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Introdução 

Aflatoxinas (AFs) são metabólitos secundários 
produzidos por fungos do gênero Aspergillus. As 
quatro principais AFs denominam-se B1, B2, G1 e 
G2. AFs são comprovadamente carcinogênicas, 
teratogênicas e mutagênicas, causando danos 
sobretudo ao fígado. A contaminação de alimentos 
por AF pode portando conduzir a diversos distúrbios 
de saúde2,3. Nesse contexto, a União Européia (UE) 
definiu limites máximos de 5 µg/kg de AF B1 e 10 
µg/kg de AFs totais em alimentos em geral4. 
A castanha do Pará é uma commodity que tem 
ganhado popularidade nos últimos anos, e a 
exportação deste produto para o mercado externo, 
sobretudo a Europa, vem crescendo na mesma 
proporção. Em vista destes fatos e também devido à 
carência de métodos analíticos disponíveis para 
avaliar AFs em castanha do Pará, este estudo 
objetivou desenvolver e validar um método para 
determinar simultaneamente AFs B1, B2, G1 e G2 
em castanha do Pará, utilizando cromatografia 
líquida de alta eficiência com detecção por 
fluorescência (CLAE-DF). 
A extração das AFs foi feita com metanol, e o clean-

up foi realizado com colunas de imunoafinidade. A 
analise cromatográfica foi realizada com coluna C18 
4 mm x 250 mm, partículas de 5 µm. A detecção foi 
feita ajustando o detector para os comprimentos de 
onda 365nm (emissão) e 448nm (absorção). A 
detecção de AF B1 e G1 exigiu derivatização pós  
coluna com solução saturada de iodo. A eluição 
isocrática com vazão de 1,0 mL/min foi feita com 
fase móvel acetonitrila:metanol:água (20:20:60 
v/v/v). 

Resultados e Discussão 

A figura 1 mostra um cromatograma obtido durante 
a calibração por adição de padrão. O clean-up com 
coluna de imunoafinidade reduziu 
consideravemente a presença de interferências, 
conferindo maior sensibilidade e exatidão ao 
método.  As separações se mostraram satisfatórias, 
permitindo quantificação do intervalo de 0,2 µg/kg a 
7,0 µg/kg utilizado na curva de calibração de cada 
AF. A validação completa efetuada incluiu as figuras 
de mérito preconizadas pela UE. A linearidade foi 

alta para todas as AFs (R>0,99). As taxas de 
recuperação médias estiveram entre 90,6% e 102% 
para todas as AFs. A reprodutibilidade do método 
também foi satisfatória (CV<9,51%). O limite de 
quantificação se manteve na faixa de 0,10–0,18 
µg/kg e o limite de detecção, na faixa de 0,03–0,05 
µg/kg. Os limites de decisão foram todos maiores 
que o limite máximo residual (LMR) de 5,0 µg/kg 
(CCα >5,6 µg/kg, α=5%) e a capacidade de 
detecção apresentou-se também superior ao LMR 
(CCβ > 5,86 µg/kg, β=5%), mostrando que o método 
é capaz de determinar AF no limite exigido com um 
erro de 5%. 

Figura 1. Cromatograma de amostra de fortificadas com: 

0,2 µg/kg (G1, G2) e 0,5 µg/kg (B1, B2) 

0,5 µg/kg (G1, G2) e 1,0 µg/kg (B1, B2) 

2,0 µg/kg (G1, G2) e 5,0 µg/kg (B1, B2) 

 
Conclusões 

O método se mostrou robusto e sensível, capaz de 
quantificar todas as AFs em nível suficiente para 
avaliar a conformidade das amostras com os 
critérios de importação definido pela UE. Além 
disso, o método é adequado ao uso em rotina para 
monitoramento e vigilância. 
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