Depois de homogeneizado foi colocado a autoclavar a 120 °C durante 15 minutos. Após o 

processo de autoclavagem deixou-se arrefecer e verteu-se 15 mL por placa de petri de 9 cm de diâmetro, 

posteriormente colocaram-se as placas a secar na estufa a 25 ˚C e de seguida guardaram-se num local 

fresco e escuro, ficando estas prontas para ser utilizadas. Para o meio MRS broth (Oxoid), suplementado 

com sumo de tomate (41,23 g/L, Sigma) (TJ) e L-cisteína (1 g/L) procedeu-se da mesma forma, no 

entanto, sendo este um meio líquido, após autoclavagem deixou-se no frasco e armazenou-se num local 

fresco e escuro. 
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2.2.3. Método de sobreposição 

 

Para a realização deste método inicialmente inocularam-se as bactérias do ácido lático em linhas 

de 2 cm em placas de petri contendo 15 mL de MRS agar (Oxoid), anteriormente preparadas. Em 

seguida, foram incubadas a 30 °C durante 48 horas. No fim das 48 horas as colónias obtidas foram 

cobertas com 10 mL de MEA-soft (1% de agar) contendo 104 esporos/mL da estirpe fúngica a testar. 

Depois de inoculadas com MEA-soft foram incubadas a 25 °C durante 7 dias (Figura 2.1). Ao longo 

desses 7 dias as placas foram avaliadas de acordo com a sua inibição, tirando fotografias ao 3º, 5º e 7º 

dia de crescimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Exemplo do método de sobreposição com a LAB UM-5 e a fungo A. flavus 08MAs201 A) 3º dia de 
inibição, B) 5º dia de inibição e C) 7º dia de inibição. 

 

2.2.4. Método de envenenamento 

 

A técnica de envenenamento foi utilizada para reavaliar a atividade antifúngica das estirpes de BAL 

que deram os resultados mais promissores no método de sobreposição. 

Inicialmente, inoculou-se a BAL num tubo de falcon com 30 mL de MRS líquido suplementado 

com sumo de tomate (41,23 g/L, Sigma) e L-cisteína (1 g/L) e incubou-se a 30 °C durante 24 horas de 

forma a propagar o inóculo. De seguida preparou-se 300 mL do mesmo meio de cultura num matraz, 

inoculou-se utilizando a cultura anteriormente preparada e incubou-se a 30 °C durante 2 dias. Ao fim 
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deste período de crescimento o fermentado foi centrifugado a 5000 rpm durante 10 min e o 

sobrenadante esterilizado por filtração (0,2 µm). 

De seguida preparou-se um frasco com MEA e deixou-se arrefecer até atingir os 45 °C, depois de 

arrefecido adicionou-se o sobrenadante estéril de BAL (10%, v/v). Em simultâneo foi realizado da mesma 

forma, um controlo com sobrenadante estéril de BAL neutralizado a pH 7 com NaOH a 1 M (10%, v/v). 

Após este procedimento, agitaram-se cuidadosamente os meios e plaquearam-se em placas de petri. 

Depois de solidificar e secar na estufa a 25 °C durante 24 horas, inoculou-se 10 µL do fungo com uma 

concentração de 106 esporos/mL no centro de cada placa. Os ensaios foram realizado sempre em 

triplicado. Por fim, as placas foram incubadas a 25 °C durante 7 dias. Os diâmetros das colónias foram 

medidos diariamente até atingir o tamanho da placa.  

2.2.4.1. Efeito da temperatura, hidrólise enzimática e do pH na atividade antifúngica 
 

Preparou-se o inóculo das BAL como descrito no método de envenenamento, e depois do 

fermentado ter sido centrifugado e filtrado, o sobrenadante foi dividido em 4 frações que foram 

processadas de formas diferentes. A 1ª fração foi submetida a uma temperatura de 121 °C durante 20 

min utilizando o autoclave. A 2ª fração foi submetida a um tratamento enzimático que envolveu, em 

primeiro lugar, o ajuste do seu pH para 7 com NaOH a 1M, a adição de pancreatina (2 mg/mL, 

Biocatalysts), a sua incubação a 37 °C durante 3 horas e, no final, o seu aquecimento a 100 °C durante 

5 minutos. A 3ª fração foi submetida a um ajuste de pH para 7 com NaOH a 1M. A 4ª fração não foi 

submetida a nenhum tratamento e foi utilizada sem ser alterada. 

Prepararam-se vários frascos, com MEA, deixou-se arrefecer até atingir os 45 °C, após arrefecer 

adicionou-se a cada um deles um dos filtrados de cada BAL (sobrenadante, sobrenadante neutralizado, 

sobrenadante com enzima e sobrenadante autoclavado) (10%, v/v). Em simultâneo preparou-se ainda 

MEA com MRS (10%, v/v) como controlo. Por fim agitaram-se os meios e plaquearam-se em placas de 

petri (Tabela 2.1). Depois de solidificar e secar na estufa a 25°C durante 24 horas, inoculou-se o fungo 

utilizando um suspensão de esporos com 106 esporos/mL no centro de cada placa, como descrito 

anteriormente. Depois de inoculado o fungo, as placas foram incubadas na estufa a 25 °C durante 7 

dias. O diâmetro das colónias foi medido diariamente. Este ensaio foi realizado em triplicado. 
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Tabela 2.1. Quantidade de placas e de sobrenadante usado por cada bactéria 

Sobrenadantes 

LAB UM-55  LAB UM-7  

Nº de placas 
mL de 
sobren. 

Nº de placas 
mL de 
sobren. 

Sobrenadante (10%) 3 6 3 6 

Sobrenadante pH 7.0 (10%) 3 6 3 6 

Sobrenadante + enzima (10%) 3 6 3 6 

Sobrenadante autoclavado (10%) 3 6 3 6 

MRS 3 6 3 6 

 

2.2.4.2. Efeito de L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55 em A. flavus 08MAs201 ao longo 

do tempo 
 

Este método foi realizado de forma a testar o efeito das bactérias L. casei UM-55 e L. plantarum 

UM-7 em A. flavus 08MAs201 ao longo de 24 dias. O procedimento utilizado foi o método de 

envenenamento como descrito atrás. Foram preparadas 18 placas para cada bactéria de forma a analisar 

3 placas de cada bactéria ao fim de 3, 6, 9, 12, 16 e 24 dias de incubação a 25 °C (Tabela 2.2). Em 

simultâneo prepararam-se controlos para cada BAL. 

 

Tabela 2.2. Quantidade de placas usadas para o ensaio dos 24 dias 

Dias 3 6 9 12 16 24 Total de placas mL de sobrenadante 

LAB UM-55 3 3 3 3 3 3 18 36 

Controlo pH 7 3 3 3 3 3 3 18 36 

LAB UM-7 3 3 3 3 3 3 18 36 

Controlo pH 7 3 3 3 3 3 3 18 36 

Total 12 12 12 12 12 12 72 144 
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2.2.4.3. Efeito antifúngico de diferentes concentrações de L. plantarum UM-7 e L. casei 

UM-55 em A. flavus 08MAs201 
 

Este ensaio foi realizado pelo método de envenenamento, no qual se testaram diferentes 

concentrações de sobrenadante de L. casei e L. plantarum. As concentrações de sobrenadantes testadas 

foram de 5%, 10%, 15%, 20% e 25% de cada uma das bactérias. Dessa forma, os sobrenadantes com as 

diferentes concentrações foram adicionados ao meio MEA, individualmente. Depois de solidificar e secar 

na estufa a 25 °C durante 24 horas, inoculou-se o fungo com uma concentração de 106 esporos/mL no 

centro de cada placa. Em simultâneo procedeu-se à realização dos devidos controlos. Por fim as placas 

foram incubadas a 25 °C durante 7 dias. Os diâmetros das colónias foram medidos diariamente até 

atingir o tamanho da placa. Os ensaios foram realizados em triplicado. 

2.2.4.4. Atividade antifúngica de L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55 em diferentes 

espécies aflatoxigênicas 
 

Este ensaio foi realizado de modo a avaliar o efeito inibitório das BAL em diferentes Aspergillus 

produtores de aflatoxinas (Tabela 2.3), medindo o seu diâmetro e quantidade de micotoxinas produzidas. 

Desta forma, foi aplicada a técnica de envenenamento, tendo sido preparadas 24 placas para cada BAL 

e os devidos controlos (Tabela 2.4). Depois das placas solidificarem e secarem a 25 °C, inoculou-se cada 

um dos fungos e identificaram-se devidamente as placas. Por fim as placas foram incubadas a 25 °C 

durante 7 dias e o diâmetro foi medido diariamente. 

 

Tabela 2.3. Espécie de fungos e micotoxinas produzidas 

Espécie Código Código CBS AFB1 AFB2 AFG1 AFG2 

A. flavus 08.201 - + + - - 
A. flavus MUM 10.237 CBS 100927 + + - - 
A. parasiticus MUM 92.02 NRRL 3386 + + + + 
A. nomius MUM 09.01 NRRL 3353 + + - - 
A. tamarii MUM 09.04 NRRL 429 - - - - 
A. arachidicola MUM 10.238 CBS 117610 + + + + 
A. minisclerotigenes MUM 10.240 CBS 117635 + + + + 
A. sojae MUM 10.241 CBS 100928 - - - - 
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Tabela 2.4. Distribuição e quantidade de placas para os diferentes fungos 

Espécie Sobrenadante BAL Sobrenadante BAL pH 7.0 
Nº Placas 

Total 

A. flavus 08MAs201 3 3 6 

A. flavus MUM 10.237 3 3 6 

A. parasiticus  3 3 6 

A. nomius  3 3 6 

A. tamarii 3 3 6 

A. arachidicola 3 3 6 

A. minisclerotigenes 3 3 6 

A. sojae 3 3 6 

Nº de placas 24 24 48 

mL de sobrenadante 48 48 96 

 

2.2.4.5. Efeito de inibição do sobrenadante de outras BAL em A. flavus 08MAs201 

 

Este ensaio foi realizado pelo método de envenenamento como descrito anteriormente. Preparou-

se o inóculo de cada uma das bactérias (LAB-8, LAB-18, LAB-78, LAB-93, LAB-118 e LAB-206) e vários 

frascos com MEA, de forma a se adicionar o sobrenadante de cada bactéria num frasco diferente. Por 

fim agitaram-se os meios e plaquearam-se em placas de petri. Depois de solidificar e secar na estufa a 

25 °C durante 24 horas, inoculou-se o fungo no centro de cada placa utilizando-se uma suspensão de 

esporos com 106 esporos/mL. Em simultâneo foram preparados os controlos, realizados com o 

sobrenadante de cada bactéria neutralizado para pH 7. Depois de inoculadas as placas foram incubadas 

a 25 °C durante 7dias. O diâmetro das colonias foi medido diariamente. 

2.2.4.6. Efeito de inibição do sobrenadante das BAL em A. carbonarius 01UAs293 

 

Este ensaio foi realizado como descrito no ponto anterior. A única diferença são as estirpes de 

BAL e fungo utilizados. Testou-se a atividade antifúngica dos sobrenadantes de L. casei UM-55, 

L. plantarum UM-7, LAB UM-206, LAB UM-335, LAB UM-78, LAB UM-12 e LAB UM-87 em A. carbonarius 

01UAs293.  
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2.2.5. Extração das Micotoxinas 

 

No Final de cada ensaio efetuado, procedeu-se ao corte do meio de cultura e da colónia em 

pedaços pequenos. Este procedimento foi realizado à chama e com auxílio de mascara para evitar o 

espalhamento e inalação de esporos. De seguida transferiram-se os pedaços de cada placa para tubos 

de falcon de 50 mL e adicionou-se 30 mL de acetonitrilo/metanol/ácido acético (78:20:2, v/v/v). 

Agitaram-se os tubos no vortex e deixou-se a extrair durante a noite. No final, filtraram-se 2 mL de extrato 

para viais de HPLC utilizando filtros de seringa (PP, 0.2 µm) e armazenou-se a 4 °C até se proceder à 

sua analisar por HPLC. 

2.2.6. Análise HPLC-FL 

 

As micotoxinas foram detetadas e quantificadas por Cromatografia Líquida de Alta Performance 

(High Performance liquid chromatography – HPLC) com deteção de fluorescência. O sistema de HPLC 

incluía uma bomba Varian Prostar 210, um amostrador automático Varian Prostar 410, um reator 

fotoquímico de derivatização pós-coluna (unidade PHRED - Aura Industries, EUA) e um detetor de 

fluorescência Jasco FP-920 (λexc = 365 nm e λem = 435 nm). O instrumento e os dados cromatográficos 

foram geridos por um sistema Varian 850-MIB e o programa Galaxie, respetivamente. A separação 

cromatográfica foi realizada numa coluna analítica C18 de fase reversa YMC-Pack ODS-AQ (250 x 4,6 

mm ID, 5 µm), que foi equipada com uma pré-coluna com a mesma fase estacionária e mantida a 30 °C. 

A fase móvel utilizada para a deteção de AFLs consistiu numa mistura de água/acetonitrilo/metanol 

(3/1/1, v/v/v) e para a deteção de OTA, numa mistura de acetonitrilo/água/ácido acético (99/99/2, 

v/v/v). As fases móveis foram filtradas por uma membrana de 0.2 μm antes de ser utilizadas. Os 

compostos foram eluídos a um caudal de 1,0 mL/min e 0,8 mL/min durante uma corrida isocrática de 

30 min e 20 min, respetivamente para AFLs e OTA. O volume de injeção foi de 30 µL. Os comprimentos 

de onda de emissão e de excitação utilizados na deteção de AFLs foram respetivamente de 435 nm e 

365 nm; e na deteção de OTA, de 460 nm e 333 nm. Foram injetadas curvas de calibração com 5 

pontos, preparadas a partir de padrões de AFLs e OTA (Sigma) (Anexo I-Figura AI.1, AI.2, AI.3, AI.4, AI.5, 

AI.6, AI.7, AI.8, AI.9, AI.10, AI.11, AI.12, AI.13 e AI.14). As micotoxinas foram identificadas nas amostras 
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comparando o tempo de retenção dos picos das amostras com os dos padrões injetados. A quantificação 

foi feita por comparação da área dos picos com a respetiva curva de calibração. 

 

2.3. SILAGENS 

2.3.1. Preparação do inóculo das bactérias 

 

Inicialmente começou-se por colocar as bactérias a crescer em 30 mL de  

MRS+TJ+L-cisteína em falcons de 50 mL a 30 °C durante 24 horas. Depois transferiu-se o inóculo para 

um matraz com 300 mL de MRS+TJ+L-cisteína e incubou-se a 30 °C durante 2 dias. No final determinou-

se as unidades formadoras de colónias por mL de meio (UFC/mL), através do espalhamento em MRS 

Agar+TJ+L-cisteína e ajustou-se com MRS+TJ+L-cisteína para a concentração de 1,5 x 107 UFC/mL. 

2.3.2. Preparação do inóculo dos fungos 

 

Inocularam-se os fungos em tubos de falcon com MEA (rampa inclinada) e incubaram-se a 25 °C 

durante 5 dias. Depois de os fungos estarem devidamente crescidos adicionou-se 4 mL de água 

peptonada em cada tubo de falcon, agitou-se e contou-se o número de esporos presentes na suspensão. 

Por fim ajustou-se a sua concentração para 6 x 106 esporos/mL. 

2.3.3. Micro-silagens contaminadas com OTA e inoculadas com BAL 

 

Para se efetuar as micro-silagens utilizou-se plantas inteiras de milho trituradas com um tamanho 

médio de 1 cm. Esta foi recolhida na época propícia, junto de um agricultor que efetua silagem para 

criação de gado bovino, e foi preservada a -20 °C. Inicialmente pesou-se 3 Kg de matéria vegetal triturada 

e pulverizou-se com uma solução de OTA (30 mL de solução com 1.0 µg/mL de OTA em metanol) de 
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forma a se obter uma concentração de 10 µg/Kg. Mexeu-se muito bem com uma espátula e deixou-se 

evaporar o metanol durante 1 hora na Hote, com agitação esporádica. 

Posteriormente dividiu-se o material vegetal em quatro frações de 750 g. Na primeira fração 

pulverizou um inóculo de Pediococcus parvulus UTAD-473 (50 mL de solução com 1.5 x 107 UFC/mL) 

de forma a atingir 106 UFC/g. Na segunda fração pulverizou-se um inóculo de L. casei UM-55 (50 mL de 

solução com 1.5 x 107 UFC/mL) de forma a atingir 106 UFC/g. Na terceira fração pulverizou-se um 

inóculo de L. plantarum UM-7 (50 mL de solução com 1.5 x 107 UFC/mL) de forma a atingir 106 UFC/g. 

Na última fração pulverizou-se com 50 mL de H2O estéril.  

Depois mexeu-se muito bem com o auxílio de uma espátula esterilizada com álcool, e cada fração 

foi subdividida em porções de 150 g que foram colocadas em sacos de acordo com a Tabela 2.5. No 

final cada saco foi selado em vácuo e incubado a 25 °C. 

 

Tabela 2.5. Divisão das 750 g de material vegetal contaminado com OTA 

Mês Dias Branco + OTA 
LAB UTAD-473 + 

OTA 
LAB UM-55 + 

OTA 
LAB UM-7 + 

OTA 

Janeiro 0 150 150 150 150 

Fevereiro 30 150 150 150 150 

Março 60 150 150 150 150 

Abril 90 150 150 150 150 

Maio 120 150 150 150 150 

Total 750 750 750 750 

 

2.3.4. Micro-silagens contaminadas com A. flavus 08MAs201 e inoculadas 

com BAL 
 

Inicialmente pesaram-se 3 Kg de material vegetal e pulverizou-se com a suspensão de esporos de 

A. flavus 08MAs201 (50 mL de solução a 6.0 x 104 esporos/mL em água peptonada) de forma a obter 

uma concentração de 1.0 x 106 esporos/Kg. Mexeu-se muito bem com uma espátula esterilizada com 

etanol, dividiu-se o material vegetal em quatro frações de 750 g e inoculou-se cada fração com as BAL 

como descrito no ponto anterior. De seguida, mexeu-se novamente muito bem com o auxílio de uma 

espátula esterilizada com álcool e dividiu-se em porções de 150 g que foram colocadas em sacos de 
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acordo com a Tabela 2.6. No final os sacos foram selados em vácuo, picados com uma agulha (≈10 

furos) e incubados a 25 °C (Figura 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.2. Exemplo de uma silagem em sacos selados a vácuo. 

 

Tabela 2.6. Divisão das 750 g de material vegetal contaminado com A. flavus 08MAs201 

Mês Dias 
Branco + 
A. Flavus 

LAB UTAD-473 
+ A. Flavus 

LAB UM-55 + 
A. Flavus 

LAB UM-7 + 
A. Flavus 

Janeiro 0 150 150 150 150 

Fevereiro 30 150 150 150 150 

Março 60 150 150 150 150 

Abril 90 150 150 150 150 

Maio 120 150 150 150 150 

Total 750 750 750 750 

 

2.3.5. Micro-silagens contaminadas com A. carbonarius 01UAs293 e 

inoculadas com BAL 

 

Para a realização das silagens contaminadas com A. carbonarius 01UAs293 o procedimento foi 

igual ao descrito no ponto anterior, tendo apenas utilizado A. carbonarius 01UAs293 em vez de A. flavus 

08MAs201 Tabela 2.7. 
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Tabela 2.7. Divisão das 750 g de material vegetal contaminado com A. carbonarius 01UAs293 

Mês Dias 
Branco + 

A. carbonarius 
LAB UTAD-473 + 
A. carbonarius 

LAB UM-55 + 
A. carbonarius 

LAB UM-7 + 
A. carbonarius 

Janeiro 0 150 150 150 150 

Fevereiro 30 150 150 150 150 

Março 60 150 150 150 150 

Abril 90 150 150 150 150 

Maio 120 150 150 150 150 

Total 750 750 750 750 

 

2.3.6. Análise das silagens ao longo do tempo 

2.3.6.1. Medição do pH 

 

De forma a medir o pH de cada uma das silagens, e uma vez que as mesmas não apresentavam 

líquido suficiente, retirou-se 1 g de silagem para um tubo de falcon e adicionou-se 10 mL de H2Od, agitou-

se muito bem no vortex e mediu-se o pH.  

2.3.6.2. Preparação da silagem 

 

Depois de se medir o pH e de forma a realizar algumas das análises das silagens foi necessário 

processar as amostras antes de serem analisadas. Desta forma, retirou-se uma pequena quantidade de 

silagem verde de cada uma das amostras para realizar as análises do peso seco, determinar as CFU das 

bactérias e dos fungos e para determinar a quantidade de ácido lático e ácido acético produzido em cada 

uma das silagens ao longo do tempo. A restante silagem retirada em cada tempo foi transferida para 

placas de petri de vidro (16 cm de diâmetro) e foi colocada a secar na estufa a 60 °C, durante 3 dias. 

Ao longo destes 3 dias o peso das silagens foi controlado até se obter um peso constante. De seguida 

triturou-se cada uma das amostras e guardou-se no frio a 4 °C até ser analisado o teor de proteína e a 

quantidade de micotoxinas presentes em cada uma das silagens. 
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2.3.6.3. Extração das Micotoxinas 

 

Colocou-se 2 g de cada amostra seca em tubos de falcon e adicionou-se 10 mL de 

acetonitrilo/metanol/ácido acético (78:20:2, v/v/v) e 10 mL de água, agitou-se fortemente no vortex e 

deixou-se repousar “overnight”. No dia seguinte filtrou-se 2 mL de cada amostra para viais de HPLC 

utilizando um filtro de seringa (PP, 0.45 µm) e por fim analisaram-se por HPLC-FL como descrito no 

ponto 2.2.6. 

2.3.6.4. Peso seco 

 

Pesou-se 1 g de cada amostra para placas de vidro depois de anotar a tara, de seguida colocaram-

se as amostras na estufa a 105 °C durante 16 a 24 h até o peso seco estabilizar. Por fim retiraram-se 

as amostras da estufa e colocaram-se num exsicador até arrefecer e registou-se o respetivo peso. 

2.3.6.5. Cinzas 

 

Transferiu-se cada amostra do peso seco para um cadinho depois de anotar a tara e colocou-se 

na mufla a 550 °C durante 2 horas. Depois das 2 horas colocaram-se os cadinhos dentro de um 

exsicador até arrefecer e registou-se o peso de cada amostra.  

 

2.3.6.6. Proteína total 

 

A proteína total foi determinada pelo método de Kjeldahl. Para tal foi necessário preparar uma a 

seguintes soluções: 

a) NaOH a 400 g/L - diluiu-se 400 g (reação exotérmica) de soda cáustica comercial em água e 

completou-se até 1 L. 

b) NaOH a 40 g/L - diluiu-se 40 g de soda cáustica em água e completou-se até 1 L  

c) NaOH a 4.0 g/L - diluiu-se 4.0 g de soda cáustica em água e completou-se até 1 L  
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d) Solução indicadora de Verde de Bromocresol a 1.0 g/L - dissolveu-se 100 mg de verde de 

bromocresol em 100 mL de etanol a 96%.  

e) Solução indicadora de Vermelho de Metilo a 1.0 g/L - dissolveu-se 100 mg de vermelho de metilo 

em 100 mL de etanol a 96%.  

f) Solução de Ácido Bórico a 40 g/L - dissolveu-se 40.0 g de ácido bórico em 600 mL de água 

muito quente. Misturou-se bem e adicionou-se mais 300 mL da mesma água quente (solução 

incolor). Esperou-se que a solução atingisse a temperatura ambiente. Adicionou-se 10 mL de 

solução de verde de bromocresol e 7 mL de solução de vermelho de metilo. Diluiu-se até 1000 

mL e mexeu-se cuidadosamente. Transferiu-se 25 mL (com pipeta volumétrica) da solução 

obtida para um copo e acrescentou-se 100 mL de água. De seguida, titulou-se com NaOH a 4.0 

g/L até se obter um cinzento neutro, foi adicionado 10 µL de cada vez. Depois da titulação 

adicionou-se à solução inicial de ácido bórico um volume de NaOH a 40 g/L (1.0 M) quatro 

vezes superior ao volume de NaOH a 4.0 g/L, gasto na titulação. Por fim misturou-se muito bem. 

g) H2SO4 concentrado e H2SO4 a 200 mL/L  

h) Solução-padrão de H2SO4 a 0.025 M - diluiu-se 1.4 mL de H2SO4 concentrado até 1000 mL 

 

Depois de preparadas todas a soluções para a realização do ensaio experimental pesou-se 1 g de 

cada amostra para o fundo de um tubo de Kjeldahl depois de anotar a tara e preparou-se um branco em 

paralelo com 1 g de H2O. De seguida, efetuou-se a digestão. Adicionou-se 10 mL de H2SO4 concentrado 

e uma pastilha de catalisador de Selénio (Tecator S/3.5) a cada tubo. Misturou-se cuidadosamente e 

colocou-se no bloco pré-aquecido a 400 °C (Tecator system 1007/6 – posição 8 do termostato). De 

seguida colocou-se a cabeça de aspiração (Figura 2.3), ligou-se o tubo da trompa de água e abriu-se a 

torneira para o caudal máximo, reduzindo para um caudal mínimo após 5 min. Digeriu-se durante 30 

min até ao desenvolvimento de fumo branco. Após aparecimento de fumos esbranquiçados prolongou-

se a digestão mais 30 min. As amostras límpidas e os fumos brancos atestam o fim da digestão. Por fim 

desligou-se o bloco e retiraram-se os tubos, deixando-se arrefecer no suporte. Após arrefecer à 

temperatura ambiente adicionou-se 50 mL de água ultrapura a cada tubo de digestão.  
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Figura 2.3. Aparelho de digestão. 

 

Depois da digestão procedeu-se à destilação. Antes de iniciar a destilação, verificou-se se as 

quantidades de água ultrapura e de solução de NaOH a 400 g/L dos respetivos recipientes eram 

suficientes para o decorrer da destilação. De seguida, colocou-se na unidade de destilação um tubo de 

digestão, com cerca de 50 mL de água da torneira, e um copo recetor vazio. Subiu-se a plataforma até 

fixar. Fechou-se a porta de segurança, e premiu-se o botão STEAM (Figura 2.4). Esperou-se que cerca 

de 20 mL de destilado fossem recebidos no copo recetor e voltou-se a carregar no botão STEAM para 

desligar. Este procedimento foi repetido sempre que o sistema esteve parado mais de 30 min. Após a 

lavagem do sistema de destilação, colocou-se um tubo de digestão com amostra ou branco, e um copo 

recetor com 25 mL de solução de ácido bórico. Subiu-se a plataforma até fixar (de forma que o tubo 

ficasse mergulhado na solução de ácido bórico). Ligou-se o botão AUTO/MAN e fechou-se a porta de 

segurança. A destilação inicia-se e decorre automaticamente. Repetiu-se este procedimento para cada 

amostra. Depois de terminar todas as amostras colocou-se um tubo de digestão, com água da torneira 

até cerca de metade do volume e um copo recetor vazio. Carregou-se no botão AUTO/MAN para modo 

MANUAL (luz apagada) e premiu-se STEAM de forma a destilar cerca de 3 min para limpar.  
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Figura 2.4. Aparelho de destilação. 

 

Depois da destilação procedeu-se à titulação. Esta foi feita com H2SO4 a 0,025M, até viragem da 

cor (verde- rosa/cinzento) (Figura 2.5). Para o cálculo de “Total Kjeldahl Nitrogen” (TKN) utilizou-se a 

seguinte formula: 

 

TKN

mg/L
=

(𝑉𝑡−𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑉𝑡−𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 )

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
× 14,01 × 1000 × 2 ×

𝐶𝐻2𝑆𝑂4

𝑚𝑜𝑙/𝐿
 

 

 

Para se obter a percentagem em proteína total, multiplicou-se o azoto total da amostra por 6,38. 



Estudo de estirpes probióticas como inoculantes de silagens para o controlo de micotoxinas 

Materiais e métodos 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Titulação de uma amostra. 

2.3.6.7. Determinação de UFCs das bactérias láticas 

 

Colocou-se 1 g de amostra em tubos de falcon e adicionou-se 10 mL de água peptonada, agitou-

se vigorosamente no vortex. De seguida efetuaram-se diluições sucessivas até 10-5 para plaquear 0,1 mL 

em MRS suplementado com 0,05% de ácido sórbico, 0,01% de cicloheximida e 0,1% cisteína-HCL. Depois 

de plaqueado incubaram-se as placas a 30 °C em anaerobiose durante 2 a 3 dias e contaram-se as 

UFCs. 

2.3.6.8. Determinação de UFCs dos fungos 

 

Para a determinação das UFCs dos fungos utilizaram-se as diluições realizadas na etapa anterior 

e plaqueou-se 0,1 mL em meio DRBC. Depois de plaquear incubou-se a 25 °C durante 2 a 3 dias e 

contaram-se as UFCs. 
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2.3.6.9. Determinação do ácido lático e ácido acético 

 

De modo a determinar o ácido lático e o ácido acético filtrou-se 2 mL da solução preparada no 

ponto 2.3.6.7. (CE, 0.2 µm) para viais de HPLC. Depois analisaram-se as amostras por HPLC com 

deteção de índice de refração (RI) e ultravioleta (UV). O equipamento de HPLC era composto por uma 

bomba Jasco 880-PU, um detetor RI Jasco RI-1530, um detetor UV Jasco, um injetor automático Jasco 

AS2057 Plus e um forno SFD 05-015. A aquisição Utilizou-se uma coluna MetaCarb 67 H que foi mantida 

a 60 °C e uma fase móvel constituída por uma solução de H2SO4 a 5 mM previamente filtrada e 

desgaseificada. Os compostos foram eluídos a um caudal de 0,7 mL/min durante uma corrida isocrática 

de 20 min. O volume de injeção foi de 20 µL. O comprimento do detetor UV foi ajustado par 210 nm. 

Em simultâneo prepararam-se as curvas de calibração do ácido lático e do ácido acético com padrões 

de concentração entre 0,18 g/L e 1,8 g/L. Os ácidos orgânicos foram identificados nas amostras 

comparando o tempo de retenção dos picos das amostras com os dos padrões injetados. A quantificação 

foi feita por comparação da área dos picos com a respetiva curva de calibração (Figura AI.15 e AI.16). 
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3.1. DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DAS BAL 

3.1.1. Ensaios de seleção das BAL com atividade antifúngica 

 

Ao longo dos últimos anos as BAL tem demonstrado um papel importante na indústria alimentar, 

não só porque são essenciais na produção de certos alimentos e bebidas, dando-lhes atributos sensoriais 

únicos e desejáveis, mas também porque possuem atividade antimicrobiana, inibindo microrganismos e 

fungos patogénicos (António et al., 2008). 

O objetivo deste ensaio foi testar a atividade antifúngica de 98 bactérias que produzem ácido lático 

em três espécies de fungos diferentes, A. flavus 08MAs201, A. carbonarius 01UAs293 e A. parasiticus 

MUM 92.02. 

3.1.1.1. Efeito em A. flavus 08MAs201  

 

A atividade antifúngica das bactérias foi testada pelo método de dupla camada. Na Tabela 3.1 

encontram-se os resultados qualitativos das bactérias que apresentaram uma maior atividade antifúngica 

em A. flavus 08MAs201 ao longo de sete dias de crescimento. Das 98 BAL estudadas, 44 não foram 

capazes de inibir o crescimento do fungo, 40 BAL demonstraram algum efeito na inibição do fungo e 

apenas 14 BAL apresentaram uma atividade antifúngica considerável. Os resultados completos podem 

ser encontrados no Anexo II - Tabela AII.1. 

 

Tabela 3.1. Estirpes de BAL com maior atividade antifúngica em A. flavus 08MAs201 

Estirpe Espécie 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 

UM-7 L. plantarum +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

UM-55 L. casei +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

UM-87 L. plantarum +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

UTAD-141 n.i. +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

UTAD-224 O. oeni +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

UTAD-271 n.i. +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
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Notas: n.i., não identificadas; -, Sem inibição; +, Algugma inibição; ++, Inibição; +++, Forte inibição. 
 

 

Na Figura 3.1 pode observar-se uma das bactérias que demostrou um efeito de inibição claro no 

crescimento do fungo, com a formação de um halo de inibição em torno das linhas da bactéria.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Inibição do crescimento de A. flavus 08MAs201 pela BAL UM-7. A) 3º dia de inibição, B) 5º dia de 
inibição e C) 7º dia de inibição. 

 

De todas as estirpes estudadas selecionou-se Lactobacillus plantarum UM-7 e Lactobacillus casei 

UM-55, isoladas de leite de vaca, para realizar novas experiências e estudos mais aprofundados. Estudos 

realizados por outros autores demonstraram resultados semelhantes aos obtidos neste ensaio. 

Sangmanee & Hongpattarakere (2014) verificaram também que L. plantarum e L. casei têm capacidade 

para inibir o crescimento de A. flavus e de outras espécies de fungos, A. carbonarius e A. parasiticus. 

Um estudo realizado por Buenos et al. (2006), onde foi testado o efeito de L. casei CRL 431 e L. 

rhamnosus CRL 1224 no crescimento de A. flavus, verificou-se que a maioria das culturas que continham 

as bactérias tiveram um crescimento fúngico inferior e um pH mais baixo do que as culturas controlo 

(sem a bactéria). O diâmetro do micélio diminui quando se usaram ambas as bactérias. Desta forma, 

estas bactérias lática podem ser muito úteis como agentes de controlo biológico de A. flavus.  

UTAD-335 P. parvulus +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-8 L. brevis +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-18 L. brevis +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-78 n.i. +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-93 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-118 n.i. +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-206 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-214 n.i. +++ +++ +++ +++ ++ ++ 
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Xu et al., (2002) estudaram o efeito de L. plantarum na germinação de esporos e verificaram que 

o sobrenadante desta bactéria continha componentes que reduziam a viabilidade dos esporos dos 

fungos. De acordo com estes autores, o ácido lático produzido por estas espécies é o responsável pela 

perda de viabilidade dos esporos, uma vez que este provoca a acidificação do meio de cultura para 

valores de pH próximo de 4. Nestas condições o fungo não têm condições para germinar. 

Para além destas estirpes, foram selecionadas mais 6 bactérias (LAB-8, LAB-18, LAB-78, LAB-93, 

LAB-118 e LAB-206) com o objetivo de determinar se, para além de inibirem o crescimento do fungo, 

também reduzem a quantidade de aflatoxinas produzidas por A. flavus 08MAs201. Estes resultados 

serão apresentados e discutidos na secção 3.1.6. 

3.1.1.2. Efeito em A. carbonarius 01UAs293 

 

Na Tabela 3.2 encontram-se os resultados qualitativos das bactérias que apresentaram maior 

atividade antifúngica em A. carbonarius 01UAs293, ao longo de sete dias de crescimento. Das 98 BAL 

estudadas, 44 não apresentaram qualquer efeito inibitório contra o crescimento do fungo, 36 BAL 

demonstraram algum efeito na inibição do fungo e apenas 18 BAL apresentaram uma atividade 

antifúngica considerável. Os resultados completos podem ser encontrados no Anexo II - Tabela AII.2. 

 

Tabela 3.2. Estirpes de BAL com maior atividade antifúngica em A. carbonarius 01UAs293 

Estirpe Espécie 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 

UM-7 L. plantarum +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

UM-55 L. casei +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

UM-87 L. plantarum +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

UTAD-335 P. parvulus +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-12 n.i. +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-18 L. brevis +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-22 L. pentosus +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

LAB-25 L. plantarum +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-47 L. plantarum +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-49 n.i. +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

LAB-58 n.i. +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-78 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-89 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 
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LAB-94 n.i. +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-101 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-121 n.i. +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

LAB-206 n.i. +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

LAB-210 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-473 P. parvulus +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Notas: n.i., não identificadas; -, Sem inibição; +, Alguma inibição; ++, Inibição; +++, Forte inibição. 
 

Na Figura 3.2 pode-se observar uma das bactérias que demostrou um efeito de inibição claro no 

crescimento do fungo, com a formação de um halo de inibição em torno das linhas da bactéria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Inibição do crescimento de A. carbonarius 01UAs293 pela LAB-78. A) 3º dia de inibição, B) 5º dia de 
inibição e C) 7º dia de inibição. 

 

De todas as estirpes estudadas, selecionaram-se L. plantarum UM-7, L. casei UM-55, LAB-206, 

Pediococcus parvulus UTAD-335, LAB-78, LAB-12 e L. plantarum UM-8, uma vez que foram as bactérias 

que demostraram maior atividade antifúngica.  

Assim, estudo do efeito de inibição destas estirpes no crescimento de A. carbonarius é um tema 

atual e pertinente. Este fungo filamentoso encontra-se em vários produtos agrícolas e é produtor de 

ocratoxina A, uma micotoxina reconhecida pela sua grande toxicidade.   

As bactérias selecionadas neste estudo foram também utilizadas para estudar a inibição da 

produção de ocratoxina A em A. carbonarius 01UAs293. Os resultados referentes esses ensaios serão 

posteriormente apresentados na secção 3.1.7. 

Segundo um estudo realizado por Djossou et al, (2011), onde testou várias bactérias do ácido 

lático de forma a verificar o efeito de inibição contra diferentes fungos ocratoxigénicos, através do método 
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de dupla camada. Estes autores observaram que dez das BAL testadas apresentaram atividade 

antifúngica contra A. carbonarius, tal como verificado no presente estudo. 

3.1.1.3. Efeito em A. parasiticus MUM 92.02 

 

Na Tabela 3.3 encontram-se os resultados qualitativos das bactérias que apresentaram maior 

atividade antifúngica em A. parasiticus MUM 92.02, ao longo de sete dias de crescimento. Das 98 BAL 

estudadas, 37 não apresentaram qualquer efeito inibitório contra o crescimento do fungo, 52 BAL 

demonstraram algum efeito na inibição do fungo e apenas 9 BAL apresentaram uma atividade antifúngica 

considerável. Os resultados completos podem ser encontrados no Anexo II - Tabela AII.3. 

 

Tabela 3.3. Estirpes de BAL com maior atividade antifúngica em A. parasiticus MUM 92.02 

Estirpe Espécie 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 

UM-77 L. plantarum +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

LAB-8 L. brevis +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-48 L. brevis +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-93 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-94 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-100 n.i. +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

LAB-158 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-210 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-220 n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

Notas: n.i., não identificadas; -, Sem inibição; +, Alguma inibição; ++, Inibição; +++, Forte inibição. 
 

 

Na Figura 3.3 pode-se observar uma das bactérias que demostrou um efeito de inibição claro no 

crescimento de A. parasiticus MUM 92.02, com a formação de um halo de inibição em torno das linhas 

da bactéria.  
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Figura 3.3. Inibição do crescimento de A. parasiticus MUM 92.02 pela LAB-158. A) 3º dia de inibição, B) 5º dia 
de inibição e C) 7º dia de inibição. 

 

Observando a Tabela 3.3 pode-se verificar que algumas das BAL estudadas apresentam algum 

efeito inibitório no crescimento de A. parasiticus, tornando-se desta forma importante realizar estudos 

mais aprofundados no que diz respeito ao seu efeito neste fungo. Um estudo realizado por Xu et al 

(2003), no qual se estudou o efeito de L. plantarum ATCC 8014 no crescimento de A. parasiticus e de 

A. flavus, verificou-se que o crescimento de ambos os fungos foi inibido quando o sobrenadante das 

bactérias foi adicionado ao meio MRS. Estes autores reportam que o efeito de inibição pode advir de 

compostos produzidos pela bactéria que inativam a viabilidade dos esporos, e concluem que o ácido 

lático é o composto responsável pela inibição de ambos os fungos. 

3.1.2. Efeito do calor, da atividade enzimática e do pH na atividade antifúngica 

do sobrenadante das BAL UM-7 e UM-55 

 

Este ensaio experimental teve como objetivo determinar a natureza dos compostos responsáveis 

pela atividade antifúngica das espécies selecionadas. Para tal, diferentes frações do sobrenadante das 

bactérias foram submetidas a determinados tratamentos. A primeira fração foi autoclavada, a segunda 

fração foi submetida a um tratamento enzimático, e a terceira fração foi neutralizada com NaOH. 

Na Figura 3.4 e 3.5 encontra-se representado o crescimento de A. flavus 08MAs201 ao longo de 

7 dias, em presença dos diferentes sobrenadantes de L. plantarum UM-7 e de L. casei UM-55, 

respetivamente. 
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Figura 3.4. Crescimento de A. flavus 08MAs201 ao longo do tempo quando crescido em MEA suplementado com 
os diferentes sobrenadantes de L. plantarum UM-7. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela AII.4 e 
AII.5. 

 

 

Figura 3.5. Crescimento de A. flavus 08MAs201 ao longo do tempo quando crescido em MEA suplementado com 
os diferentes sobrenadantes de L. casei UM-55. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela AII.4 e AII.5. 
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No gráfico da Figura 3.4 pode-se verificar a inibição do crescimento do fungo quando este se 

encontra na presença do sobrenadante de L. plantarum UM-7. Ao 7º dia de crescimento, o diâmetro da 

colónia atingiu 50,2 ± 1,6 mm, o que corresponde a uma inibição do seu crescimento em 13% quando 

comparado com o controlo efetuado com MRS. Por outro lado, o fungo cresceu mais quando foi crescido 

na presença do sobrenadante tratado enzimaticamente e do sobrenadante neutralizado (pH 7), tendo 

atingindo 69,2 ± 1 mm e 67,2 ± 2,5 mm, respetivamente. Isto indica que o efeito antifúngico do 

sobrenadante foi revertido por esses dois tratamentos. Sendo assim, para calcular a percentagem de 

inibição do crescimento do fungo passou-se a utilizar como controlo o ensaio efetuado com o 

sobrenadante neutralizado (pH 7). Desta forma, a percentagem de inibição do crescimento de A. flavus 

08MAs201 na presença do sobrenadante de L. plantarum UM-7 foi de 25%. Na presença do 

sobrenadante autoclavado, o fungo apresentou um diâmetro médio de 61,3 ± 2,3 mm, valor ligeiramente 

superior ao registado com o sobrenadante de L. plantarum UM-7 sem tratamento. 

Sendo assim, verifica-se para L. plantarum UM-7, que o tratamento enzimático e a neutralização 

reduziram de forma mais acentuada o efeito antifúngico do sobrenadante da BAL. Esta redução indica 

que o efeito antifúngico provocado por L. plantarum UM-7 em A. flavus 08MAs201 poderá dever-se à 

ação de péptidos e ácidos orgânicos produzidos por esta BAL.  

Segundo um estudo realizado por Wang et al (2012), L. plantarum produz um largo espetro de 

compostos antifúngicos ativos contra fungos patogénicos. Estes autores selecionaram os dois principais 

compostos antifúngicos, o ácido 3-fenil-lático e o ácido benzenoacético (ácido fenilacético), e verificaram 

que estes compostos apresentavam efeitos inibitórios no crescimento do Penicillium digitatum, Fusarium 

oxysporum e Penicillium citrinum. Outro estudo, realizado por Niku-Paavola et al (1999), reportou que 

esta bactéria tem a capacidade de produzir diferentes compostos antifúngicos, nomeadamente, ácido 

benzoico, 5-metil-2,4-imidazolidinodiona, tetra-hidro-4-hidroxi-4-metil-2H-piran-2-ona, 3-(2-metilpropil)-

2,5-piperazinodiona, os quais podem estar relacionados com o efeito de inibição do crescimento dos 

fungos. O estudo demostra que estes compostos podem atuar individualmente, apresentando resultados 

de inibição significativos (cerca de 15%) ou podem atuar associados a uma pequena percentagem de 

ácido lático, originando uma percentagem de inibição bastante superior, podendo atingir os 100%.  

Vários fatores podem influenciar e degradar os compostos produzidos por estas bactérias, a 

temperatura e o período de incubação são fatores essenciais que influenciam o crescimento das BAL e 

afetam consideravelmente a quantidade de metabólitos antifúngicos produzidos por estas. Os estudos 

realizados por Sathe et al. (2007) demonstraram que a atividade antifúngica dos metabolitos produzidos 
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por L. plantarum é máxima a 30 °C entre as 30 e as 48 horas. Estes autores indicaram que a atividade 

antifúngica foi dependente do crescimento e foi mais elevada no fim da fase logarítmica de crescimento. 

A atividade antifúngica diminui durante a fase estacionária, o que sugere que os compostos antifúngicos 

podem ser convertidos em outros metabolitos ou degradados por enzimas autolíticas. No entanto, é 

necessário ter presente que as características ótimas de produção de metabolitos antifúngicos poderão 

diferir de estirpe para estirpe.   

Na Figura 3.5 apresentam-se os resultados obtidos para o ensaio de inibição do crescimento do 

fungo na presença do sobrenadante de L. casei UM-55. Como se pode verificar, com está BAL o perfil 

de crescimento do fungo foi diferente do verificado nos ensaios com L. plantarum UM-7. Com L. casei 

UM-55, o efeito antifúngico manteve-se quando submetido ao tratamento enzimático e ao tratamento 

térmico, atingindo respetivamente uma inibição de 29% e 30%, quando comparado com o controlo. A 

percentagem de inibição quando se utilizou o sobrenadante de L. casei UM-55 sem qualquer tratamento 

foi de 29% ao 7º dia de crescimento. 

Os resultados obtidos neste ensaio não vão de encontro ao estudo realizado por Chang e Kim 

(2007), uma vez que os autores reportam que a atividade inibidora do sobrenadante de L. casei foi 

inativada após 30 minutos a 100 e 121 °C, e concluem que os seus metabolitos não são termo-estáveis. 

No ensaio realizado, como se pode verificar na Figura 3.5, o único tratamento que reverteu o efeito 

antifúngico de L. casei foi a neutralização.  

Para além de se estudar o efeito dos tratamentos referidos anteriormente no crescimento de A. 

flavus 08MAs201, estudou-se também a sua influência na quantidade de aflatoxinas produzidas (AFB1 

e AFB2) pelo mesmo fungo. Os resultados obtidos para a produção de aflatoxinas estão representados 

nas Figura 3.6 e 3.7. 

Na Figura 3.6 pode-se verificar uma maior produção de aflatoxinas quando A. flavus 08MAs201 

esteve na presença do sobrenadante tratado enzimaticamente (174,90 ± 21,34 µg/colónia de AFB1 e 

10,60 ± 1,48 µg/colónia de AFB2) e na presença do sobrenadante neutralizado (124,10 ± 12,97 

µg/colónia de AFB1 e 6,80 ± 0,75 µg/colónia de AFB2). Ainda na mesma Figura pode-se observar que 

o fungo na presença do sobrenadante de L. plantarum UM-7 sem tratamento apresentou uma produção 

de aflatoxinas bastante inferior comparativamente aos dos outros sobrenadantes, 25,60 ± 8 µg/colónia 

de AFB1 e 0,30 ± 0,42 µg/colónia de AFB2. 
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Figura 3.6. Quantidade de AFB1 e AFB2 produzidas por A. flavus 08MAs201 após 7 dias de crescimento em MEA 
suplementado com os diferentes sobrenadantes de L. plantarum UM-7. As percentagens de inibição encontram-
se nas Tabelas AII.4 e AII.5. 

 

Figura 3.7. Quantidade de AFB1 e AFB2 produzidas por A. flavus 08MAs201 após 7 dias de crescimento em MEA 
suplementado com os diferentes sobrenadantes de L. casei UM-55. As percentagens de inibição encontram-se 
nas Tabelas AII.4 e AII.5. 

De uma forma geral verificou-se que quanto maior o crescimento do fungo maior a quantidade de 

aflatoxinas produzida. Assim, o sobrenadante de L. plantarum UM-7 quando submetido ao tratamento 
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enzimático e ao tratamento térmico perdeu o efeito antifúngico, o que levou não só a um aumento de 

crescimento do fungo mas também a um aumento da produção das aflatoxinas. Relacionando a 

quantidade de aflatoxinas totais produzidas pelo fungo na presença do sobrenadante de L. plantarum 

UM-7 sem tratamento e no controlo (MRS), a percentagem de inibição foi de 63 %. No entanto, quando 

se compara a quantidade de aflatoxinas produzidas pelo fungo na presença do sobrenadante de L. 

plantarum UM-7 sem tratamento com o sobrenadante neutralizado a percentagem de redução das 

aflatoxinas sobe para os 80%. Estes resultados são contraditórios aos resultados obtidos por Zavaleta et 

al (2014) e aos resultados obtidos por Sangmanee e Hongpattarakere (2014), pois estes autores 

reportam que as substâncias antifúngicas de L. plantarum permanecem ativas quando submetidas ao 

calor extremo (121 °C) e a tratamento com várias enzimas. Esta diferença pode dever-se ao facto da 

estirpe de L. plantarum UM-7 e as enzimas utilizadas serem diferentes e consequentemente originarem 

resultados distintos.  

Na Figura 3.7 o mesmo não se verifica, uma vez que quando o sobrenadante de L. casei UM-55 

é submetido a um tratamento térmico não ocorre alteração na atividade antifúngica e quando é 

submetido a uma tratamento enzimático a atividade antifúngica diminui ligeiramente. Desta forma, a 

quantidade de aflatoxinas produzidas por A. flavus 08MAs201 na presença do sobrenadante de L. casei 

UM-55 sem tratamento, com tratamento enzimático e com tratamento térmico são muito semelhantes, 

48,5 ± 19,05 µg/colónia, 90 ± 6,53 µg/colónia e 51,7 ± 3,16 µg/colónia de AFB1, e 0,60 ± 0.09 

µg/colónia, 3,2 ± 0,28 µg/colónia e 1,7 ± 0,14 µg/colónia de AFB2, respetivamente. 

Relacionando a quantidade de aflatoxinas totais produzidas pelo fungo com o sobrenadante de L. 

casei UM-55 sem tratamento e o controlo (MRS), a percentagem de inibição é de 84%. No entanto, 

quando se compara a quantidade de aflatoxinas produzidas pelo fungo na presença do sobrenadante de 

L. plantarum UM-7 sem tratamento com o sobrenadante neutralizado, a percentagem de redução das 

aflatoxinas aumenta para 91%. 

No que diz respeito aos resultados obtidos com o sobrenadante de L. casei UM-55 tratado 

termicamente, estes não vão ao encontro dos resultados reportados por Li et al (2012), uma vez que 

estes autores afirmam que os compostos de L. casei são sensíveis à temperatura, diminuindo dessa 

forma o seu efeito antifúngico. O mesmo autor relata ainda que quando L. casei é submetido ao 

tratamento enzimático, o efeito antifúngico não é afetado o que vai de encontro aos resultados obtidos 

no presente trabalho. Quando o pH dos sobrenadantes de ambas as BAL (L. plantarum e L. casei) foi 

ajustado de 4 para 7, a atividade antifúngica foi significativamente reduzida, resultando num aumento 
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do crescimento fúngico e num aumento da produção de aflatoxinas. Vários autores tem relatado que 

quando se aumenta o valor de pH das BAL para 7 a atividade antifúngica é perdida, o que indica que os 

ácidos orgânicos ou outros compostos antifúngicos cuja ação depende do pH são responsáveis pelo 

efeito antifúngico observado (Li et al., 2012; Sangmanee & Hongpattarakere, 2014).  

De acordo com a literatura consultada, apenas os ácidos orgânicos, na sua forma não-dissociada 

hidrofóbica podem penetrar na membrana celular, originando a diminuição progressiva do pH intracelular 

e consequentemente a paragem da atividade metabólica. Os ácidos orgânicos mais frequentemente 

produzidos por bactérias do ácido lático têm valores de pKa inferior a 5. Assim, a neutralização do pH 

remove a atividade antifúngica de ambos os sobrenadantes bacterianos.  

3.1.3. Efeito das BAL UM-7 e UM-55 em A. flavus 08MAs201 ao longo de um 

período de incubação de 24 dias 

 

Este ensaio foi realizado de forma a testar o efeito das bactérias L. casei UM-55 e L. plantarum 

UM-7 em A. flavus 08MAs201 ao longo de 24 dias. Com os resultados obtidos anteriormente verificou-

se que estas bactérias apresentavam atividade antifúngica e anti-aflatoxigênica contra A. flavus 

08MAs201 e dessa forma, tornou-se necessário utilizar o método do envenenamento para confirmar o 

efeito inibitório das bactérias mencionadas.  

Nos gráficos da Figura 3.8 e 3.9 encontram-se os diâmetros do fungo medidos ao longo dos 24 

dias de crescimento, sob ação dos sobrenadantes de L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55, 

respetivamente. 

Nas Figuras 3.8 e 3.9, pode-se observar que o diâmetro dos fungos é bastante similar para ambas 

as bactérias. O diâmetro de A. flavus 08MAs201 foi aumentando ao longo dos dias, tendo estabilizado 

ao 14º dia de crescimento quando se encontrava na presença dos sobrenadantes das bactérias. Pelo 

contrário, este estabilizou mais rapidamente, ao 9º dia de crescimento, quando na presença dos 

sobrenadantes neutralizados (controlos). Pode-se verificar ainda que na presença do sobrenadante das 

bactérias, o diâmetro do A. flavus 08MAs201 foi sempre inferior ao diâmetro do controlo, o que indica 

que houve um efeito inibitório no crescimento do fungo, muito provavelmente devido, aos ácidos 

orgânicos produzidos pelas BAL. Assim, o crescimento do fungo na presença do sobrenadante 
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neutralizado estabilizou apenas quando este cobriu a totalidade da placa. Se fosse utilizada uma placa 

maior, muito provavelmente, este continuaria a crescer atingindo diâmetros maiores. 

Figura 3.8. Crescimento de A. flavus 08MAs201 ao longo de 24 dias quando crescido em MEA suplementado com 
sobrenadante de L. plantarum UM-7 e respetivo controlo. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela 
AII.6. 

Figura 3.9. Crescimento de A. flavus 08MAs201 ao longo de 24 dias quando crescido em MEA suplementado com 
sobrenadante de L. casei UM-55 e respetivo controlo. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela AII.6. 
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Os metabolitos antifúngicos produzidos pelas BAL ainda não são bem conhecidos, estudos 

recentes têm reportado o ácido lático e ácido acético como sendo os principais produtos da fermentação 

de carboidratos por BAL. Outros ácidos orgânicos tais como o ácido propiónico e o ácido 3-fenil-lático 

têm demostrado também uma ampla atividade antifúngica (Lavermicocca et al., 2000; Magnusson et 

al., 2003). Um estudo realizado por Valerio et al (2009), onde foram analisadas, várias estirpes de 

bactérias, tais como L. casei e L. plantarum, indicou uma forte atividade inibidora contra o Aspergillus 

niger e Penicillium roqueforti. Os produtos da fermentação destas estirpes foram caracterizadas por 

baixos valores de pH, e um teor elevado de ácido lático e ácido acético. Noutro estudo realizado por 

Buenos et al. (2006), onde se testou o efeito das estirpes L. casei CRL 431 e L. rhamnosus CRL 1224 

no crescimento do A. flavus, a maioria das culturas que continham as bactérias tiveram um crescimento 

fúngico inferior e um pH mais baixo do que as culturas controlo (sem a bactéria). O diâmetro do micélio 

foi reduzido em 73 e 85% usando L. casei e L. rhamnosus, respetivamente.  

A maior percentagem de inibição do crescimento do fungo resultante da presença do sobrenadante 

de L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55 foi observada entre o 8º e 9º dia de crescimento, tendo esta 

atingindo 26% e 33%, respetivamente. Na Figura 3.10 e 3.11 pode-se observar o aspeto e tamanho das 

colónias nesse período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. A. flavus 08MAs201 ao fim de 9º dia de crescimento na presença de (A) sobrenadante de 
L. plantarum UM-7 neutralizado, e (B) na presença do sobrenadante de L. plantarum UM-7. 

A B 
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Figura 3.11. A. flavus 08MAs201 ao fim de 9º dia de crescimento na presença de (A) sobrenadante de L. casei 
UM-55 neutralizado, e (B) na presença do sobrenadante de L. casei UM-55. 

 

Ao longo dos 24 dias de incubação foram retiradas três réplicas da estufa, ao 3º, 6º, 9º, 12º, 16º 

e 24º dia, tendo sido determinada a quantidade de aflatoxinas totais produzidas por A. flavus 08Mas201 

na presença dos sobrenadantes de L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55 (Figura 3.12 e 3.13). 

 

Figura 3.12. Quantidade de aflatoxinas produzidas por A. flavus 08MAs201 na presença do sobrenadante de 
L. plantarum UM-7. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela AII.7. 

A B 
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Figura 3.13. Quantidade de aflatoxinas produzidas por A. flavus 08MAs201 na presença do sobrenadante de 
L. casei UM-55. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela AII.7. 

 

As principais micotoxinas produzidas pelo A. flavus 08MAs201 foram as aflatoxinas, AFB1 e AFB2. 

As aflatoxinas merecem especial atenção por parte da indústria dos alimentos, porque são substâncias 

altamente tóxicas e cancerígenas para o homem e animais. Este facto levou, nos últimos anos, a uma 

intensa investigação no sentido de detetar, prevenir e controlar a sua ocorrência. 

Na Figura 3.12 pode-se verificar, ao longo dos 24 dias, que o fungo apresenta uma maior produção 

de aflatoxinas quando se encontra na presença do sobrenadante neutralizado (controlo), tal como seria 

de esperar. Tal facto pode advir do fungo apresentar um maior crescimento, o que leva a uma maior 

produção de micotoxinas. Já pelo contrário, o fungo produziu menos aflatoxinas quando na presença do 

sobrenadante do L. plantarum UM-7. Este efeito pode dever-se aos ácidos orgânicos da BAL que ao 

serem capazes de interromper o crescimento do fungo levam consequentemente a uma menor produção 

de aflatoxinas. O sobrenadante de L. plantarum UM-7 teve a capacidade de reduzir em 71% a produção 

de aflatoxinas quando comparado com o controlo. 

A capacidade das BAL para inibir o crescimento de fungos tem sido reportada em várias 

publicações. A sua ação pode resultar, de uma forma geral, da competição por espaço e nutrientes. As 

alterações no pH do substrato através da produção de ácidos orgânicos, como o ácido lático, acético e 

propiónico, juntamente com os ácidos gordos, reuterina e péptidos de baixo peso molecular podem ser 
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responsáveis, em parte, por esta atividade antifúngica. As BAL também têm sido referidas como sendo 

capazes de se ligar às micotoxinas, o que mostra a possibilidade de utilização destes organismos como 

agentes de controlo em alimentos processados fermentados e outros (Bianchini & Bullerman, 2009). 

Pode ainda observar-se, no caso do controlo, que a quantidade de aflatoxinas produzidas vai 

aumentando até ao 9º dia, atingido 741,5 ± 1,95 µg/colónia. No caso do fungo que se encontra na 

presença do sobrenadante não tratado, a concentração de aflatoxinas aumenta até ao 12º dia, atingindo 

apenas 228,6 ± 0,77 µg/colónia. Após esses dias a quantidade de micotoxinas permanece constante, 

uma vez que o fungo na presença do sobrenadante neutralizado atinge o diâmetro da placa, não tendo 

espaço nem nutrientes para crescer mais e consequentemente produzir mais micotoxinas. Relativamente 

ao fungo que se encontra na presença do sobrenadante não tratado, apesar de crescer mais devagar, 

ele tem espaço e continua a crescer mas a produção de aflatoxinas estagna em torno das 200 

µg/colónia. 

Na Figura 3.13 pode-se observar um comportamento idêntico quando o fungo se encontra na 

presença do sobrenadante de L. casei UM-55, observando-se uma percentagem de inibição da produção 

de aflatoxinas de 74% relativamente ao controlo. Pode-se também observar que a quantidade de 

aflatoxinas produzidas foi aumentando até ao 9º dia de crescimento quando o fungo cresceu na presença 

do sobrenadante neutralizado, atingindo 759,8 ± 0,99 µg/colónia. No caso do fungo que se encontra 

na presença do sobrenadante não tratado, a concentração de aflatoxinas aumenta até ao 16º dia, 

atingindo 258,6 ± 1,03 µg/colónia.  

Sendo assim, verifica-se que o efeito antifúngico de L. plantarum UM-7e de L. casei UM-55 é mais 

evidente na produção das aflatoxinas do que no crescimento fúngico.  

3.1.4. Efeito antifúngico de diferentes concentrações de sobrenadante das 

BAL UM-7 e UM-55 em A. flavus 08MAs201 
 

De acordo com os resultados obtidos anteriormente foi possível verificar que L. plantarum UM-7 e 

L. casei UM-55 têm a capacidade de produzir ácidos orgânicos com características antifúngicas. Dessa 

forma, o objetivo deste ensaio foi testar se a concentração de sobrenadante utilizada iria potenciar a 

inibição do crescimento fúngico e consequentemente a produção de micotoxinas. 
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Na Figura 3.14 e Figura 3.15 encontram-se representadas as percentagens de inibição do 

crescimento de A. flavus 08MAs201 na presença de diferentes concentrações de sobrenadante de L. 

plantarum UM-7 e L. casei UM-55, respetivamente. 

 

Figura 3.14. Inibição do crescimento de A. flavus 08MAs201 por diferentes concentrações de sobrenadante de 
L. plantarum UM-7 (5, 10, 15, 20, e 25%). 

 

Figura 3.15. Inibição do crescimento de A. flavus 08MAs201 por diferentes concentrações de sobrenadante de 
L. casei UM-55 (5, 10, 15, 20, e 25%). 
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Na Figura 3.14 e a Figura 3.15 pode-se observar que a percentagem de inibição aumenta com o 

aumento da percentagem de sobrenadante adicionada ao meio de cultura. Este facto tanto acontece 

com o sobrenadante de L. plantarum UM-7 como com o sobrenadante de L. casei UM-55. No entanto, e 

olhando para cada gráfico em particular, consegue-se verificar na Figura 3.14 que a inibição do fungo é 

muito semelhante para as concentrações de 5 e 10%, sendo de 30,1% e 30,2%, respetivamente. A 

percentagem de inibição aumenta ligeiramente quando se aumenta a concentração de sobrenadante de 

10% para 15% e de 15% para 20%. A maior taxa de inibição (38%) foi atingida quando se adicionou 25% 

de sobrenadante ao meio de cultura. 

Olhando para a Figura 3.15 pode-se observar que quando se aumenta a concentração de 

sobrenadante de 5% para 10% a percentagem de inibição aumenta de 17% para 23%. Entre os 10% e os 

20% de sobrenadante a percentagem de inibição vai aumentando ligeiramente, estabilizando entre os 

20% e 25%. A percentagem de inibição com uma concentração de sobrenadante de 25% foi de 28%. 

Perante as duas Figuras 3.14 e 3.15, pode-se observar que existe uma maior inibição do 

crescimento fúngico, quando este se encontra na presença do sobrenadante de L. plantarum UM-7. 

Estes resultados vão de encontro ao que seria de esperar, uma vez que com o aumento da concentração 

de sobrenadante a quantidade de potenciais metabolitos antifúngicos aumenta, aumentando assim o 

efeito inibidor sobre os esporos do fungo e o seu crescimento.  

Na Figura 3.16 e Figura 3.17 encontram-se representadas as percentagens de inibição das 

aflatoxinas produzidas por A. flavus 08MAs201 na presença de diferentes concentrações de 

sobrenadante de L. plantarum UM-7 e de L. casei UM-55, respetivamente. 
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Figura 3.16. Percentagem de inibição das aflatoxinas (AFB1 e AFB2) produzidas por A. flavus 08MAs201 na 
presença de diferentes concentrações de sobrenadante de L. plantarum UM-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Percentagem de inibição das aflatoxinas (AFB1 e AFB2) produzidas por A. flavus 08MAs201 na 
presença de diferentes concentrações de sobrenadante de L. casei UM-55. 

 

Nas Figuras 3.16 e 3.17 pode-se observar que as bactérias L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55 

têm a capacidade de produzir metabolitos antifúngicos capazes de inibir a produção de aflatoxinas por 

A. flavus 08MAs201. A bactéria que possui uma maior capacidade de inibição é L. plantarum UM-7, uma 

vez que com uma concentração de apenas 5% de sobrenadante consegue reduzir a produção de AFB1 
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e AFB2 em 70,5% e 82,5%, respetivamente. Ambos os gráficos demostram que quanto maior a 

concentração de sobrenadante da bactéria, maior o efeito inibitório.  

Na Figura 3.16 pode-se verificar que com a utilização de uma concentração de 25% de 

sobrenadante de L. plantarum UM-7 a percentagem de redução de aflatoxinas atinge 93,8% para a AFB1 

e 96,4% para a AFB2, estando muito próxima dos 100%. Na Figura 3.17 pode-se observar que a partir 

de uma concentração de 15% de sobrenadante de L. casei UM-55, a percentagem de inibição das 

micotoxinas é muito similar. Sendo assim, uma concentração de 15% de sobrenadante da bactéria é 

suficiente para obter uma percentagem de inibição de aproximadamente 90% no caso da AFB2 e de 85% 

no caso da AFB1. 

Estes resultados são concordantes com os resultados obtidos na Figura 3.14 e 3.15, uma vez que 

quanto maior a inibição do crescimento do fungo maior a inibição das aflatoxinas produzidas por esse 

mesmo fungo. Um estudo realizado por Sangmanee e Hongpattarakere (2014), onde utilizaram 

diferentes concentrações de sobrenadante de L. plantarum UM-7 de forma a inibir o crescimento e a 

produção de aflatoxinas em A. flavus e A. parasiticus, demonstrou que a redução significativa do 

crescimento e da produção de aflatoxinas fúngicas esteve associada ao aumento da concentração de 

sobrenadante. 

 

3.1.5. Atividade antifúngica das BAL UM-7 e UM-55 em diferentes espécies 

de fungos 

 

Os fungos filamentosos são os principais microrganismos deterioradores de alimentos, sendo 

responsáveis por significativas perdas económicas e diversos riscos na cadeia alimentar humana. As 

bactérias do ácido lático, especialmente os Lactobacillus são antagonistas naturais destes organismos 

perigosos. 

Na Figura 3.18 e 3.19 está respetivamente representado o efeito de inibição do sobrenadante de 

L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55 em várias espécies de fungos. Todas as espécies selecionadas 

estão descritas como sendo produtoras de aflatoxinas, com exceção de A. sojae MUM 10.241 e A. tamarii 

MUM 09.04. Foram selecionadas 8 espécies de fungos diferentes, as quais foram inoculadas em meio 
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MEA suplementado com sobrenadante de L. plantarum UM-7e de L. casei UM-55, e crescidas durante 7 

dias. 

Observando a Figura 3.18 e Figura 3.19 pode-se verificar que L. plantarum UM-7 foi a bactéria 

que apesentou um efeito antifúngico maior em todas as espécies fúngicas. A percentagem de inibição 

do crescimento dos fungos variou entre 4,3% e 25,9% com L. casei UM-55 e entre 16,3% e 39,1% com 

L. plantarum UM-7. Das espécies de fungos em estudo, a que apresentou uma maior percentagem de 

inibição foi A. flavus 08MAs201 na presença de L. casei UM-55, e A. parasiticus MUM 92.02 na presença 

de L. plantarum UM-7. Por outro lado, a espécie que apresentou uma menor percentagem de inibição 

com L. casei UM-7 foi A. nomius MUM 09.01 e com L. plantarum UM-7 foi A. sojae MUM 10.241. Como 

já foi referido anteriormente todas estas espécies fúngicas são produtoras de aflatoxinas, com exceção 

de A. sojae e A. tamarii. 

Estes resultados indicam que diferentes espécies de fungos reagem de forma diferente ao efeito 

de inibição das BAL. Ou seja, alguns dos fungos testados podem ser mais resistentes do que outros e 

dessa forma, cada um compete, pelo espaço e nutrientes, de forma diferente na presença dos diferentes 

sobrenadantes das bactérias. Na literatura, a maior parte das estirpes de bactérias que produzem 

metabolitos antifúngicos, como L. casei e L. plantarum têm a capacidade de inibir espécies do género 

Aspergillus, estes fungos muitas vezes apresentam resistência e a inibição do seu crescimento é 

geralmente uma tarefa difícil. Ainda há poucos dados sobre a inibição de alguns destes fungos pelas BAL 

(Tropcheva et al., 2014). 
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Figura 3.18. Efeito de inibição do sobrenadante de L. plantarum UM-7 no crescimento de diferentes espécies de 
fungos, A. flavus 08MAs201, A. flavus MUM 10.237, A. parasiticus MUM 92.02, A. nomius MUM 09.01, A. 
arachidicola MUM 10.238, A. minisclerotigenes MUM 10.240, A. sojae MUM 10.241 e A. tamarii MUM 09.04. As 
percentagens de inibição encontram-se na Tabela AII.8. 
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Figura 3.19. Efeito de inibição do sobrenadante de L. casei UM-55 no crescimento de diferentes espécies de 
fungos, A. flavus 08MAs201, A. flavus MUM 10.237, A. parasiticus MUM 92.02, A. nomius MUM 09.01, A. 
arachidicola MUM 10.238, A. minisclerotigenes MUM 10.240, A. sojae MUM 10.241 e A. tamarii MUM 09.04. As 
percentagens de inibição encontram-se na Figura AII.9. 
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A Figura 3.20 e 3.21 ilustram a quantidade total de aflatoxinas produzidas por cada espécie na 

presença do sobrenadante de L. casei UM-55 e de L. plantarum UM-7, respetivamente.  

 

Figura 3.20. Quantidade de aflatoxinas produzidas pelas várias espécies de fungos testadas na presença do 
sobrenadante de L. plantarum UM-7. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela AII.10. 

 

 

Figura 3.21. Quantidade de aflatoxinas produzidas pelas várias espécies de fungos testadas na presença do 
sobrenadante de L. casei UM-55. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela AII.10. 
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A produção de aflatoxinas foi mais inibida em A. parasiticus MUM 92.02, tendo sido atingidas 

inibições de 99% e 97% com L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55, respetivamente. Relativamente ao 

sobrenadante de L. plantarum UM-7, este apresentou um efeito reduzido em A. minisclerotigenes MUM 

10.240 (1%) e A. arachidicola MUM 10.238 (8%), mas inibições de 50%, 76% e 45% em A. flavus 

MUM10.237, A. flavus 08MAs201 e A. nomius MUM 09.01, respetivamente (Figura 3.20). 

Na Figura 3.21, pode-se verificar ainda que na presença do sobrenadante de L. casei UM-55, 

A. flavus MUM 10.237, A. flavus 08MAs201, A. arachidicola MUM 10.238, A. nomius MUM 09.01 e 

A. minisclerotigenes MUM 10.240 reduziram a sua produção de aflatoxinas em 53%, 69%, 16%, 28% e 

71%, respetivamente. Torna-se assim evidente uma elevada diferença na redução de aflatoxinas 

produzidas por A. nomius MUM 09.01 e A. minisclerotigenes MUM 10.240 quando estes são cultivados 

em meio suplementado com o sobrenadante de L. plantarum UM-7 ou L. casei UM-55. Estes resultados 

podem indicar que os metabolitos produzidos pelas diferentes bactérias apresentam características 

distintas, uma vez que parecem induzir respostas diferentes no mesmo fungo.  

Estes resultados tornam-se relevantes uma vez que os fungos A. flavus 08MAs201 e A. parasiticus 

MUM 92.02 têm a capacidade de crescer em vários produtos agrícolas, tornando-se extremamente 

importantes para a indústria alimentar e segurança de alguns produtos alimentares. Num trabalho 

anterior, Onilude et al (2005) informou que a atividade antifúngica era dependente das estirpes 

bacterianas bem como das estirpes fúngicas, concluindo que diferentes estirpes de fungos responderam 

de forma diferente para diferentes bactérias, tanto no que diz respeito ao crescimento fúngico como à 

produção de micotoxinas. Segundo um estudo realizado por Gerbaldo et al, (2012), onde testaram a 

atividade antifúngica de estirpes de Lactobacillus em vários Aspergilli da secção Flavi, verificaram que as 

estirpes L. rhamnosus L60 e L. fermentum L23 inibiram completamente o crescimento dos fungos 

aflatoxigénicos, e que a produção de micotoxinas foi reduzida entre 95-99% e 28-100% para L60 e L23, 

respetivamente. Estes resultados, apesar de as estirpes de bactérias utilizadas terem sido diferentes às 

usadas no presente trabalho, tornam-se importantes uma vez que estes fungos são contaminantes 

naturais de alimentos utilizados para a produção animal, podendo ser efetivamente controlados por 

diferentes estirpes de Lactobacillus com propriedades probióticas. 
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3.1.6. Efeito antifúngico do sobrenadante das BAL LAB-8, LAB-18, LAB-78, 

LAB-93, LAB-118 e LAB-206 em A. flavus 08MAs201 

 

A partir de todos os ensaios realizados, verificou-se que L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55 são 

as bactérias com melhor capacidade para inibir e reduzir o crescimento de A. flavus 08MAs201 e a sua 

produção de aflatoxinas. Após o estudo destas bactérias, e através do método de sobreposição, foram 

selecionadas outras estirpes que apresentaram uma elevada capacidade para inibir o crescimento de A. 

flavus 08MAs201. De seguida, procurou-se avaliar se o sobrenadante dessas estirpes teriam também 

aptidão para reduzir significativamente o crescimento de A. flavus 08MAs201 e a produção de aflatoxinas. 

Na Figura 3.22 encontra-se representado o crescimento de A. flavus 08MAs201 na presença do 

sobrenadante das diferentes BAL testadas. 

Figura 3.22. Inibição do crescimento de A. flavus 08MAs201 pelo sobrenadante das BAL LAB-8, LAB-18, LAB-78, 
LAB-93, LAB-118 e LAB-206. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela AII.11. 
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Observando a Figura 3.22 pode-se constatar que todas as bactérias selecionadas, apesar de ainda 

não terem sido identificadas, apresentam uma atividade antifúngica elevada contra A. flavus 08MAs201. 

Das seis bactérias testadas a que apresenta uma maior percentagem de inibição no crescimento do 

fungo comparativamente com o controlo é a LAB-206, apresentando uma inibição de 37%. A 

percentagem de inibição do crescimento de A. flavus na presença do sobrenadante das BAL LAB-8, LAB-

18, LAB-78, LAB-93 e LAB-118, ao 7º dia de crescimento, foi de 30%, 31%, 29%, 31% e 32%, 

respetivamente.  

Na Figura 3.23 está representada a quantidade de aflatoxinas produzidas por A. flavus 08MAs201, 

quando inoculado em meio suplementado com os sobrenadantes das referidas BAL. 

 

Figura 3.23. Quantidade de aflatoxinas produzidas por A. flavus 08MAs201 na presença do sobrenadante das BAL 
LAB-8, LAB-18, LAB-78, LAB-93, LAB-118 e LAB-206. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela AII.12. 

 

Na Figura 3.23 pode-se observar que as diferentes bactérias inibiram a quantidade de aflatoxinas 

totais produzidas, quando comparadas com o controlo. Dos sobrenadantes utilizados o que apresenta 

uma maior redução na produção de aflatoxinas foi a LAB-206, alcançando uma inibição de 85%. Por 

outro lado, a bactéria que apresenta menor atividade anti-aflatoxigénica em A. flavus é a LAB-8, reduzindo 

apenas 66% a produção de aflatoxinas. Relativamente às outras bactérias testadas o poder de inibição 

ronda os 70%. 

Como se pode verificar todas as bactérias testadas apresentam uma atividade antifúngica bastante 

significativa contra A. flavus 08MAs201, tornando-se desta forma importantes para trabalhos futuros. 
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Futuramente, o ideal seria tentar identificar cada uma delas ao nível da espécie e realizar ensaios com 

diferentes concentrações de sobrenadante, para verificar se a concentração poderá influenciar a inibição 

do crescimento do fungo e a produção de micotoxinas. Outro ensaio importante seria também testar o 

sobrenadante destas bactérias em outras espécies de fungos. 

3.1.7. Efeito de inibição do sobrenadante das BAL UM-55, UM-7, LAB-206, 

UTAD-335, LAB-78, LAB-12 e UM-87 em A. carbonarius 01UAs293. 

 

A. carbonarius 01UAs293 tem mostrado uma capacidade consistente em produzir OTA e é a fonte 

mais provável desta micotoxina em diversos produtos agrícolas e alimentares. Depois de se verificar pelo 

método de sobreposição que existem algumas bactérias do ácido lático com aptidão para inibir o 

crescimento de A. carbonarius 01UAs293, selecionaram-se as bactérias que apresentaram uma maior 

atividade antifúngica, de forma a determinar a capacidade dos seus sobrenadantes para inibir o 

crescimento deste fungo e consequentemente a produção de OTA. Na Figura 3.24 está representado o 

crescimento de A. carbonarius 01UAs293 em meio suplementado com o sobrenadante das diferentes 

BAL. 

Observando a Figura 3.24 pode-se verificar que as várias bactérias utilizadas não apresentaram 

um efeito inibitório considerável no crescimento de A. carbonarius 01UAs293. Tal facto pode dever-se 

ao tipo de controlo utilizado, uma vez que no ensaio de dupla camada estas bactérias inibiram claramente 

o fungo. Para a realização deste ensaio considerou-se que o controlo seria o sobrenadante da bactéria 

neutralizado a pH 7, tal como efectuado com A. flavus 08MAs201. No entanto, não foram realizados 

ensaios prévios de forma a verificar efectivamente em que condições o fungo obteria um maior 

crescimento e uma maior produção de OTA. Assim sendo, uma sugestão para estudos futuros, seria a 

de se realizarem ensaios com o sobrenadante das bactérias depois de submetidos a tratamento térmico, 

tratamento enzimático e neutralização, como efectuado com A. flavus 08MAs201, de forma a se 

comparar com meio suplementado com MRS. Desta forma, poderia-se determinar em qual deles se 

obtem um maior crescimento do fungo e uma maior produção de micotoxina, e identificar o melhor 

controlo positivo. 
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Apesar do controlo positivo não ser o ideal pode-se verificar que as bactérias que apresentam uma 

maior percentagem de inibição do crescimento do fungo ao longo dos 7 dias são as BAL UTAD-335, LAB-

78 e LAB-12. Estas inibiram o crescimento do fungo, respetivamente em 13,6%, 13,1% e 16,2% ao fim 

de 3 dias de crescimento. No entanto, essas percentagens de inibição diminuem ao fim de 7 dias de 

incubação porque as diferenças entre o tamanho das colónias passam a ser influênciadas pelo 

crescimento do controlo que atinge o diâmetro máximo da placa. 

Figura 3.24. Inibição do crescimento de A. carbonarius 01UAs293 pela presença do sobrenadante das BAL UM-
55, UM-7, LAB-206, UTAD-335, LAB-78, LAB-12 e LAB-87. As percentagens de inibição encontram-se na Tabela 
AII.13. 
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Ainda na Figura 3.24 pode-se observar que o sobrenadante de L. plantarum UM-87 produz um 

efeito inibidor reduzido no crescimento de A. carbonarius 01UAs293 durante os primeiros 6 dias de 

incubação, e que esse efeito aumenta consideravelmente ao 7º dia de crescimento, atingindo 14%. 

Na Figura 3.25 está representada a quantidade de OTA produzida por A. carbonarius 01UAs293 

quando crescido nos meios suplementados com o sobrenadante das diferentes BAL testadas. 

Figura 3.25. Quantidade de ocratoxina A produzida por A. carbonarius 01UAs293 na presença do sobrenadante 

das BAL UM-55, UM-7, LAB-206, UTAD-335, LAB-78, LAB-12 e LAB-87. As percentagens de inibição encontram-

se na Tabela AII.14. 

  

Na Figura 3.25 pode-se observar que relativamente a inibição da OTA, as bactérias que 

demonstram uma maior atividade inibitória são as BAL LAB-78 e LAB-12, apresentando ambas um efeito 

inibitório de 28%. Pelo contrário, a bactéria UM-87 é a que demonstra ter o menor efeito inibitório, 

redunzindo apenas em 2% a produção de OTA. Observando a quantidade de OTA produzida por A. 

carbonarius 01UAs293 na presença do sobrenadante da BAL UM-7 e UTAD-206, pode-se verificar uma 

maior produção de micotoxina quando comparado com o controlo, o que não seria de esperar. Estes 

resultados podem estar associados ao facto do controlo utilizado não ser o mais indicado, como referido 

anteriormente. Uma vez que ainda não se sabe muito bem quais as propriedades das bactérias que 

controlam o crescimento dos fungos e a produção de micotoxinas, o ajuste do pH do sobrenadante das 

bactérias para 7 pode não ter sido suficiente, neste caso,  para reverter o seu efeito antifúngico e anti-

micotoxinas. Esta matéria deve ser tida em conta em estudos futuros.   
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3.2.  SILAGENS 

A silagem é um processo de fermentação conduzido por bactérias do ácido lático (BAL) que 

fermentam os hidratos de carbono solúveis em ácidos orgânicos (e.g. ácido lático) num ambiente 

maioritariamente anaeróbico. A importância da produção destes ácidos está ligada à redução do pH 

dentro do silo, que propiciará a conservação da silagem, pois com pH baixo (em torno de 4.0) a 

multiplicação de microrganismos indesejáveis e causadores de deterioração do material é inibida. No 

entanto, as silagens podem muitas vezes encontrar-se contaminadas por diversos fungos. 

A determinação do ponto ideal de corte do material vegetal no momento da preparação da 

ensilagem é um fator fundamental para a produção de silagem de boa qualidade. O material vegetal 

colhido com um teor de matéria seca (MS) entre 32 e 38% permite uma melhor fermentação e, se 

tomados todos os cuidados no processo, origina silagens que aumentam o desempenho produtivo 

animal. 

O objetivo deste ensaio experimental foi testar o efeito antifúngico de L. plantarum UM-7, L. casei 

UM-55 e P. parvulus UTAD-473 em silagens de milho contaminadas separadamente com OTA, A. flavus 

08MAs201 e A. carbonarius 01UAs293. Ao longo de 90 dias de incubação foram retiradas amostras de 

silagem de modo a avaliar o desenvolvimento das BAL, dos fungos micotoxigénicos e a produção de AFLs 

e OTA, bem como alguns parâmetros que caracterizam a qualidade dessas silagens. 

3.2.1. Análise dos parâmetros da silagem ao longo do tempo 

3.2.1.1. pH das silagens  

 

O pH de cada silagem foi medido no momento em que estas foram abertas. Na Figura 3.26 

encontram-se os valores de pH de cada uma das silagens, contaminadas artificialmente com OTA, com 

A. flavus 08Mas201 ou com A. carbonarius 01UAs293 aos 0, 30, 60 e 90 dias de incubação. 
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Figura 3.26. pH das silagens contaminadas com OTA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.27. pH das silagens contaminadas com A. flavus 08MAs201. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 3.28. pH das silagens contaminadas com A. carbonarius 01UAs293. 



Estudo de estirpes probióticas como inoculantes de silagens para o controlo de micotoxinas 

Resultados e discussão 

 

82 

 

Nas Figuras 3.26, 3.27 e 3.28 pode-se verificar que o valor de pH é um fator capaz de caracterizar 

a silagem. Perante os valores de pH apresentados pode-se observar que nas silagens contaminadas com 

OTA, o valor de pH tende a permanecer constante ao longo dos 90 dias de incubação. Isso pode indicar 

que as bactérias inoculadas na silagem não terão crescido ou não tiveram capacidade de produzir ácidos 

orgânicos.  

Por outro lado, nas silagens contaminadas com A. flavus 08MAs201 ou A. carbonarius 01UAs293, 

os valores de pH aumentaram ao longo do tempo, o que pode indicar que os fungos se terão adaptado 

melhor às silagens e crescido mais rapidamente que as bactérias. Dessa forma, os valores de pH 

aumentaram de 5 para 8 em vez de caírem de 5 para 4, como seria de esperar se as bactérias lática se 

tivessem desenvolvido nas silagens. Segundo outros estudos sobre silagens, os valores de pH tendem a 

diminuir nos primeiros dias da fermentação, acabando por estabilizar ao longo do tempo. Isso ocorre 

devido ao crescimento das BAL e consequentemente à produção de ácidos orgânicos. Este facto leva a 

uma diminuição do pH das silagens e consequentemente à inibição do desenvolvimento de fungos 

(Johnson et al., 2005; Saarisalo et al., 2007).  

3.2.1.2. Matéria seca 

 

A matéria seca representa a percentagem de silagem que não é água. Este tem sido 

tradicionalmente determinado por secagem a altas temperaturas durante curtos períodos de tempo. No 

entanto, compostos voláteis também podem ser evaporados durante este processo. A percentagem de 

humidade de uma silagem pode variar de acordo com a espécie vegetal utilizada e o seu estado fisiológico 

aquando a sua colheita.  

Nas Figuras 3.29, 3.30 e 3.31 encontram-se os valores da matéria seca (MS), em percentagem, 

obtidos no estudo das silagens contaminadas com OTA, A. flavus 08MAs201 e A. carbonarius 

01UAs293. Cada uma destas silagens foi dividida em 4 frações, tendo 3 delas sido inoculadas 

separadamente com as BAL L. casei UM-55, L. plantarum UM-7 e P. parvulus UTAD-473, e a quarta 

inoculada com H2O estéril para servir de controlo. 
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Figura 3.29. Matéria seca das silagens contaminadas com OTA ao longo do tempo. 

 
Figura 3.30. Matéria seca das silagens contaminadas com A. flavus ao longo do tempo. 

 

Figura 3.31. Matéria seca das silagens contaminadas com A. carbonarius ao longo do tempo. 
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Observando as Figuras 3.29, 3.30 e 3.31, relativas à matéria seca das silagens, pode-se verificar 

de uma forma geral, que a matéria seca tende a diminuir mais durante os primeiros 30 dias, acabando 

por estabilizar entre os 60 e os 90 dias de incubação. Este facto pode estar associado, numa fase inicial, 

a um maior desenvolvimento dos microrganismos presentes na silagem e consequentemente a uma 

maior conversão dos carboidratos solúveis da silagem em produtos de fermentação voláteis. Originando 

assim, perdas de energia do material ensilado, através da libertação de CO2, etanol, ácidos gordos 

voláteis, entre outros. Para além disso, existem perdas ligadas ao material vegetal e aos seus processos 

naturais (respiração, fermentação, humidade) que são de difícil controlo. No entanto, esta tendência 

torna-se mais visível nas silagens contaminadas pelo A. flavus 08MAs201 e A. carbonarius 01UAs293, 

na silagem contaminada com OTA verifica-se que inicialmente a matéria seca decresce de uma forma 

menos acentuada. Estes resultados podem dever-se ao facto das silagens contaminadas com o fungo 

tenham sido furadas e dessa forma as perdas de massa tenham sido maiores. 

Segundo o manual de ensilagem (Animal, 2012) a matéria seca depende muito do material de 

forragem utilizada devendo estar compreendida normalmente entre os 15 e 50%. No caso da silagem de 

milho a matéria seca anda à volta dos 30 a 32% na fase inicial e à volta de 15 a 20% após o processo 

de fermentação, no entanto essas percentagens podem ser influenciadas pelo corte da forragem e pela 

qualidade da forragem. O ponto de colheita é um parâmetro fundamental para a qualidade da silagem e 

depende essencialmente da maturidade da planta e de sua humidade. Outro fator importante é a 

qualidade da forragem, se a forragem for constituída por uma maior percentagem de folha (fibra) e uma 

menor percentagem de grão, vai originar uma menor quantidade de massa húmida e consequentemente 

maior quantidade de massa seca. Comparando os valores de matéria seca iniciais obtidos neste estudo 

com os valores descritos pelo manual de silagem, e visto que a silagem em estudo foi feita com forragem 

de milho, o ideal seria estarem compreendidos entre os 30 e 32%. Contudo, os resultados obtidos 

encontram-se dentro dos valores de matéria seca descritos para silagem. Os resultados obtidos neste 

estudo podem indicar que a silagem seria constituída na sua maioria por folha (fibra) aumentando assim 

a percentagem de matéria seca inicial. Relativamente aos resultados obtidos na fase final pode-se 

verificar que vão ao encontro dos valores descritos acima, rondando os 15% de matéria seca.  

Num estudo realizado por Bosworth (2005), que se debruçou sobre o estudo da qualidade das 

silagens, os autores afirmaram que percentagens de matéria seca inferiores a 30% podem, muitas vezes, 

aumentar o pH da silagem, originando rendimentos de silagem mais baixos. Por outro lado, silagens que 

apresentam percentagens de matéria seca superior a 40% podem tornar a ensilagem mais fraca, 
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causando fermentações impróprias e fraca estabilidade aeróbia. A silagem realizada com material com 

excesso de humidade e sem uma elevada compactação impedem a conservação do material original, 

causando grandes perdas de matéria seca. 

3.2.1.3. Cinzas 

 

As análises de silagens reportam geralmente que contêm importantes minerais. O conteúdo 

mineral total de uma silagem é chamado de cinzas e segundo um estudo de revisão realizado por 

Fulgueira et al (2007) representa 3 a 12% da matéria seca. Segundo o manual de ensilagem o teor médio 

de cinzas deve rondar os 6 e 9% de matéria seca. Um teor de cinzas maior do que 10% indica terra na 

forragem.  

Nas Figuras 3.32, 3.33 e 3.34 estão representadas as quantidades de cinzas detetadas nas 

silagens contaminadas com OTA, A. flavus 08MAs201 e A. carbonarius 01UAs293.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32. Percentagem de cinzas determinadas nas diferentes silagens contaminadas com OTA ao longo do 
tempo. 
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Figura 3.33. Percentagem de cinzas determinadas nas diferentes silagens contaminadas com A. flavus 
08MAs201 ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34. Percentagem de cinzas determinadas nas diferentes silagens contaminadas com A. carbonarius 
01UAs293 ao longo do tempo. 
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As cinzas são o teor total de minerais contidos nas silagens. Uma vez que corresponde à fração 

não orgânica, se houver níveis mais elevados de matéria mineral na silagem, esta certamente 

apresentará menor níveis de energia. 

A quantidade de minerais presentes nas silagens deveria permanecer constante ao longo do 

tempo, apesar de a silagem passar por um processo de fermentação que leva à perda de matéria devido 

à transformação de uns compostos noutros por parte dos microrganismos presentes na silagem. Desta 

forma, e verificando a Figura 3.32, pode-se observar que a quantidade de cinzas presentes nas silagens 

contaminadas com OTA diminui durante os 30 primeiros dias e depois tende a estabilizar. Tais resultados 

podem ter surgido devido a alterações na microflora das silagens, com o crescimento dos 

microrganismos presentes. Outra possível justificação para esta diminuição pode estar associada ao 

transporte até à balança das amostras após o processo de inceneração, uma vez que pode ter ocorrido 

perda de cinzas ou erro de determinação. 

Visualizando as Figuras 3.33 e 3.34 pode-se verificar que a percentagem de cinzas segue a mesma 

tendência ao longo do tempo. Pode-se observar que existe uma pequena oscilação na quantidade de 

cinzas entre cada silagem contaminada com A. flavus 08MAs201 e A. carbonarius 01UAs293, no 

entanto, essas diferenças podem estar associadas a erros de determinação durante a realização das 

silagens. 

Os resultados obtidos neste estudo não vão de encontro aos valores descritos por Fulgueira et al 

(2007), onde o teor médio de cinzas estão compreendido entre os 3 e 12% de matéria seca. O facto dos 

resultados obtidos neste estudo terem sido relativamente mais baixos, pode indicar que a silagem 

continha mais matéria orgânica do que matéria inorgânica e consequentemente maior quantidade de 

energia, favorecendo o crescimento dos microrganismos presentes na silagem. 

Saarisalo et al (2007) estudou várias estirpes de bactérias do ácido lático com um amplo espetro 

de atividade antifúngica como inoculantes para silagens durante 84 dias. Neste estudo, a quantidade 

das cinzas diminuiu inicialmente durante os primeiros 15 dias e depois estabilizou. Estes resultados não 

vão ao encontro dos resultados obtidos neste trabalho experimental. Para além disso, no estudo feito por 

Saarisalo, a percentagem de cinzas no tempo inicial foi de 7% MS, e no presente trabalho, foi 

aproximadamente de 1% MS. 
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3.2.2. Análise da Proteína Total 

 

O termo de proteína bruta é usado porque representa todo o azoto que se encontra na forma de 

azoto não proteico (NPN), tais como nitratos, amónia, ureia e aminoácidos individuais, bem como o azoto 

presente na forma de verdadeira proteína. A concentração total de azoto de uma amostra é geralmente 

determinada pelo método de Kjeldahl. A proteína bruta é representada pela quantidade total de azoto 

determinada analiticamente após a sua multiplicação por um fator de conversão de 6,25. A utilização 

deste fator baseia-se no pressuposto de que a verdadeira proteína contém 16% de azoto (Fulgueira et al., 

2007).  

Ao longo deste ensaio experimental foram retiradas 12 amostras de silagem, das quais 4 tinham 

sido contaminadas com OTA, 4 contaminadas com A. flavus 08MAs201, e 4 contaminadas com 

A. carbonarius. Dessas 4 amostras, uma tinha sido inoculada com H2O, outra com L. plantarum UM-7, 

a 3ª com L. casei UM-55 e a 4ª com P. parvulus. As amostras foram recolhidas aos 0, 30, 60 e 90 dias 

de incubação, de forma a determinar o comportamento da proteína total presente em cada uma das 

silagens. Os resultados estão apresentados na Figura 3.35, Figura 3.36 e Figura 3.37. 

 

 

 

Figura 3.35. Percentagem de proteína por matéria seca presente nas silagens contaminadas com OTA. 
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Figura 3.36. Percentagem de proteína por matéria seca presente nas silagens contaminadas com A. flavus 

08MAs201. 

 

 

Figura 3.37. Percentagem de proteína por matéria seca presente nas silagens contaminadas com A. carbonarius 
01UAs293. 

 

Observando a Figura 3.35 pode-se verificar que a quantidade de proteína não é constante ao longo 

dos dias de incubação, apresentando variações inconsistentes. A quantidade de proteína total nas 4 

silagens contaminadas com OTA deveriam apresentar valores semelhantes, uma vez que apenas contêm 
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a micotoxina e não o fungo que a produz. Olhando em particular para as silagens contaminadas com 

OTA e na presença de H2O, pode-se verificar que a percentagem de proteína anda à volta dos 4% de 

matéria seca, não ocorrendo uma grande variação. Relativamente às silagens contaminadas com OTA 

na presença das diferentes bactérias, estas apresentam uma variação na quantidade de proteína, 

principalmente ao fim de 90 dias de incubação. Os resultados obtidos podem ter ocorrido, devido ao 

facto das amostras de cada tempo terem sido retiradas de silagens independentes, ou seja, poderiam 

conter valores iniciais de proteína diferentes.  

Analisando a Figura 3.36 e 3.37 pode-se verificar que a quantidade de proteína aumenta ao longo 

do tempo para as silagens contaminadas com A. flavus 08MAs201 e A. carbonarius 01UAs293, 

rondando os 20% de matéria seca aos 90 dias de crescimento. Uma vez que o fungo é constituído por 

uma grande parte de proteína e que este converte os açúcares presentes na matriz em proteína. O que 

seria de esperar era que a quantidade de proteína da silagem controlo (A. flavus + H2O, A. carbonarius 

+ H2O) fosse igual ou superior à quantidade de proteína nas restantes silagens, uma vez que indicaria 

que as bactérias estariam a inibir o crescimento dos fungos. No entanto isso não se verifica, tanto nas 

silagens contaminadas com A. flavus 08MAs201, como nas silagens contaminadas com A. carbonarius 

01UAs293 a quantidade de proteína vai aumentando ao longo dos dias, seguindo a mesma tendência 

das silagens controlo.  

Na Figura 3.36 e 3.37 pode-se ainda verificar que ocorreu uma diminuição da quantidade de 

proteína nos primeiros 30 dias de incubação em todas as silagens, o que não seria de esperar. Este 

facto pode estar associado às amostras terem sido retiradas de silagens independentes que apesar de 

estarem nas mesmas condições podem originar resultados diferentes. Outra possível justificação pode 

estar associada ao facto da matriz vegetal não ter sido suficientemente triturada antes de ser ensilada, 

o que pode ter originado uma fermentação pouco uniforme e maior variabilidade nos dados obtidos. 

Segundo a literatura (Guyer, 1986) a quantidade de proteína inicial presente na silagem de milho 

anda à volta dos 7 a 9%. Comparando os resultados obtidos na literatura com os resultados obtidos neste 

estudo pode verificar-se que para as silagens contaminadas com OTA e A. flavus 08MAs201 a quantidade 

de proteína inicial é inferior ao esperado, no entanto as silagens contaminadas com A. carbonarius 

01UAs293 apresentam uma quantidade de proteína dentro da média esperada. 

Num estudo realizado por Filya (2004), estudou-se os parâmetros de 4 silagens de milho 

realizadas com foragem colhidas em quatro estados de maturação distintos. As silagens foram incubadas 

durante 90 dias e a quantidade de proteína foi determinada aos 0 e 90 dias. Segundo este estudo a 



Estudo de estirpes probióticas como inoculantes de silagens para o controlo de micotoxinas 

Resultados e discussão 

91 

percentagem de proteína bruta está compreendida entre os 6 e 8%, mantendo-se constante aos 90 dias 

de incubação.  

De forma a melhorar os resultados obtidos em trabalhos futuros, seria aconselhável reformular a 

metodologia de ensilagem utilizada, uma vez que a silagem em sacos não se mostrou um método muito 

eficaz. 

3.2.3. Determinação de UFC dos fungos 

 

Os fungos são organismos eucarióticos que digerem o seu alimento externamente e absorvem os 

nutrientes na sua forma simples diretamente através da sua parede celular. A maioria dos fungos 

reproduzem-se por esporos. Nas Figuras 3.38 e 3.39 encontram-se respetivamente representadas as 

unidades formadoras de colonias (UFCs) de A. flavus 08MAs201 e A. carbonarius 01UAs293 detetadas 

em cada uma das silagens ao longo dos 90 dias de incubação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.38. UFCs presentes em cada uma das silagens contaminadas com A. flavus 08MAs201. 
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Figura 3.39. UFCs presentes em cada uma das silagens contaminadas com A. carbonarius 01UAs293. 

 

Analisando a Figura 3.38 pode-se verificar que A. flavus 08MAs201 produziu nas várias silagens 

uma maior quantidade de esporos durante os primeiros 30 dias. Estes resultados podem estar 

associados ao facto de o fungo se estar inicialmente a adaptar à matriz e dessa forma produzir maior 

quantidade de esporos. Depois dos 30 dias os valores tendem a estabilizar, uma vez que os resultados 

obtidos foram muito próximos, o que indica que a partir dos 30 dias o fungo deixa de produzir esporos. 

Estes resultados podem dever-se ao facto de as silagens não apresentarem mais as condições 

necessárias para a esporulação do fungo, ou seja, podem não conter nutrientes suficientes. 

Na Figura 3.39 pode-se observar que a quantidade de esporos de A. carbonarius 01UAs293 

aumenta até aos 30 dias de incubação nas diferentes silagens que contêm este fungo, mantendo-se 

constante até aos 60 dias e depois volta a aumentar ligeiramente dos 60 aos 90 dias de incubação. A 

justificação para estes resultados é a mesma do caso anterior, o fungo inicialmente passa por um período 

de adaptação e depois ao longo do tempo acaba por estabilizar a produção de esporos. 
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3.2.4. Determinação das micotoxinas ao longo do tempo 

 

As micotoxinas são metabolitos fúngicos secundários de baixo peso molecular produzidas por 

fungos filamentosos. Na Figura 3.40 está representada a quantidade de OTA detetada nas silagens 

contaminadas com esta micotoxina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40. Quantidade de OTA detetada nas silagens ao longo do tempo. 

 

A quantidade de OTA presente nas silagens deveria ter diminuído ao longo do tempo nas silagens 

inoculadas com a bactéria UTAD-473 e ter-se mantido constante nas silagens inoculadas com H2O e com 

as bactérias UM-7 e UM-55. No entanto, observando a Figura 3.40, pode-se verificar que isso não 

aconteceu. A quantidade de OTA detetada no tempo zero na silagem que continha H2O deveria manter-

se ao longo do tempo, no entanto esta diminuiu de 180 ng/g MS para 60 ng/g MS durante os primeiros 

30 dias de incubação. Depois dos primeiros 30 dias a quantidade de OTA manteve-se constante até aos 

90 dias de incubação. Estes resultados podem dever-se à própria microflora da silagem, que levou à 

diminuição brusca da quantidade de OTA. 

Relativamente às outras silagens que contêm as diferentes bactérias, estas também apresentaram 

um decréscimo de OTA nos primeiros 30 dias; no entanto, essa diminuição não foi tão acentuada como 

no controlo elaborado com H2O. Na silagem que continha a BAL UTAD-473 a quantidade de OTA foi 
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diminuindo até aos 60 dias, verificando-se depois um aumento aos 90 dias de incubação, o que não 

seria de esperar, uma vez que a concentração de OTA devia diminuir de forma consistente e continuada 

ao longo do tempo. 

Nas silagens preparadas com as BAL UM-7 e UM-55 a quantidade de OTA também diminuiu ao 

longo do tempo, acabando por estabilizar. Estes resultados podem dever-se à própria microflora da 

silagem, que pode ter degradado a OTA ao longo do tempo, uma vez que na silagem controlo (OTA+H2O) 

a quantidade de OTA também diminui. É preciso realçar que as BAL UM-7 e UM-55 não têm capacidade 

para degradar a OTA.  

Relativamente às silagens contaminadas com A. flavus 08MAs201 e A. carbonarius 01UAs293 a 

quantidade de micotoxinas detetadas foi inferior ao limite de quantificação. Uma possível justificação 

para estes resultados é o facto de os fungos não terem conseguido produzir micotoxinas nessa matriz.  

 

3.2.5. Determinação de UFCs das bactérias 

 

As bactérias do ácido lático descrevem um grupo de microrganismos procarióticos capaz de 

produzir ácido lático em resultado da fermentação de hidratos de carbono. Nas Tabelas 3.4, 3.5 e 3.6 

estão representados os valores da quantidade de bactérias presentes em cada silagem contaminada 

com OTA, A. flavus 08MAs201 e A. carbonarius 01UAs293 ao longo do tempo. 

 

 

Tabela 3.4. Quantidade de bactérias presentes nas silagens contaminadas com OTA 

  Log (UFCs/g de silagem) 

Tempo (dias) OTA + H2O OTA + UM-7 OTA + UM-55 OTA + UTAD-473 

0 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

30 0,00* 0,00* 7,20 0,00* 

60 0,00* 0,00* 0,00* 4,60 

90 0,00* 4,30 4,20 0,00* 

Notas: *Não cresceu nenhuma colonia na placa. 
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Tabela 3.5. Quantidade de bactérias presentes nas silagens contaminadas com A. flavus 08MAs201 

  Log (UFCs/g de silagem) 

Tempo (dias) A. flavus + H2O A. flavus + UM-7 A. flavus + UM-55 A. flavus + UTAD-473 

0 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

30 0,00* 5,38 5,63 5,14 

60 0,00* 0,00* 0,00* 5,08 

90 0,00* 4,56 4,43 0,00* 

Notas: *Não cresceu nenhuma colonia na placa. 

 

 

Tabela 3.6. Quantidade de bactérias presentes nas silagens contaminadas com A. carbonarius 01UAs293 

  Log (UFCs/g de silagem) 

Tempo 
(dias) 

A. carbonarius 
+ H2O 

A. carbonarius 
+ UM-7 

A. carbonarius 
+ UM-55 

A. carbonarius 
+ UTAD-473 

0 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

30 0,00* 7,26 4,90 6,11 

60 0,00* 6,11 6,01 0,00* 

90 0,00* 0,00* 0,00* 3,70 

Notas: *Não cresceu nenhuma colonia na placa. 

 

Segundo estudos recentes as UFCs das bactérias inoculadas nas silagens (L. casei UM-55, 

L. plantarum UM-7 e P. parvulus UTAD-473) deveriam aumentar ao longo dos primeiros dias de 

incubação e depois estabilizar ao longo do tempo (Saarisalo et al., 2007). Dessa forma seria possível 

aumentar a produção de compostos antimicrobianos nas silagens, como moléculas de baixo peso 

molecular, ácidos orgânicos, proteínas, péptidos, compostos cíclicos, peróxido de hidrogénio, entre 

outros. Compostos estes que seriam importantes para inibir o crescimento dos fungos presentes nas 

silagens e inibir a produção de micotoxinas por esses mesmos fungos. 

Analisando os resultados das Tabelas 3.4, 3.5 e 3.6, não se consegue tirar nenhuma conclusão 

concreta sobre o que acontece realmente com o desenvolvimento das bactérias, uma vez que na maioria 

dos casos não se detetou crescimento de bactérias. No entanto, perante os resultados apresentados 

verifica-se, de uma forma geral, que a quantidade de bactérias aumenta nos primeiros 30 dias e diminui 

a partir daí. Isto pode indicar que as bactérias não se adaptaram à matriz vegetal, tendo acabado por 

morrer com o passar do tempo. 
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Num estudo realizado por Saarisalo et al (2007), em que se testaram várias BAL como inoculantes 

de silagem, avaliou-se a quantidade de bactérias presentes nas silagens ao longo de 84 dias de 

incubação. Nesse estudo, os autores verificaram que inicialmente a quantidade de L. plantarum UM-7 

era de 7 CFU por g de silagem, aumentando ligeiramente para 10 CFU por g de silagem ao longo dos 

primeiros 7 dias de incubação, acabando depois por estabilizar. Comparando estes resultados com os 

obtidos no presente trabalho não se consegue concluir se seguem a mesma tendência, uma vez que as 

BAL não cresceram para todos os tempos, no entanto nos tempos onde se consegui fazer a contagem 

das colónias, pode verificar-se que os valores são semelhantes aos descritos na literatura. 

Outra possível justificação para o facto de as bactérias não terem crescido em algumas placas, 

pode estar associado à metodologia utilizada para a contagem das UFCs. Esta pode não ter sido a mais 

adequada. Uma sugestão para trabalhos futuros seria utilizar o método de incorporação para determinar 

as UFCs. Resumidamente, colocar 0,5 mL de solução das silagens numa placa de petri estéril, verter de 

seguida o meio MRS suplementado com 0,05% de ácido sórbico, 0,01% de cicloheximida e 0,1 % de 

cisteína-HCL, agitar cuidadosamente e incubar a 30 °C durante 2 dias. Este método poderia 

eventualmente produzir melhores resultados. 

3.2.6. Determinação do ácido lático e ácido acético 

 

O ácido lático e ácido acético são resultado da fermentação de hidratos de carbono pelas bactérias 

do ácido lático. Nas Tabelas 3.7, 3.8 e 3.9 estão representadas as quantidades de ácido lático e ácido 

acético produzido nas silagens contaminadas com OTA, A. flavus 08MAs201 e A. carbonarius 01UAs293, 

e na presença das bactérias L. casei UM-55, L. plantarum UM-7 e P. parvulus UTAD-473, 

separadamente. 
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Tabela 3.7. Quantidade de ácido lático e ácido acético presente nas silagens contaminadas com OTA ao longo 
do tempo 

 Tempo 
(dias) 

OTA 
+ H2O 

OTA 
+ UM-7 

OTA 
+ UM-55 

OTA 
+ UTAD-473 

Ác
id

o 
lá

tic
o 

(m
g/

g)
 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 26,9 12,7 5,4 7,6 

60 5,9 6,0 2,6 4,8 

90 2,4 4,2 1,3 1,9 

Ác
id

o 
ac

ét
ic

o 
(m

g/
g)

 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 10,5 35,2 13,3 31,0 

60 37,8 36,9 26,0 28,0 

90 12,5 31,8 5,2 8,1 

 

Tabela 3.8. Quantidade de ácido lático e ácido acético presente nas silagens contaminadas com A. flavus 
08MAs201 ao longo do tempo 

 Tempo 
(dias) 

A. flavus 
+ H2O 

A. flavus 
+ UM-7 

A. flavus 
+ UM-55 

A. flavus 
+ UTAD-473 

Ác
id

o 
lá

tic
o 

(m
g/

g)
 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 1,1 1,1 1,6 1,8 

60 1,7 3,3 2,0 2,5 

90 2,9 3,4 3,3 4,4 

Ác
id

o 
ac

ét
ic

o 
(m

g/
g)

 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 5,8 5,1 6,3 5,3 

60 2,8 3,8 4,7 4,7 

90 2,6 2,6 2,6 2,6 

 

Tabela 3.9. Quantidade de ácido lático e ácido acético presente nas silagens contaminadas com A. carbonarius 
01UAs293 ao longo do tempo 

 Tempo 
(dias) 

A. carbonarius 
+ H2O 

A. carbonarius 
+ UM-7 

A. carbonarius 
+ UM-55 

A. carbonarius 
+ UTAD-473 

Ác
id

o 
lá

tic
o 

(m
g/

g)
 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 1,6 3,8 1,1 3,6 

60 0,8 0,9 1,3 0,7 

90 1,8 1,9 6,5 5,7 

Ác
id

o 
ac

ét
ic

o 
(m

g/
g)

 

0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 2,8 7,8 4,9 5,9 

60 2,6 3,9 3,2 2,6 

90 2,6 2,6 3,9 4,1 
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A concentração de ácido lático e acético detetada nas silagens deveria aumentar inicialmente, 

acabando por estabilizar ao longo do tempo, seguindo a mesma tendência das bactérias do ácido lático 

inoculadas em cada uma das silagens, como reportado em estudos anteriores (Arasu et al., 2014). 

Contudo, e como referido anteriormente, a quantidade de bactérias aumenta nos primeiros 30 dias e 

depois tende a diminuir. Analisando a Tabela 3.7 pode-se verificar que a quantidade de ácido lático 

aumenta nos primeiros dias e depois tende a diminuir, o mesmo acontece com o ácido acético. Na 

Tabela 3.8 pode-se observar que nas silagens contaminadas com A. flavus 08MAs201, o ácido lático 

tende a aumentar, contudo, esse aumento não é expressivo. Relativamente às silagens contaminadas 

com A. carbonarius 01UAs293 (Tabela 3.9), pode-se observar que o ácido acético tende a aumentar 

inicialmente e depois vai diminuindo ao longo do tempo. Observando os resultados referentes ao ácido 

lático, consegue-se perceber que aumenta nos primeiros 30 dias, contudo aos 60 dias de incubação 

observam-se valores muito baixos, aumentando novamente entre os 60 e os 90 dias. Estes resultados 

podem estar associados ao facto de serem silagens independentes e dessa forma apresentar resultados 

não muito concordantes.  

Os valores obtidos para a quantidade de ácido lático produzidos por cada uma das silagens não 

são concordantes com outros estudos realizados por Hoedtke & Zeyner, (2011), onde a quantidade de 

ácido lático produzido em silagens inoculadas com bactérias lática rondam os 80 mg/g. No caso do 

ácido acético os valores são mais similares, contudo as silagens do presente estudo apresentam valores 

inferiores. Desta forma, confirma-se que as bactérias lática UM-7, UM-55 e UTAD-473 não cresceram de 

forma apropriada durante o processo de ensilagem.
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Com a finalização deste trabalho experimental foi possível retirar diversas conclusões e identificar 

alguns pontos onde uma investigação mais aprofundada seria necessária para se obterem resultados 

mais conclusivos.  

A realização deste estudo permitiu testar 98 bactérias do ácido lático e identificar entre elas: 14 

estirpes com capacidade para inibir o crescimento de A. flavus 08MAs201, 18 estirpes com capacidade 

para inibir o crescimento de A. carbonarius 01UAs293, e 9 estirpes com capacidade para inibir o 

crescimento de A. parasiticus MUM 92.02. 

Tendo em conta os resultados anteriores, foram selecionadas duas das estirpes mais ativas, L. 

plantarum UM-7 e L. casei UM-55, de forma a realizar estudos mais aprofundados com os seus 

sobrenadantes. Neste caso, para além de se avaliar o seu efeito no crescimento de A. flavus 08MAs201 

avaliou-se também o seu efeito na produção de aflatoxinas. 

Com esse estudo foi possível verificar que os sobrenadantes das BAL UM-7 e UM-55 inibiram o 

crescimento de A. flavus 08MAs201 em 26 e 33%, respetivamente. Para além disso, também se 

observou que a produção de aflatoxinas foi inibida em 71 e 74% pelo sobrenadante das BAL UM-7 e UM-

55, respetivamente. Quando o sobrenadante de L. plantarum UM-7 foi submetido a tratamento térmico, 

tratamento enzimático e a neutralização, verificou-se uma perda da sua atividade antifúngica. Essa perda 

foi mais notória quando se procedeu à neutralização do pH do sobrenadante. O mesmo não se verificou 

com o sobrenadante de L. casei UM-55, uma vez que a atividade antifúngica do seu sobrenadante se 

perdeu apenas quando se procedeu à sua neutralização. Nem o tratamento térmico, nem o tratamento 

enzimático alteraram o efeito antifúngico do sobrenadante de L. casei UM-55. 

Com este trabalho experimental foi ainda possível verificar que o efeito de inibição do crescimento 

de A. flavus 08MAs201 e da produção de aflatoxinas se manteve constante ao longo de 24 dias. O que 

indica que o efeito registado é permanente. A concentração de sobrenadante das bactérias adicionada 

ao meio de cultura foi um fator também estudado, tendo-se verificado que influencia o crescimento de 

A. flavus 08MAs201 e a produção de aflatoxinas. Quanto maior a concentração de sobrenadante, menor 

foi o crescimento do fungo e menos aflatoxinas foram produzidas por este. O maior efeito de inibição foi 

conseguido com 25% de sobrenadante, tendo-se atingido uma redução de 38% e 28% no crescimento do 

fungo, respetivamente para L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55. Relativamente à produção das 

aflatoxinas, a AFB1 foi reduzida em 94 e 90% e a AFB2 foi reduzida em 96 e 85% para L. plantarum UM-

7 e L. casei UM-55, respetivamente.   
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A atividade antifúngica de L. casei UM-55 e L. plantarum UM-7 foi também testada noutras 

espécies aflatoxigénicas. Destes ensaios pode-se concluir que ambas as bactérias apresentam um efeito 

inibidor sobre as espécies testadas. De uma forma geral, a BAL que apresentou maior efeito no 

crescimento dos fungos e na produção de aflatoxinas foi L. plantarum UM-7. Das espécies de fungos 

testadas, as mais sensíveis foram A. flavus 08MAs201 na presença de L. casei UM-55 e A. parasiticus 

na presença de L. plantarum UM-7. As LAB-8, LAB-18, LAB-78, LAB-93, LAB-118 e LAB-206 foram 

também capazes de inibir o crescimento e produção de aflatoxinas em A. flavus 08MAs201. 

Relativamente ao estudo desenvolvido com as silagens. De uma forma geral, não foi possível 

observar qualquer inibição do crescimento dos fungos micotoxigénicos pelas BAL inoculadas nas 

silagens. Nalguns dos ensaios, a quantidade de bactérias que cresceu nas silagens não foi suficiente 

para inibir o crescimento dos fungos. Noutros ensaios, as bactérias desenvolveram-se nos primeiros 30 

dias, mas no restante período de ensilagem acabaram por morrer, sobrepondo-se o crescimento dos 

fungos. Os fungos inoculados nas silagens adaptaram-se bem à matriz vegetal de milho, tendo 

conseguindo crescer ao longo do tempo de ensilagem uma vez que se registou um aumento das UFCs 

e da proteína total. Apesar de terem crescido bem nas silagens, os fungos não tiveram capacidade de 

produzir aflatoxinas e ocratoxina A em nenhuma das condições testadas. 

Por outro lado, observou-se uma redução da concentração de ocratoxina A durante o processo de 

ensilagem, apesar das reduções observadas não terem sido muito consistentes. Neste caso pode-se 

concluir que as diminuições de OTA se devem mais à microflora natural do material vegetal utilizado do 

que às BAL inoculadas. 

Pode-se ainda concluir que o método de ensilagem utilizado (sacos selados a vácuo) não é o mais 

adequado para realizar este tipo de experiências, uma vez que não se consegui compactar e selar o 

material vegetal de forma correta e assim favorecesse o desenvolvimento de uma boa silagem. Estas 

limitações podem ter contribuído para a obtenção destes resultados pouco conclusivos. 

Em conclusão, conseguiu-se identificar 8 bactérias do ácido lático, capazes de inibir 

consideravelmente o crescimento de fungos aflatoxigénicas e a produção de micotoxinas, no entanto 

existem muitas outras que também revelaram apresentar um efeito de inibição no crescimento dos 

fungos, sendo necessário realizar estudos mais aprofundados futuramente. As BAL mais ativas foram L. 

plantarum UM-7, L. casei UM-55, L. brevis LAB-8, L. brevis LAB-18, LAB78, LAB-93, LAB-118 e LAB-

206.  
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Tendo em conta os resultados obtidos neste trabalho, apresentam-se algumas recomendações 

para trabalhos futuros:   

-  Testar as BAL ativas noutros fungos micotoxigénicos (e.g. Fusarium spp.). 

-  Identificar ao nível da espécie todas as BAL que apresentaram atividade antifúngica em A. flavus 

08MAs201, A. carbonarius 01UAs293 e A. parasiticus MUM 92.02. 

-  Caracterizar a atividade antifúngica e anti-micotoxinas do sobrenadante de todas as BAL que 

inibiram o crescimento de A. flavus 08MAs201. 

-  Caracterizar a atividade antifúngica e anti-micotoxinas do sobrenadante de todas as BAL que 

inibiram o crescimento de A. carbonarius 01UAs293 e A. parasiticus MUM 92.02. 

-  Melhorar o método de ensilagem, uma vez que os ensaios em sacos selados não se mostraram 

adequados. Usar outro material para realizar as silagens de forma a melhorar o seu 

manuseamento e coleta de amostras. Por exemplo, frascos de vidro ou tubos de acrílico 

transparente. Triturar melhor a matriz vegetal antes da ensilagem, de forma a facilitar a 

determinação dos parâmetros das silagens. Definir um método que permita uma melhor e 

mais uniforme incorporação dos fungos e das bactérias nas silagens, de forma a se obterem 

fermentações mais homogéneas e resultados mais consistentes e reprodutíveis.  

-   Realizar réplicas de cada uma das silagens de forma a validar os resultados obtidos.  
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ANEXO I – CURVAS DE CALIBRAÇÃO 

A curva de calibração elaborada para a AFB1 a ganho 1 encontra -se na Figura AI.1. 

Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de calibração 

encontra-se representada pela Equação 1.   

Equação 1: 

𝑦 = 3767𝑥 − 100,93 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFB1 

expressa em µg/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AI. 1. Curva de calibração de AFB1 a ganho 1. 

 

 A curva de calibração elaborada para a AFB2 a ganho 1  encontra-se na Figura 

AI.2. Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 2.   

Equação 2: 

𝑦 = 6110𝑥 − 137,29 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFB2 expressa 

em µg/mL. 
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Figura AI. 2. Curva de calibração de AFB2 a ganho 1. 

 

A curva de calibração elaborada para a AFG1 a ganho 1 encontra -se na Figura AI.3. 

Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de calibração 

encontra-se representada pela Equação 3.   

Equação 3: 

𝑦 = 2371,2𝑥 + 44,812 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFG1 expressa 

em µg/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AI. 3. Curva de calibração de AFG1 a ganho 1. 
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A curva de calibração elaborada para a AFG2 a ganho 1  encontra-se na Figura AI.4. 

Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de calibração 

encontra-se representada pela Equação 4.   

Equação 4: 

𝑦 = 5732,4𝑥 + 8,2653 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFG2 expressa 

em µg/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AI. 4. Curva de calibração de AFG2 a ganho 1. 

 

A curva de calibração elaborada para a AFB1 a ganho 10 encontra -se na Figura 

AI.5. Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 5.   

Equação 5: 

𝑦 = 24061𝑥 + 222,5 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFB1 

expressa em µg/mL 
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Figura AI. 5. Curva de calibração de AFB1 a ganho 10. 

 

A curva de calibração elaborada para a AFB2 a ganho 10 encontra-se na Figura 

AI.6.Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 6.   

Equação 6: 

𝑦 = 63203𝑥 + 206,94 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFB2 expressa 

em µg/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AI. 6. Curva de calibração de AFB2 a ganho 10. 
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A curva de calibração elaborada para a AFG1 a ganho 10 encontra -se na Figura 

AI.7. Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 7.   

Equação 7: 

𝑦 = 31646𝑥 + 15,54 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFG1 expressa 

em µg/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AI. 7. Curva de calibração de AFG1 a ganho 10. 

 

A curva de calibração elaborada para a AFG2 a ganho 10  encontra-se na Figura 

AI.8. Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 8.   

Equação 8: 

𝑦 = 75395𝑥 + 402,16 

Em que Y representa a área do pico  e X representa a concentração de AFG2 expressa em 

µg/mL 
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Figura AI. 8. Curva de calibração de AFG2 a ganho 10. 

 

A curva de calibração elaborada para a AFB1 a ganho 1000 encontra -se na Figura 

AI.9. Os pontos considerados na curva de calibração são os ponto s a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 9.   

Equação 9: 

𝑦 = 5126,4𝑥 + 6647,4 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFB1 expressa 

em ng/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AI. 9. Curva de calibração de AFB1 a ganho 1000. 
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A curva de calibração elaborada para a AFB2 a ganho  1000 encontra-se na Figura 

AI.10. Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 10.   

Equação 10: 

𝑦 = 21074𝑥 + 4608,5 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFB2 expressa 

em ng/mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura AI. 10. Curva de calibração de AFB2 a ganho 1000. 

 

A curva de calibração elaborada para a AFG1 a ganho 1000 encontra -se na Figura 

AI.11. Os pontos considerados na curva de cali bração são os pontos a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 11.   

Equação 11: 

𝑦 = 2963,4𝑥 + 4410 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFG1 expressa 

em ng/mL. 
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Figura AI. 11. Curva de calibração de AFG1 a ganho 1000. 

 

A curva de calibração elaborada para a AFG2 a ganho 1000 e ncontra-se na Figura 

AI.12. Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 12.   

Equação 12: 

𝑦 = 9332𝑥 − 957,06 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de AFG2 expressa 

em ng/mL 

 

Figura AI. 12. Curva de calibração de AFG2 a ganho 1000. 
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A curva de calibração elaborada para a OTA a ganho 10 encontra -se na Figura 

AI.13. Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos  a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 13.   

Equação 13: 

𝑦 = 68222𝑥 − 790,89 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de OTA  expressa em 

ng/mL 

Figura AI. 13. Curva de calibração da OTA a ganho 10. 

 

A curva de calibração elaborada para a OTA a ganho 1000 encontr a-se na Figura 

AI.14. Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de 

calibração encontra-se representada pela Equação 14.   

Equação 14: 

𝑦 = 8303,7𝑥 + 2554,6 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de OTA expressa em 

ng/mL. 
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Figura AI. 14. Curva de calibração da OTA a ganho 1000. 

 

A curva de calibração elaborada para o ácido lático encontra-se na Figura AI.15. 

Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de calibração 

encontra-se representada pela Equação 15.   

Equação 15:   

𝑦 = 1𝐸6𝑥 − 55765 

 Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de ácido lático 

expressa em g/L. 

 

Figura AI. 15. Curva de calibração do ácido lático, com padrões com 0,18, 0,36, 0,72, 1,08, 1,44 e 1,8 g/L. 
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A curva de calibração elaborada para o ácido acético encontra -se na Figura AI.16. 

Os pontos considerados na curva de calibração são os pontos a cheio. A reta de calibração 

encontra-se representada pela Equação 16.   

Equação 16:   

𝑦 = 831327𝑥 − 193298 

Em que Y representa a área do pico e X representa a concentração de ácido acético 

expressa em g/L. 

 

Figura AI. 16. Curva de calibração do ácido acético com padrões de 0,18, 0,36, 0,72, 1,08, 1,44 e 1,8 g/L. 
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ANEXO II – OBSERVAÇÕES EXPERIMENTAIS 

Nesta secção estão representadas as observações experimentais, no que se refere às BAL testadas 

em A. flavus 08MAs201, A. carbonarius 01UAs293 e o A. parasiticus MUM92.02. Ainda nesta secção 

encontram-se as percentagens de inibição correspondentes a cada ensaio realizado. 

 

Tabela AII.1 Atividade antifúngica de diferentes estirpes de BAL em A. flavus 08Mas201 

Estirpe Espécie 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 

UM-1 L. plantarum ++ + + + + + 

UM-2  n.i. ++ + - - - - 

UM-3  n.i. - - - - - - 

UM-4  n.i. - - - - - - 

UM-5 E. durans + + - - - - 

UM-6 L. casei - - - - - - 

UM-7 L. plantarum +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

UM-8 L. mesenteroides ++ ++ + + - - 

LUM-10 L. casei ++ ++ - - - - 

UM-13 L. casei + + - - - - 

UM-17 L. casei ++ ++ + + - - 

UM-25  n.i. ++ ++ ++ + + + 

UM-34  n.i. - - - - - - 

UM-41 L. casei + + + + - - 

UM-53 L. casei + + + + - - 

UM-54 L. casei ++ ++ + + - - 

UM-55 L. casei +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

UM-56  n.i. +++ ++ + + + + 

UM-59  n.i. + - - - - - 

UM-61 L. plantarum ++ ++ ++ + + + 

UM-62 L. casei ++ + + - - - 

UM-64 L. pentosus ++ ++ ++ + + - 

UM-65  n.i. - - - - - - 

UM-66 L. paraplantarum +++ ++ ++ + + + 

UM-67 L. plantarum +++ ++ ++ + + + 

UM-69 L. brevis + - - - - - 

UM-70 L. brevis ++ ++ ++ + + + 

UM-72 L. casei + - - - - - 



Estudo de estirpes probióticas como inoculantes de silagens para o controlo de micotoxinas 

Anexos 

XV 

UM-73 L. brevis + + + - - - 

UM-74 L. mesenteroides ++ + - - - - 

UM-75 L. paracasei - - - - - - 

UM-76 L. casei - - - - - - 

UM-77 L. plantarum ++ + + + + + 

UM-81 L. casei + - - - - - 

UM-82 L. casei + + + + + - 

UM-83 L. casei - - - - - - 

UM-87 L. Plantarum +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

UM-88 L. paracasei + - - - - - 

UM-89 L. casei + - - - - - 

UTAD-111 P. parvulus ++ ++ + - - - 

UTAD-168 P. parvulus ++ ++ + + + + 

UTAD-224 O. oeni +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

UTAD-228 O. oeni ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

UTAD-244 O. oeni ++ ++ + + + + 

UTAD-271  n.i. +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

UTAD-279 O. oeni ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

UTAD-296 O. oeni ++ ++ + + + + 

UTAD-333 P. parvulus - - - - - - 

UTAD-334 P. parvulus ++ ++ + + + + 

UTAD-335 P. parvulus +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

UTAD-346 L. plantarum ++ + + + + + 

UTAD-350 L. plantarum +++ +++ +++ ++ ++ + 

UTAD-473  P. parvulus - - - - - - 

UTAD-631   n.i. - - - - - - 

LAB-5 L. plantarum +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-7 L. brevis ++ ++ + + + + 

LAB-8 L. brevis +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-11  n.i. + + + - - - 

LAB-12  n.i. +++ ++ ++ + + + 

LAB-14  n.i. +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

LAB-18 L. brevis +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-20 L. plantarum ++ ++ + - - - 

LAB-22  L. pentosus +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-25 L. plantarum ++ ++ ++ + + + 

LAB-27  n.i. - - - - - - 

LAB-37  E. faecium - - - - - - 
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LAB-47  L. plantarum +++ +++ +++ + + + 

LAB-48  L. brevis +++ ++ ++ ++ + + 

LAB-49   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-50  L. plantarum - - - - - - 

LAB-52   n.i. + + + + + - 

LAB-55   P. pentosaceus ++ ++ + - - - 

LAB-57  L. plantarum + - - - - - 

LAB-58   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ + 

LAB-62   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ + 

LAB-73   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-78   n.i. +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-79   n.i. + + + - - - 

LAB-89   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-90   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-93   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-94   n.i. ++ ++ + + + + 

LAB-95   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-100   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-101   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-102   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-103   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-118   n.i. +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-121   n.i. + + + - - - 

LAB-125   n.i. ++ ++ + + - - 

LAB-131   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-158   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ + 

LAB-206   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-210   n.i. ++ ++ + + - - 

LAB-212   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-214   n.i. +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

LAB-218   n.i. +++ +++ ++ ++ + + 

LAB-220   n.i. ++ ++ ++ + + + 

Notas: n.i., não identificadas; -, Sem inibição; +, Alguma inibição; ++, Inibição; +++, Forte inibição. 
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Tabela AII.2 Atividade antifúngica de diferentes estirpes de BAL em A. carbonarius 01UAs293 

Estirpe Espécie 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 

UM-1 L. plantarum + + + + - - 

UM-2  n.i. - - - - - - 

UM-3  n.i. - - - - - - 

UM-4  n.i. - - - - - - 

UM-5 E. durans - - - - - - 

UM-6 L. casei - - - - - - 

UM-7 L. plantarum +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

UM-8 L. mesenteroides + + + + + + 

LUM-10 L. casei + + + + + + 

UM-13 L. casei - - - - - - 

UM-17 L. casei + + - - - - 

UM-25  n.i. + + + + - - 

UM-34  n.i. + + + + + + 

UM-41 L. casei - - - - - - 

UM-53 L. casei - - - - - - 

UM-54 L. casei + + - - - - 

UM-55 L. casei ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

UM-56  n.i. + - - - - - 

UM-59  n.i. - - - - - - 

UM-61 L. plantarum + + + - - - 

UM-62 L. casei ++ + + + + + 

UM-64 L. pentosus ++ ++ + + + + 

UM-65  n.i. - - - - - - 

UM-66 L. paraplantarum ++ ++ ++ + + + 

UM-67 L. plantarum + + + - - - 

UM-69 L. brevis + + + + + + 

UM-70 L. brevis + + + + + + 

UM-72 L. casei - - - - - - 

UM-73 L. brevis - - - - - - 

UM-74 L. mesenteroides - - - - - - 

UM-75 L. paracasei - - - - - - 

UM-76 L. casei + + + - - - 

UM-77 L. plantarum + + + - - - 

UM-81 L. casei - - - - - - 
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UM-82 L. casei - - - - - - 

UM-83 L. casei - - - - - - 

UM-87 L. Plantarum +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

UM-88 L. paracasei - - - - - - 

UM-89 L. casei ++ ++ + - - - 

UTAD-111 P. parvulus - - - - - - 

UTAD-141  n.i. ++ ++ ++ ++ + + 

UTAD-168 P. parvulus + + - - - - 

UTAD-224 O. oeni ++ ++ ++ ++ ++ + 

UTAD-228 O. oeni ++ ++ ++ + + + 

UTAD-244 O. oeni ++ ++ ++ ++ + + 

UTAD-271  n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

UTAD-279 O. oeni ++ ++ ++ + - - 

UTAD-296 O. oeni + + + + + + 

UTAD-333 P. parvulus - - - - - - 

UTAD-334 P. parvulus ++ ++ + + - - 

UTAD-335 P. parvulus +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

UTAD-346 L. plantarum + + - - - - 

UTAD-350 L. plantarum ++ ++ ++ + + + 

UTAD-473  P. parvulus +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

UTAD-631   n.i. +++ +++ +++ + + + 

LAB-5 L. plantarum +++ +++ ++ ++ + + 

LAB-7 L. brevis +++ +++ ++ + + + 

LAB-8 L. brevis ++ ++ ++ + + + 

LAB-11  n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-12  n.i. +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-18 L. brevis +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-20 L. plantarum - - - - - - 

LAB-22  L. pentosus +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

LAB-25 L. plantarum +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-27  n.i. ++ ++ ++ ++ + + 

LAB-37  E. faecium - - - - - - 

LAB-47  L. plantarum +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-48  L. brevis ++ ++ ++ ++ + + 

LAB-49   n.i. +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

LAB-50  L. plantarum + + + + + + 

LAB-52   n.i. + - - - - - 

LAB-55   P. pentosaceus - - - - - - 
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LAB-57  L. plantarum + - - - - - 

LAB-58   n.i. +++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-62   n.i. - - - - - - 

LAB-73   n.i. + - - - - - 

LAB-78   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-79   n.i. ++ ++ ++ ++ + + 

LAB-89   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-90   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ + 

LAB-93   n.i. ++ ++ + + + + 

LAB-94   n.i. +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-95   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-100   n.i. +++ +++ ++ ++ + + 

LAB-101   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-102   n.i. ++ ++ ++ ++ + + 

LAB-103   n.i. + + + - - - 

LAB-118   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-121   n.i. +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

LAB-125   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-131   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-158   n.i. - - - - - - 

LAB-206   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-210   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-212   n.i. ++ + + + + + 

LAB-214   n.i. ++ + + + + + 

LAB-218   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ + 

LAB-220   n.i. ++ + + + + + 

Notas: n.i., não identificadas; -, Sem inibição; +, Alguma inibição; ++, Inibição; +++, Forte inibição. 
 

 

Tabela AII.3. Atividade antifúngica de diferentes estirpes de BAL em A. parasiticus MUM 92.02 

Estirpe Espécie 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 

UM-1 L. plantarum ++ ++ ++ + + + 

UM-2  n.i. + + + - - - 

UM-3  n.i. - - - - - - 

UM-4  n.i. - - - - - - 

UM-5 E. durans - - - - - - 
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UM-6 L. casei +++ +++ ++ ++ ++ - 

UM-7 L. plantarum ++ ++ ++ + + + 

UM-8 L. mesenteroides + + + + + + 

LUM-10 L. casei +++ +++ +++ +++ +++ + 

UM-13 L. casei ++ ++ + + - - 

UM-17 L. casei + + + + + + 

UM-25  n.i. ++ ++ + - - - 

UM-34  n.i. - - - - - - 

UM-41 L. casei ++ ++ + + + - 

UM-53 L. casei +++ +++ ++ ++ + - 

UM-54 L. casei ++ ++ + - - - 

UM-55 L. casei ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

UM-56  n.i. +++ +++ ++ ++ + - 

UM-59  n.i. - - - - - - 

UM-61 L. plantarum + + + + + + 

UM-62 L. casei ++ ++ + + - - 

UM-64 L. pentosus ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

UM-65  n.i. - - - - - - 

UM-66 L. paraplantarum ++ ++ ++ + + + 

UM-67 L. plantarum ++ ++ ++ + - - 

UM-69 L. brevis + + + + + + 

UM-70 L. brevis + + + + + + 

UM-72 L. casei ++ ++ ++ + - - 

UM-73 L. brevis - - - - - - 

UM-74 L. mesenteroides ++ ++ + + + - 

UM-75 L. paracasei +++ +++ ++ + - - 

UM-76 L. casei - - - - - - 

UM-77 L. plantarum +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

UM-81 L. casei +++ +++ ++ + - - 

UM-82 L. casei + + + - - - 

UM-83 L. casei - - - - - - 

UM-87 L. Plantarum ++ ++ + + + + 

UM-88 L. paracasei - - - - - - 

UM-89 L. casei ++ ++ ++ + + + 

UTAD-111 P. parvulus ++ ++ ++ + + + 

UTAD-141  n.i. +++ +++ +++ ++ ++ + 

UTAD-168 P. parvulus +++ +++ +++ ++ ++ + 

UTAD-224 O. oeni +++ +++ +++ ++ ++ + 
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UTAD-228 O. oeni ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

UTAD-244 O. oeni +++ +++ +++ +++ +++ + 

UTAD-271  n.i. +++ +++ +++ +++ +++ + 

UTAD-279 O. oeni +++ +++ +++ +++ ++ + 

UTAD-296 O. oeni +++ +++ +++ +++ +++ + 

UTAD-333 P. parvulus ++ ++ + + + - 

UTAD-334 P. parvulus ++ ++ ++ ++ + + 

UTAD-335 P. parvulus ++ ++ ++ + + + 

UTAD-346 L. plantarum +++ +++ ++ ++ + - 

UTAD-350 L. plantarum ++ ++ ++ ++ + - 

UTAD-473  P. parvulus +++ +++ +++ +++ ++ + 

UTAD-631   n.i. + + + + - - 

LAB-5 L. plantarum +++ ++ ++ + + + 

LAB-7 L. brevis +++ +++ +++ ++ + + 

LAB-8 L. brevis +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-11  n.i. +++ +++ +++ ++ + + 

LAB-12  n.i. +++ ++ ++ + + + 

LAB-18 L. brevis +++ +++ +++ ++ + + 

LAB-20 L. plantarum +++ ++ + - - - 

LAB-22  L. pentosus +++ +++ +++ ++ + + 

LAB-25 L. plantarum +++ ++ ++ + + + 

LAB-27  n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-37  E. faecium - - - - - - 

LAB-47  L. plantarum +++ ++ ++ + + + 

LAB-48  L. brevis +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

LAB-49   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-50  L. plantarum ++ ++ + - - - 

LAB-52   n.i. +++ +++ +++ ++ + + 

LAB-55   P. pentosaceus - - - - - - 

LAB-57  L. plantarum - - - - - - 

LAB-58   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-62   n.i. ++ ++ + - - - 

LAB-73   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-78   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-79   n.i. ++ ++ ++ + + + 

LAB-89   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-90   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-93   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 
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LAB-94   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-95   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-100   n.i. +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

LAB-101   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-102   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-103   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-118   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-121   n.i. + + + + + + 

LAB-125   n.i. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

LAB-131   n.i. - - - - - - 

LAB-158   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-206   n.i. +++ +++ ++ ++ ++ + 

LAB-210   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

LAB-212   n.i. +++ +++ +++ ++ + + 

LAB-214   n.i. - - - - - - 

LAB-218   n.i. +++ +++ ++ ++ + + 

LAB-220   n.i. +++ +++ +++ ++ ++ ++ 

 

 

Tabela AII.4. Percentagens de inibição do crescimento e da produção de aflatoxinas pelo A. flavus 08MAs201 
crescido em MEA suplementado com os diferentes sobrenadantes de L. casei UM-55 e L. plantarum UM-7 em 
comparação com o fungo crescido em MRS 

Sobrenadante 
Crescimento % Aflatoxinas % 

UM-7 UM-55 UM-7 UM-55 

BAL 13 29 63 84 

Autoclave 0 30 0 83 

Enzima 0 29 0 70 

 

 

Tabela AII.5. Percentagens de inibição do crescimento e da produção de aflatoxinas pelo A. flavus 08MAs201 
crescido em MEA suplementado com os diferentes sobrenadantes de L. casei UM-55 e L. plantarum UM-7 em 
comparação com o fungo crescido em meio suplementado com sobrenadante neutralizado 

Sobrenadante  
Crescimento % Aflatoxinas % 

UM-7 UM-55 UM-7 UM-55 

BAL 25 32 80 91 

Autoclave 9 33 40 90 

Enzima 0 32 0 83 
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Tabela AII.6. Percentagem de inibição do crescimento de A. flavus 08MAs201 ao longo de 24 dias quando 
crescido em MEA suplementado com sobrenadante de L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55 

% Inibição do crescimento 

Dias 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 16 18 19 20 21 24 

UM-55 41 28 22 28 28 31 33 31 29 18 18 18 13 12 13 13 13 12 

UM-7 16 10 13 18 18 21 24 26 23 18 16 18 14 14 15 13 13 13 

 

Tabela AII.7. Percentagem de inibição da quantidade de aflatoxinas produzidas por A. flavus 08MAs201 ao longo 

do tempo na presença do sobrenadante de L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55. 

% Inibição de aflatoxinas 

Dia UM-7 UM-55 

3 95 93 
6 79 75 

9 74 80 

12 69 77 

16 75 67 

24 68 70 

 

Tabela AII.8. Percentagens de inibição do crescimento de diferentes espécies de fungos, na presença do 
sobrenadante de L. plantarum UM-7 

Dia 
A. flavus 

08MAs201 
A. flavus 

MUM 10.237 
A. parasiticus A. nomius 

A. 
tamarii 

A. arachidicola A. minisclerotigenes A. sojae 

2 27 31 43 29 26 28 28 31 
3 26 31 45 28 27 28 28 26 

4 27 30 45 26 28 22 22 29 

5 29 30 44 27 30 22 22 32 

6 33 29 43 24 31 22 22 32 

7 33 26 39 21 27 18 18 30 

 

Tabela AII.9. Percentagens de inibição do crescimento de diferentes espécies de fungos, na presença do 
sobrenadante de L. casei UM-55 

Dia 
A. flavus 

08MAs201 
A. flavus 

MUM 10.237 
A. 

parasiticus 
A. 

nomius 
A. tamarii A. arachidicola 

A. 
minisclerotigenes 

A. 
sojae 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 30 28 31 27 37 24 33 35 

2 20 23 18 19 16 19 21 21 

5 22 19 10 17 17 8 11 19 

6 23 20 5 14 18 9 9 20 

7 26 19 7 12 16 4 5 19 
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Tabela AII.10. Percentagens de inibição da produção de aflatoxinas produzidas por diferentes espécies de fungos, 
na presença do sobrenadante de L. plantarum UM-7 e L. casei UM-55 

% Inibição de aflatoxinas 

Estirpe UM-7 UM-55 

A. flavus 08MAs201 76 69 
A. flavus 10.237 50 53 

A. parasiticus 99 97 

A. arachidicola 8 16 

A. nomius 45 28 

A. minisclerotigenes 1 71 

 

Tabela AII.11. Percentagens de inibição do crescimento de A. flavus 08MAs201 na presença do sobrenadante das 

BAL LAB-8, LAB-18, LAB-78, LAB-93, LAB-118 e LAB-206 

% Inibição do crescimento 

Dias LAB-8 LAB-18 LAB-78 LAB-93 LAB-118 LAB-206 

1 33 30 45 37 36 19 
4 18 19 21 19 23 26 

5 25 24 26 25 27 31 

6 27 29 29 28 29 34 

7 30 31 29 31 32 37 

 

Tabela AII.12. Percentagens de inibição da produção de aflatoxinas produzidas pelo A. flavus 08MAs201 na 
presença do sobrenadante das BAL LAB-8, LAB-18, LAB-78, LAB-93, LAB-118 e LAB-206  

Estirpe % Inibição aflatoxinas 

LAB-8 67 
LAB-18 71 
LAB-78 78 
LAB-93 72 

LAB-118 70 
LAB-206 85 

 

Tabela AII. 13. Percentagens de inibição do crescimento de A. carbonarius 01UAs293 pela presença do 
sobrenadante das BAL UM-55, UM-7, LAB-206, UTAD-335, LAB-78, LAB-12 e LAB-87 

% Inibição do crescimento 

Dia LAB-206 UM-7 UM-55 UTAD-335 LAB-78 LAB-12 LAB-87 

3 12 8 6 14 13 16 9 
4 11 9 3 12 12 14 5 

5 13 7 6 14 12 13 6 

6 10 7 7 10 12 13 7 

7 3 5 4 9 5 7 14 
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Tabela AII.14. Percentagens de inibição da quantidade de ocratoxina A produzida por A. carbonarius 01UAs293 
na presença do sobrenadante das BAL UM-55, UM-7, LAB-206, UTAD-335, LAB-78, LAB-12 e LAB-87 

Estirpe % inibição da OTA 

UTAD335  7 
LAB-87 2 
LAB-78 28 
LAB-12 28 
UM-55 15 
UM-7 0 

LAB-206 0 

 


