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RESUMO 

A deterioração dos produtos armazenados por fungos é um problema com implicações económicas e 

de saúde pública, uma vez que para além da redução da quantidade e da qualidade do produto 

muitas espécies produzem micotoxinas. Com o objectivo de contribuir para o conhecimento da 

micobiota do arroz armazenado e processado em Portugal fez-se uma revisão bibliográfica sobre o 

armazenamento e a problemática dos fungos no armazenamento e avaliaram-se seis amostras de 

arroz nacional da campanha de 2006 (casca, película e branqueado), e três amostras de arroz 

importado (película e branqueado) com tempo de armazenamento de 3 a 13 meses. Foram 

identificados 57 taxa, de entre fungos de campo e fungos de armazenamento. Nas amostras de arroz 

nacional identificaram-se 55 taxa e no arroz importado 20. Nos fungos de campo predominaram 

espécies de Alternaria e nos fungos de armazenamento táxones de Aspergillus e Eurotium (13 taxa). 

Registou-se um acentuado decréscimo na diversidade e na incidência de fungos ao longo do 

processamento, persistindo no arroz branqueado espécies dos géneros Aspergillus e Eurotium, com 

incidência variável entre 5% e 100% no arroz nacional e 80% e 100% no arroz importado. 

 

Palavras-chave: arroz armazenado, micobiota, fungos de campo, fungos de armazenamento, 

micotoxinas 
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ABSTRACT 

The deterioration of the durable and agriculture stored grain by fungi is a problem with economical 

implications and public health risks, because the presence of fungi can result in decrease of the 

product quality and quantity decrease, and also in mycotoxin production. The aim of this work was to 

contribute to the knowledge of the stored rice mycobiota which is processed in Portugal. A 

bibliographical review was made about storage and the problematic of storage fungi, and also by 

analysing six national rice samples from 2006 campaign (paddy rice, brown rice and polished rice), 

and three samples of imported rice (brown rice and polished rice) with 3 to 13 months of storage. A 

total of 57 taxa, were identified from field fungi and storage fungi. In national rice samples were 

identified 55 taxa while 20 taxa were found in the imported rice samples. In the field fungi the most 

common was Alternaria species and in storage fungi were Aspergillus and Eurotium species (13 taxa). 

A substance decrease was registered in fungi diversity and incidence across the processing, 

persisting in white rice samples Aspergillus and Eurotium species with variable incidence between 

5-100 % in the national rice and 80-100% in the imported rice. 

 

Key-words: stored rice, mycobiota, field fungi, storage fungi, mycotoxins 
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RESUMO ALARGADO 

In Portugal, rice crops are very important in the Portuguese agriculture with rice market valued at 

200000 tons. In our country the average consumption per capita is the highest in Europe around 

17 Kg per year. Rice is one of the most staple food of over half world-wide population, so the 

destruction and losses that could take place during storage can affect the food reserves. Most food 

processed in the industry are susceptible to a variety of enemies that will be able to cause damages in 

the product before and after the processing. In storage, the presence of fungi is a problem of difficult 

resolution. In particular Aspergillus, Fusarium and Penicillium species are the most responsible for 

qualitative and quantitative losses in cereals. Under specific conditions they can produce mycotoxins 

that can be responsible for economical injuries and public health risks. Mycotoxins study has got some 

importance because of the direct and indirect economical injuries that cause in the industry. The aim 

of this work was to contribute for the knowledge of the stored rice mycobiota which is processed in 

Portugal. Under this work six national rice samples from 2006 campaign (paddy rice, brown rice and 

polished rice), and three samples of imported rice (brown rice and polished rice) with 3 to 13 months 

of storage were studied. The samples came from a Portuguese processing industry, and all national 

rice samples studied belong to Ariete (two samples), Gládio (two samples), Fani (one sample) and 

Albatros (one sample) varieties. The evaluation of the mycobiota, of a national rice samples and an 

imported rice samples, shows a greater diversity of species in national rice than in the imported rice. In 

national rice samples were identified 55 taxa while 20 taxa were found in the imported rice samples in 

a total of 57 identified taxa, from field fungi and storage fungi. Species like Alternaria alternata, 

Aspergillus candidus, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. terreus, Bipolaris oryzae, Chaetomium 

trilaterale, Fusarium semitectum, Nigrospora oryzae, Penicillium islandicum, Syncephalastrum 

racemosum, Trichoderma harzianum, Trichoconiella padwickii, Trichotecium roseum and a 

Geotrichum specie are the same in national rice samples and in imported rice samples. In paddy rice 

and brown rice samples, the most common taxon were Aspergillus, Eurotium and Alternaria species, 

while in polished rice was only Aspergillus and Eurotium. It was observed that fungi diversity 

decreases along the process (paddy rice, brown rice and polished rice), where the polishment is 

particularly effective in the fungi reduction. However for the elimination of storage fungi, the polish was 

not so efficient as it was with field fungi, because the isolations carried out in the polish rice 

corresponded in some cases to 60 % or more of the isolations effectuated in the brown rice. For the 

polished rice samples, the Aspergillus and Eurotium species appeared with bigger frequency than 

Penicillium and Fusarium ones. Relatively to the type of storage, in silo or in bin it was observed that 

the samples with bigger diversity of storage fungi were originating from silos, and field fungi appeared 

more in the samples originating from bin. From the studied samples a total of 170 taxa were identified 

namely Absidia, Alternaria, Aspergillus, Bipolaris,  Chaetomium, Curvularia, Epicoccum, Eurotium, 

Fusarium, Nigrospora, Mucor, Penicillium, Rhizopus, Sordaria, Stemphylium, Syncephalastrum, 

Trichoderma, Trichoconiella, Trichotecium, Ulocladium species. The identification took place on basis 

in cultural, morphological and biometrics characteristics. 
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I. INTRODUÇÃO 

Acredita-se, que o centro de origem do arroz (Oryza sativa L.) se situe na zona pré-himalaiana do 

Sudoeste Asiático e que a partir da Índia se tenha expandido até a China. É sabido que o seu cultivo 

é já muito antigo, supondo-se que a sua expansão até a China tenha ocorrido 3000 anos A.C. O arroz 

difundiu-se quer para Oriente quer para Ocidente, atribuindo-se a sua introdução na Europa aos 

árabes. Esta cultura começou a ser praticada na Península Ibérica somente no século VIII, primeiro 

em Espanha e seguidamente em Portugal (Silva, 1975). 

O arroz é uma cultura versátil que pode ser encontrada em regiões com condições climáticas muito 

diversificadas, surgindo em países de clima frio e em altitude como as montanhas do Nepal e da Índia 

até aos desertos do Egipto, Irão, Paquistão e, ainda, terras secas em parte da Ásia, África e América 

Latina (Narciso & Hossain, 2001). Em regiões de clima temperado é tipicamente uma cultura de 

Primavera-Verão. 

A produção mundial de arroz tem crescido a uma taxa de 2,3% ao ano e a produção aumentou de 

519 milhões de toneladas (Mt) em 1990 para 547 Mt em 1995, 599 Mt em 2000, chegando às 632 Mt 

em 2005 (FAOSTAT, 2008). No entanto, no ano 2007 a produção de arroz atingiu valores de 

produção de aproximadamente 651,7Mt. Se esta tendência persistir, o arroz irá tornar-se o cereal 

mais importante no mundo, não só em termos alimentares mas também em volume de produção 

(FAOSTAT, 2008). 

Os maiores produtores de arroz a nível mundial são a China, Índia, Indonésia, Bangladesh, 

Vietname, Tailândia e Myanmar, contribuindo o continente asiático no ano de 2007 com 591 Mt de 

arroz (FAOSTAT, 2008). Qualquer alteração na produção de arroz nestes países terá impacto na 

produção mundial de arroz. Em África são esperados aumentos da produção, nomeadamente em 

países como o Egipto, Gana, Guiné, Mali e Nigéria. Na América Latina, é em países como a 

Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Uruguai e Venezuela onde se obtêm as maiores produções. Em 

outras regiões do globo, nomeadamente Austrália, Estados Unidos e Europa, as perspectivas são 

negativas, uma vez que, a produção de outros cereais poderá competir com a produção de arroz 

(FAO, 2008). 

Na Europa, é em regiões mais a sul que a cultura do arroz assume um papel relevante. Deste modo, 

países como Itália, Espanha, Portugal, Grécia e França são os países Europeus com maior 

expressão na produção (Fernandes, 2003). Actualmente, a Europa tem uma produção de arroz de 3,6 

Mt, tendo ainda necessidade de importar 1,8 Mt de arroz processado. As exportações europeias 

atingem valores inferiores a 0.2 Mt (FAO, 2008). 

Durante o século XX a produção de arroz em Portugal atravessou duas fases distintas: uma até 1973 

e outra a partir de 1974. Na primeira fase, ocorreu um aumento gradual na área de cultura, 

registando-se um máximo histórico de 43487 ha em 1972. Simultaneamente presenciou-se um 

aumento da produtividade de 2000 Kg/ha em 1918 até aos 4000 Kg/ha em 1937, havendo depois 

uma quebra entre 1940 e 1949 como consequência da 2ª Guerra Mundial, seguida de uma 

recuperação gradual até ao início dos anos 90 com 4500Kg/ha, apesar de ter havido uma redução na 
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superfície dedicada à cultura, passando esta a ser de aproximadamente 34000 ha. Esperava-se 

assim, que o rendimento dos arrozais portugueses superasse o limiar de 6000 Kg/ha, valor usado na 

classificação do desempenho orizícola dos países com tecnologia mais avançada (Lima, 1998). 

Segundo dados da FAOSTAT (2008), este objectivo terá sido atingido, uma vez que se alcançou um 

rendimento 6086 kg/ha no ano de 2007. 

No ano 2007 os arrozais em Portugal ocupavam uma área aproximada de 25400 ha 

(FAOSTAT, 2008). É uma cultura com elevado interesse na agricultura portuguesa, sobretudo por 

estar presente em zonas marginais e inadequadas a outras actividades. As condições particulares do 

cultivo do arroz – caule submerso – determinam que seja produzido nas regiões da Beira Litoral, 

Ribatejo e Oeste e Alentejo, associadas às bacias hidrográficas dos rios Mondego, Tejo, Sado e 

Sorraia. No entanto, a importância relativa das regiões produtoras de arroz alterou-se, com Ribatejo e 

Oeste a subir de um peso relativo de 28,5% para 39,2% e o Alentejo a descer de 51,6% para 38,5%, 

comparando as produções anuais médias dos quinquénios 1986-90 e 2002-06 (INE, 2007). 

Em Portugal, o arroz tem um mercado avaliado em 200000 toneladas, sendo considerado o país da 

união Europeia com maior consumo per capita, cerca de 17 kg/pessoa/ano, fazendo com que seja 

necessária a importação de 98000 toneladas deste cereal. Países como o Paquistão ou a Índia são 

os principais fornecedores de Portugal (Magro, 2007). 

Sendo o arroz a principal fonte de alimento para mais de metade da população mundial, os estragos 

que possam ocorrer durante o seu armazenamento podem afectar as reservas alimentares 

estratégicas de um número considerável de pessoas, sobretudo em regiões economicamente mais 

deprimidas (Pires, 2007). Face a estas necessidades e às crescentes exigências dos consumidores e 

do próprio mercado, em termos de qualidade de produto, as boas condições de produção, 

actualmente já em prática através da Protecção e Produção Integrada da cultura, têm de ser 

aplicadas após a colheita e até ao consumidor (Amaro, 2003). 

A maioria dos alimentos processados na indústria está susceptível à acção de grande número de 

inimigos que poderão causar estragos no produto antes e após o processamento. Os insectos são 

considerados dos inimigos com maior importância, ora pelos estragos que causam no produto, ora 

pelas condições que criam, propícias ao crescimento e dispersão de fungos produtores de 

micotoxinas (Carvalho et al., 2005). 

Porém, no armazenamento o crescimento de fungos é um problema de difícil resolução quer por 
alteração da aparência do produto, produção de compostos voláteis,  degradação de lípidos e de 

aminoácidos , redução da viabilidade dos grãos, efeitos alergénicos e produção de micotoxinas. No 

caso particular de fungos dos géneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium, estes são os grandes 

responsáveis por perdas qualitativas e quantitativas de cereais. Podem ainda, sob condições 

específicas produzir micotoxinas que são perigosas para os animais, incluindo o Homem (Christensen 

& Saucer, 1992). O estudo das micotoxinas, desde a descoberta da importância da aflatoxina nos 

anos 60, tem ganho cada vez maior relevo mundial, devido aos prejuízos económicos directos e 

indirectos que causam na indústria. Hoje, reconhece-se que as doenças causadas por micotoxinas 

foram responsáveis por importantes epidemias em homens e animais. Destas, destacam-se o 
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“ergotismo”, que matou dezenas de milhares de pessoas na Europa desde a Idade Média até ao 

século XX; a aleucia tóxica alimentar (ATA), que foi responsável pela morte de milhares de pessoas 

na antiga União Soviética, na década de 30 e a aflatoxicose matou 100.000 perus jovens na 

Inglaterra em 1960 e tem causado doenças e morte em muitos outros animais, provavelmente, 

também no Homem (Andrade, 2004). 

Face a esta realidade, considera-se de extrema importância o conhecimento dos níveis de 

contaminação fúngica e a identificação dos mesmos, para posteriormente ser possível fazer-se uma 

avaliação das causas da contaminação, dos riscos à saúde do consumidor e possivelmente adoptar 

medidas efectivas no sentido de garantir a segurança alimentar da população (Nunes et al., 2003). 

Desde 2002 que a nível nacional se têm realizado estudos para o desenvolvimento da Protecção 

Integrada do arroz para consumo, implementando programas de amostragem, desde o arroz 

armazenado pelos agricultores até à fábrica de processamento (Pires, 2007). 

Este trabalho pretende ser um contributo para que se adquira maior percepção dos fungos existentes 

no arroz que se consome em Portugal. Como tal, tem-se o intuito de avaliar a diversidade de fungos 

existentes em dois grupos de arroz armazenado, um de origem nacional e outro importado, oriundos 

de uma fábrica de processamento, procedendo à identificação à espécie de espécimes isolados 

através das suas características culturais e morfológicas. Pretende-se ainda, observar a sucessão da 

população fúngica em termos de fungos de campo e fungos de armazenamento, estudar a incidência 

dos diferentes taxa no arroz com casca, película e branqueado. Tem-se ainda como objectivo verificar 

a eficácia do branqueamento do arroz na redução da população de fungos. 

Este estudo foi desenvolvido no âmbito do Projecto POCI 2010 INOVArroz - Inovação na 

monitorização e protecção do arroz para consumo (projecto nº 13-05-04-FDR-00013), parceria entre a 

Saludães-Produtos Alimentares, SA e o Instituto de Investigação Científica Tropical (IICT), de Junho 

de 2006 a Junho de 2008. 

No presente trabalho, o primeiro capítulo é introdutório no qual se pretende fazer uma abordagem 

geral ao tema assim como dar a conhecer os objectivos propostos. 

No sentido de reunir informação necessária para a discussão dos objectivos pretendidos, no segundo 

capítulo efectuou-se uma revisão bibliográfica onde está presente informação de alguns trabalhos 

publicados referentes ao armazenamento e à problemática dos fungos.  

No capítulo III apresenta-se a metodologia aplicada para o isolamento e identificação de fungos dos 

lotes de arroz estudados. 

No capítulo IV apresentam-se os resultados obtidos e a respectiva discussão, cujas conclusões se 

salientam no capítulo V. 

Apresentam-se por fim as referências bibliográficas consultadas, no capítulo VI, e Anexos no capitulo 

VII.  
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II. O ARMAZENAMENTO E A PROBLEMÁTICA DOS FUNGOS 

II.1. O ARMAZENAMENTO 

Os regimes alimentares adoptados em qualquer parte do mundo são ditados principalmente pelas 

condições climáticas e pedológicas de cada local (Carvalho, 2001). No entanto, nos dias de hoje é, 

possível o consumo de qualquer alimento em qualquer parte do globo assim como obter produtos 

produzidos sazonalmente em qualquer altura do ano. É principalmente neste último aspecto que o 

armazenamento assume um papel relevante, permitindo minimizar o impacto das flutuações de 

preços, auxiliando a sua estabilização, facilitando o processamento, gerando lucros, guardando 

grãos, constituindo parte da cadeia de distribuição durante a comercialização e garantir a segurança 

alimentar das populações, assegurando-lhes acesso aos alimentos assim como o seu consumo de 

forma segura (Coutter & Magrath,1994 ; Matos, 2004). 

Na realidade, o armazenamento é uma fase intermédia entre a colheita e o destino final do produto na 

alimentação humana ou animal, tendo como objectivo a preservação da qualidade dos produtos a 

longo prazo (Matos, 2004). 

Apesar de em todos os sistemas de produção se armazenar produtos agrícolas, frequentemente é 

nas indústrias transformadoras, das regiões de agricultura mais desenvolvida, que a matéria-prima e 

o produto transformado estão sujeitos ao armazenamento, a granel ou ensacado (Matos, 2004). A 

adopção de um ou outro método está dependente de factores como a dimensão da indústria, as 

condições sócio-económicas, o sistema de transportes e finalmente a organização dos sistemas de 

armazenamento e comercialização de cada país (Friendship & Compton, 1991). Pode ainda 

encontrar-se nestas fábricas de processamento silos em betão ou em metal, capazes de armazenar 

quer a matéria-prima quer o produto final, garantindo assim o funcionamento conveniente a estas 

indústrias (Matos, 2004). 

O grão armazenado é um organismo vivo num estado de dormência que pode permanecer inalterado 

por longos períodos de tempo. É o componente principal do ecossistema armazenamento de cereais 

e, como tal, é fundamental a sua preservação minimizando quaisquer efeitos adversos que possam 

afectar a sua conservação (Navarro et al. 2002 a). Porém, encontra-se sujeito a alterações que se 

devem ao metabolismo e à acção de microrganismos, insectos, roedores e aves.  

II.1.1. ESTRAGOS E PREJUÍZOS NO ARMAZENAMENTO 

Segundo Amaro (2003), o conceito de estrago define-se como o “efeito inconveniente sem 

importância económica provocado, directa ou indirectamente, pelo inimigo da cultura, no 

desenvolvimento da cultura ou nos seus produtos”. Para Harris & Lindblad (1978) e Boxall (1986) 

estrago corresponde à evidência superficial de deterioração, como grãos partidos, e que pode 

conduzir ao prejuízo. 

Durante todo o processo de armazenamento os produtos podem sofrer estragos. Estes podem ser de 

natureza quantitativa, denominando-se por deterioração, ou de natureza qualitativa, designando-se 

por conspurcação. A deterioração corresponde a qualquer estrago que altere a integridade do 
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produto, como a redução de massa. A conspurcação relaciona-se com alterações na qualidade do 

produto devido à presença de detritos, como insectos mortos ou excrementos (Cabral et al., 1959). 

Por sua vez, o conceito de prejuízo, em especial no caso de cereais armazenados é, mais difícil de 

definir, uma vez que se encontra condicionado por aspectos de ordem social, cultural e técnica que 

acabam por condicionar os seus efeitos na economia (Matos, 2004). 

Amaro (2003), define prejuízo como sendo a “redução, com importância económica, da produção de 

uma cultura, quer em quantidade quer em qualidade, causada por inimigos da cultura”. No entanto, 

para outros autores como Harris & Lindblad (1978) e Boxall (1986), prejuízo, no caso dos cereais 

armazenados, é o decréscimo mensurável de grão alimentar que pode ser quantitativo ou qualitativo. 

O conceito de prejuízo pode ser ainda classificado consoante o seu tipo, pois existem prejuízos 

directos (qualitativos, quantitativos, nutricionais e perda do poder germinativo) e prejuízos indirectos 

(de ordem social) (Barros, 1996). Assim sendo, a redução por derramamento e o consumo de grãos 

por insectos, aves ou roedores, por exemplo, são prejuízos directos e a diminuição da qualidade do 

produto, fazendo com que este seja recusado para consumo pela população, é prejuízo indirecto 

(Boxall, 1986).  

Enquanto o prejuízo directo quantitativo relaciona-se sobretudo com a redução da massa, o prejuízo 

directo qualitativo é avaliado segundo parâmetros distintos que se considerem importantes quer pela 

população quer pelos comerciantes de determinado local. De facto, a presença no produto de grãos 

infestados ou partidos, vestígios de insectos ou roedores, resíduos de pesticidas ou poeiras, são 

factores que contribuem para a depreciação da qualidade de um produto, dando origem à redução do 

valor monetário do mesmo (Barros, 1996). 

Outros factores como o teor de água, a temperatura e a contaminação por fungos podem causar 

alterações no teor de vitaminas. Também as alergias resultantes do ataque de ácaros ou por inalação 

de esporos de fungos, ou ainda doenças crónicas causadas pela ingestão de micotoxinas por estes 

produzidas, consideram-se como prejuízos indirectos (Boxall, 1986). 

Processos anteriores ao armazenamento, como a colheita, debulha e secagem, podem deteriorar 

fisicamente o grão, no caso dos cereais, tornando-o mais susceptível ao ataque de pragas no 

armazém, influenciando assim negativamente as condições em que o produto é armazenado e dar 

origem a prejuízos. Do mesmo modo, prejuízos que surgem após o armazenamento podem ter 

origem nas condições a que o produto esteve submetido durante o período em que esteve 

armazenado, gerando um produto transformado de qualidade inferior ou mesmo inaceitável (Barros, 

1996). Em traços gerais, um produto deverá entrar num armazém em “boas condições 

fitossanitárias”, sabido que amiúde a sua deterioração se inicia nos campos de cultura e também em 

processos já anteriormente mencionados (Baur, 1985). 

Entre os factores que influenciam a deterioração dos produtos armazenados, os de natureza biológica 

possuem um carácter importante. Destes destacam-se os insectos, ácaros, fungos, aves e roedores 

por serem os principais responsáveis pela deterioração dos produtos armazenados (Carvalho, 1986).  

Nos produtos alimentares armazenados os prejuízos nem sempre são evidentes, fazendo com que 
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muitas vezes a deterioração da qualidade de um produto não seja analisada da forma que seria 

desejável tendo em conta a sua importância (Barros, 1996). May (1997) constatou que no mundo a 

soma dos prejuízos pré e pós-colheita era na ordem dos 48%.  

Em suma, pode então afirmar-se que no que diz respeito ao sistema produto/armazém, o conceito de 

estrago implica por vezes a existência de infestação nos produtos e em outros casos a sua 

deterioração. Por sua vez, o conceito de prejuízo deverá surgir associado a uma desvalorização 

económica segundo determinadas condições (Barros, 2000). 

No caso particular do arroz, o processo de armazenamento é uma etapa bastante importante pois um 

armazenamento inadequado poderá originar alterações qualitativas e quantitativas nos grãos de 

arroz. A deterioração causada por insectos e roedores, poderá ser prevenida através do 

melhoramento das condições do próprio armazém. Por outro lado, a deterioração causada quer pelo 

metabolismo, quer por microrganismos está dependente das condições de armazenamento, como a 

temperatura, teor de água no produto e  humidade relativa (Genkawa, 2008). 

II.1.2. FACTORES QUE DETERMINAM AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

Os produtos que se encontram armazenados podem sofrer degradação comprometendo assim a sua 

conservação e propiciando problemas de segurança alimentar para as populações. Os processos 

implicados na deterioração de grãos armazenados são complexos, o que dificulta uma boa gestão do 

armazenamento (Barros, 1996). 

Os grãos armazenados degradam-se pela sua própria respiração e estão sujeitos a estragos por 

factores físicos como a temperatura e a humidade inadequadas (Cruz & Diop, 1989), factores 

químicos como a presença de oxigénio e factores humanos que incluem processos de 

manuseamento, transporte e desinfestações. Igualmente, o tipo e qualidade de produto armazenado, 

o uso de material impróprio para o acondicionamento e armazenamento, as condições 

sócio-económicas do país e o destino dos produtos (consumo ou comercialização) têm um papel 

relevante no que se refere aos estragos (Gouveia, 1992).  

Para além destes factores destaca-se ainda a acção dos agentes biológicos nocivos como fungos, 

insectos, ácaros ou roedores na deterioração dos produtos armazenados (Cruz & Diop, 1989).  

A temperatura e o teor de água do produto são factores importantes na regulação das populações de 

insectos e fungos, tornando-se por isso essencial a sua monitorização de modo a estimar os períodos 

de maior risco (Pires et al., 2007). 

II.1.2.1. Temperatura 

O factor temperatura é importante no armazenamento, visto que todos os organismos permanecem 

vivos e crescem apenas num determinado intervalo de temperatura (Magro, 2001). A temperatura 

limita a abundância e distribuição de artrópodes e fungos que contaminam os grãos armazenados 

(Abe, 1996). 

Grandes massas de produto têm tendência a manter a sua temperatura inicial durante longos 
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períodos de tempo (meses a anos) devido à fraca capacidade térmica e má condutibilidade e a 

temperatura ambiente tem fraca influência na temperatura dos grãos (Bailey, 1982). O calor oriundo 

de fontes externas penetra na massa de grãos armazenados de forma lenta, em que as variações 

diurnas da temperatura apenas afectam o grão alguns centímetros abaixo da superfície (Magro, 

2001).  No caso do arroz armazenado, a influência da temperatura ambiente é mais evidente no arroz 

com casca do que no película ou branqueado. É principalmente afectada por flutuações sazonais, 

mais evidentes em pequenas do que em grandes estruturas de armazenamento (Navarro et al. 2002 

a). Durante o Inverno a temperatura exterior é mais baixa do que a que se regista no interior do silo e, 

contrariamente, nos meses de Verão a temperatura dos grãos armazenados é inferior à temperatura 

exterior. Estas diferenças de temperatura entre o interior e o exterior causa correntes de convecção, 

que são acompanhadas por movimentos da humidade relativa, das altas temperaturas para baixas 

temperaturas (Sinha & Wallace, 1977), reforçando assim o crescimento de fungos. O conhecimento 

da distribuição da temperatura e do teor de água, em grãos armazenados não só é uma mais valia na 

identificação da deterioração activa, mas também é um indicador do potencial de deterioração (Abe, 

1996). 

São as suas propriedades térmicas que permitem a conservação dos produtos secos durante anos, 

sem que estes sofram mudanças significativas de qualidade ou se deteriorem devido ao 

aparecimento de focos de aquecimento (“hot spots”), provocados pela actividade de insectos, fungos 

e actividade respiratória dos grãos. Deste modo e no que se refere à temperatura, a conservação de 

grãos armazenados depende apenas de uma boa gestão no armazenamento (Barros, 1996).   

Apesar da temperatura ambiente pouco afectar o estado do cereal, influencia, no entanto, outros 

componentes bióticos do sistema armazenamento como insectos, ácaros e fungos (Navarro et al. 

2002 a). O efeito da temperatura manifesta-se sobretudo na taxa de degradação do grão na medida 

em que a temperatura influencia a velocidade das reacções, proporcionando o aumento da taxa 

respiratória do complexo grão/agentes biológicos, assim como o desenvolvimento de insectos, ácaros 

e fungos (Barros, 1996; Matos, 2004). 

Nos últimos anos, tem sido realizada alguma pesquisa no sentido de estudar a relação entre as 

condições de armazenamento e a sua capacidade de preservação do arroz. Sistemas como o 

armazenamento hermético e o armazenamento a baixas temperaturas, têm-se revelado eficazes. No 

armazenamento sob condições de baixas temperaturas é possível armazenar arroz por longos 

períodos de tempo sem que haja deterioração da sua qualidade (Fukai et al., 2003, Rehman, 2006). A 

temperatura recomendada é de 15ºC uma vez que apresenta boa relação custo/eficiência. Por outro 

lado, temperaturas mais baixas não são desejáveis por se colocar em risco a qualidade do arroz. No 

entanto, este sistema de armazenagem é dispendioso pois implica equipamento adequado para 

efectuar a refrigeração, com elevados gastos de energia para abaixamento das temperaturas. No 

armazenamento hermético, a estanquicidade do sistema faz com que a respiração dos grãos e o 

crescimento de fungos sejam inibidos pela reduzida disponibilidade de oxigénio e pelo aumento da 

concentração de dióxido de carbono no local de armazenamento, condição induzida pela própria 

respiração dos grãos e de fungos (Adhikarinayake et al., 2006; Genkawa, 2008). Este tipo de sistema 
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não é adequado para grãos utilizados como semente, porquanto ocorre redução da taxa de 

germinação (Adhikarinayake et al., 2006), sendo por isso necessário desenvolver um sistema 

alternativo em que não sejam utilizadas condições anaeróbias, mas que mantenha um 

armazenamento a baixas temperaturas (Genkawa, 2008). 

A temperatura óptima para o crescimento de fungos situa-se entre os 25ºC e os 35ºC, o que 

corresponde muitas vezes à temperatura registada nos locais de armazenamento (Cruz & Diop, 

1989). No entanto, diferentes espécies de fungos apresentam uma tolerância diferente ao factor 

temperatura, estando estas variações compreendidas entre os 2ºC e 63ºC (Tipples, 1995). Navarro et 

al., (2002 b) consideram que o crescimento de fungos no armazenamento cessa para temperaturas 

abaixo dos 5º C (ou abaixo dos 0ºC no caso dos Penicillium spp.). Por sua vez, Cruz & Diop (1989) 

referem que o crescimento de fungos não se verifica para temperaturas inferiores a 0ºC, existindo, no 

entanto, referências de que algumas espécies de Fusarium, Cladosporium e Penicillium podem 

crescer a temperaturas situadas entre os -7ºC e 0ºC (Joffe, 1962; Panasenko, 1967; Mislivec & Tuite, 

1970; Gill & Lowry, 1982). 

II.1.2.2. Humidade relativa, teor de água do produto e actividade da água 

Tal como a temperatura, a água é fundamental para a actividade biológica, em que a vulnerabilidade 

do grão à biodegradação está relacionada com o teor de água no produto (Maia, 1993). Por exemplo, 

em regiões tropicais, onde os produtos são colhidos húmidos, a humidade e o teor de água do 

produto favorecem o crescimento e a rápida proliferação de organismos e consequentemente a 

deterioração do produto (Hall, 1971). Como tal, torna-se indispensável que o armazenamento dos 

grãos seja efectuado com um teor de água seguro para que se evite o aquecimento e a deterioração 

(Barros, 1996). Por outro lado, o conhecimento do teor de água é de extrema importância nos 

produtos armazenados, quer por motivações económicas directas, ao pagar-se a água ao preço de 

grãos ou ao retirar-se água para além do devido de modo a perder-se peso, quer por razões 

indirectas, como a deterioração do produto e posterior redução no seu preço (Lopes, 1984). 

A humidade relativa (HR) consiste na quantidade de vapor de água existente no ar; por sua vez, o 

teor de água no produto corresponde à água presente no produto. Em ambas as suas formas, a água 

é de entre os factores físicos aquele que tem maior influência no sucesso ou no insucesso do 

armazenamento (Barros, 1996). A humidade relativa e o teor de água do produto estão estreitamente 

relacionados, pois mesmo após a secagem do cereal e redução do teor de água para níveis 

considerados seguros, o cereal vai interagir e entrar em equilíbrio com a humidade relativa (Prakash 

& Kauraw, 1995). 

Os grãos armazenados ao serem higroscópicos têm a capacidade de ganhar ou perder água 

conforme o ambiente que os rodeia seja húmido ou seco. Em ambiente hermético o seu teor de água 

irá ter influência sobre a humidade do ar até que ambos encontrem o equilíbrio. Este valor de 

equilíbrio designa-se por actividade da água (aw) ou humidade relativa de equilíbrio (HRE) e 

expressa-se decimalmente. É específica para cada produto e constante para determinada 

temperatura, caracterizando ainda a humidade do ar intragranular e o envolvente da massa do 
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Figura II.1- Isotérmica de absorção de água do arroz a 

25ºC ( Adaptado de Abdullah, 2000) 

produto (Costa, 1983; Brackett, 1997).  

O conceito de actividade da água é bastante útil para expressar a disponibilidade de água para o 

crescimento de microrganismos e para a actividade enzimática (Acker, 1963; Lacey & Magan, 1991). 

Os níveis de aw correspondem a um valor de teor de água no produto, permitindo assim gráficamente 

traçar uma isotérmica de absorção da água (Fig II.1). Esta isotérmica é útil, não apenas para mostrar 

a que valores de teor de água são alcançados certos valores de aw, e se são desejáveis ou 

indesejáveis, mas também para indicar qual 

o significado que pequenas variações de 

teor de água do produto têm na actividade 

da água (Abdullah, 2000). 

A actividade da água é um dos factores 

ambientais que mais influencia a 

deterioração dos alimentos, podendo os 

fungos nalgumas circunstâncias ser o factor 

com maior influência nessa deterioração 

(Abdullah, 2000), uma vez que têm elevada 

capacidade de se desenvolver com baixos 

valores de actividade da água (Brackett, 

1997). No entanto, a maioria dos fungos não consegue desenvolver-se em valores de actividade da 

água inferiores a 0,60-0,65. Deste modo, o número de espécies que se desenvolve vai sendo cada 

vez menor à medida que aw se aproxima dos valores referidos, retardando ainda a sua capacidade 

em germinar, crescer e esporular (Snow et al., 1944 ).  

Estudos realizados por Abdullah (2000), sobre a actividade da água e a sua relação com a 

contaminação dos alimentos por fungos, revelaram que a susceptibilidade dos alimentos ao 

crescimento de fungos depende de diversos factores, de entre os quais, a actividade da água e o 

tempo de armazenamento. Nesses estudos, realizados a 25ºC e com um período curto de 

armazenamento (90 dias), no que se refere ao arroz, o autor recomendou que seja armazenado com 

valores de actividade da água inferiores a 0,65. Aconselhou também que se deve dar uma margem 

de segurança mais alargada para os valores de aw em períodos mais longos de armazenamento. 

Foram ainda observadas diferenças no aparecimento de fungos entre produtos armazenados com o 

mesmo valor de aw. No arroz, o crescimento de fungos ocorreu para valores de aw na ordem dos 0,65, 

enquanto que para a farinha de arroz não foi observado qualquer crescimento de fungos, mesmo 

após 6 meses de armazenamento. Ainda o mesmo autor verificou que o valor de 0,65 aw, em arroz, 

correspondeu ao teor de água no produto de 13%, enquanto que 0,75 aw correspondeu a 14,1%. 

Registou, por outro lado, que um lote de arroz armazenado com 0,75 de aw apresentou sinais 

evidentes de contaminação por fungos ao fim de 20 dias e que o armazenamento com 0,65 de aw 

mostrou-se seguro durante 2 meses. 

A actividade biológica dos organismos associados aos grãos armazenados depende da humidade no 

interior dos armazéns e varia conforme o agente biológico. No caso dos fungos, os valores de 
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humidade relativa mais favoráveis ao crescimento são a partir dos 60%, sendo por isso menos 

exigentes que por exemplo as bactérias que necessitam de valores acima dos 90% (Barros, 1996). 

De acordo com FAO (2007), os fungos de armazenamento necessitam de uma humidade relativa de 

pelo menos 65% (ou uma actividade de água de aw = 0,65), o que corresponde ao teor de água de 

13% no grão de cereal.  

Para Sweets, (2000) o teor de água do produto é o factor mais importante para o crescimento de 

fungos em produtos armazenados. À medida que o teor de água no produto aumenta, a invasão 

pelos fungos dá-se em relação directa com a temperatura e também com o tempo de armazenamento 

(Magro, 2001). O teor de água do produto entre 11-14% pode ser baixo o suficiente para a prevenção 

da deterioração de grãos armazenados por períodos inferiores a um ano, tornando-se necessário que 

este valor seja reduzido para 10-12% caso o tempo de armazenamento se prolongue (Brackett, 

1997). Segundo Tipples (1995), os fungos não crescem com teor de água abaixo de 13,5%, tendo, 

porém Richardson (1999) referido que a secagem dos grãos para níveis de teor de água de 12-15% 

não se revela necessariamente eficiente na prevenção do crescimento de fungos, devendo-se este 

facto à relação entre o teor de água do grão e à humidade relativa.  

 Como foi referido, em arroz armazenado é bastante importante que o teor de água do produto se 

mantenha em níveis seguros ( 13%), para que se mantenham as condições favoráveis a um 

armazenamento adequado. De forma a garantir baixos teores de água no armazenamento foi 

desenvolvido um novo sistema designado por “low moisture content storage”. Este sistema consiste 

no armazenamento de arroz película com baixo teor de água num silo selado, onde o metabolismo do 

arroz diminui, mesmo à temperatura ambiente. Os princípios envolvidos são a redução das reacções 

químicas e da actividade da água através da redução do teor de água (Genkawa et al., 2008). Um silo 

selado é utilizado normalmente para evitar as trocas de oxigénio e dióxido de carbono entre o interior 

do silo e o ar exterior. Neste sistema o objectivo da selagem é prevenir o fendilhamento dos grãos 

causado por uma rápida absorção de água do exterior e sua degradação (Genkawa et al., 2008). 

O teor de água adequado a este tipo de armazenamento é determinado pela eficiência do próprio 

sistema. Como tal, o teor de água de 11% é encarado como sendo o mais conveniente, visto que a 

secagem dos grãos de 16% para 11%, torna-se mais fácil em condições de menor humidade, do que 

usando um sistema de secagem convencional (Genkawa et al., 2008). Por outro lado, o efeito da 

diminuição do teor de água na preservação do arroz para 11% corresponde ao mesmo efeito causado 

pela diminuição da temperatura para 15ºC, pois a deterioração química é suprimida pelo baixo teor de 

humidade em vez da refrigeração. Pode considerar-se que esta técnica de armazenamento com 

baixo teor de água, é um sistema de armazenamento seguro, uma vez que ao utilizar-se um sistema 

hermético e arroz com um teor de água de 11%, é possível manter a actividade da água abaixo dos 

0,65 e o crescimento de fungos completamente inibido durante 6 meses de armazenamento a 25ºC. 

No entanto, esta técnica de armazenamento a baixos teores de humidade, tem o inconveniente de 

depreciar a qualidade dos produtos. Durante a cozedura, devido à rápida absorção de água, abrem-

se fissuras nos grãos que libertam alguns dos seus componentes, perdendo assim o arroz qualidade 

a nível do seu sabor (Genkawa et al., 2008) 
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II.1.2.3. Outros factores e sua interacção 

Existem porém, outros factores que podem afectar as características do grão armazenado. A 

integridade do grão é de extrema importância. Grãos que já se encontrem danificados ou partidos são 

mais susceptíveis a contaminações, pois podem absorver água a uma taxa cinco vezes superior à 

dos grãos intactos (Sauer et al., 1982; Jones, 1987). Para além disso, grãos invadidos por fungos 

encontram-se já num estado de deterioração parcial e como tal num nível de risco de armazenamento 

maior que grãos completamente sãos (Christensen, 1978). Torna-se assim relevante a remoção de 

grãos danificados e uma vez que estes são mais leves que os grãos sãos é possível a separação 

com base na sua densidade (House, 1992; Richardson, 1999). 

A respiração dos grãos corresponde à transformação da matéria orgânica para a produção de 

energia. Este processo, conduz ao consumo e consequente redução da massa seca dos grãos, 

procedida ou não da decomposição bioquímica dos constituintes, da libertação de novas substâncias 

e da libertação de vapor de água e de calor. Tanto o calor como o vapor de água promovem 

processos de alteração, aumentam a velocidade das reacções e facultam o aumento das zonas 

contaminadas (Barros 1996).  

A presença de materiais como restos de plantas, insectos ou terra podem ser também factores 

prejudiciais pois podem ser foco de infestação por insectos, ácaros e fungos, assim como limitam o 

movimento do ar na massa de grãos, o que por sua vez conduz a alterações de temperatura e 

humidade, podendo beneficiar o desenvolvimento de microrganismos (Lacey et al., 1980 ;Lacey et al., 

1990). 

No âmbito dos agentes biológicos, os fungos serão um tema abordado adiante de forma detalhada, 

devido à sua importância para o presente trabalho. Contudo, parece oportuno referir-se o modo como 

os diversos factores que condicionam o armazenamento intervêm na colonização fúngica. Por 

exemplo os artrópodes, devido aos danos que causam ao se alimentarem, proporcionam locais de 

fácil penetração de fungos no grão (Wallace & Sinha, 1991). Quando utilizam os nutrientes do grão, 

produzem água metabólica conduzindo assim ao aumento da temperatura, do teor de água do 

produto e da humidade relativa (Lacey et al., 1980; Sweets, 2000). Funcionam também como 

vectores de esporos de fungos de grãos contaminados para outros grãos (Dix, 1984; Dunkel, 1988). 

Os fungos, estão sempre presentes na superfície dos grãos na forma de esporos, e assim que as 

condições de temperatura e humidade lhes sejam favoráveis, desenvolvem-se e penetram 

gradualmente para o interior dos grãos (Cruz & Diop, 1989). As variações da temperatura durante o 

armazenamento frequentemente originam transferências de água que pode ser elevada o suficiente 

para permitir o crescimento microbiano. Se a actividade da água for elevada os fungos podem crescer 

e multiplicar-se, podendo os esporos perder viabilidade se a actividade da água for baixa 

(King & Schade, 1986). 

Existem ainda outras variáveis que podem afectar a qualidade do produto armazenado, como a 

natureza, composição química e o valor do pH, o uso de conservantes químicos e a composição 

gasosa da atmosfera intergranular. Da actuação simultânea das diferentes variáveis pode resultar 
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também a deterioração dos produtos armazenados, para além da sua acção individual. Da acção 

conjugada destas variáveis resulta uma deterioração inicialmente lenta, mas que pode culminar na 

total destruição do produto se a correcta combinação das variáveis se mantiver ao longo do tempo 

num ambiente sem interferências (Magro, 2001). 

II.2. OS FUNGOS EM PRODUTOS ARMAZENADOS 

II.2.1 FUNGOS DE ARMAZENAMENTO 

Fungos responsáveis pela contaminação de grãos de cereais distribuem-se por dois grupos distintos: 

fungos de campo e fungos de armazenamento (Pitt & Hocking, 1997).  

Numa primeira fase, os organismos que provocam danos nos grãos de cereais são fungos que 

ocorrem no campo, adquirindo por isso a designação de fungos de campo. Muitos atacam folhas, 

colmos e inflorescências dos cereais e são na grande maioria fungos Hyphomycetas bem adaptados 

às diversas alterações das condições no campo, interferindo com a maturação dos grãos dos cereais 

(Schmidt, 1991). Estes fungos são patogénios que infectam a planta antes da colheita e o seu 

combate, quando existe, insere-se nas estratégias de produção e de protecção da cultura. Para além 

desses fungos, surgem nos grãos fungos saprófitas que não provocam doença. Os fungos de campo 

raramente têm um papel importante na deterioração dos cereais após a colheita (Pitt & Hoching, 

1997). Para crescerem necessitam de um teor elevado em humidade e, como tal, não se 

desenvolvem facilmente em grãos armazenados visto estas sofrerem uma secagem prévia (Mourato, 

1984). Segundo Barbosa (1971), géneros como, Trichoderma, Alternaria, Helminthosporium, 

Cladosporium e Nigrospora pertencem ao grupo dos fungos de campo. No entanto, fungos destes 

géneros surgem muitas vezes em grãos já armazenados uma vez que sobrevivem durante algum 

tempo no grão armazenado, vindo a desaparecer e ser substituídos gradualmente pelos fungos de 

armazenamento (Mourato, 1984). O género Fusarium apesar de ser importante como fungo de 

campo, surge também associado a cereais armazenados, sendo por isso enquadrado ainda como 

fungo de armazenamento (Coker, 1994; Pitt & Hoching, 1997; Samson et al., 2004). 

Organismos que contaminam os grãos armazenados e que provocam perdas de qualidade e 

deterioração dos grãos depositados em armazéns e silos, são designados por fungos de 

armazenamento (Christensen, 1967; Mourato, 1984; Schmidt, 1991). Pensa-se que, na maioria, os 

fungos de armazenamento possuem apenas capacidade saprofítica (Schmidt, 1991). Como 

consequência da sua fácil adaptação a baixos teores de humidade, estes fungos tornam-se perigosos 

na medida em que podem invadir grãos com teores de água considerados seguros, podendo assim 

originar prejuízos mesmo antes de se suspeitar da sua presença (Mourato, 1984). A grande maioria 

dos fungos associados ao armazenamento pertencem aos géneros Aspergillus, Penicillium e 

Fusarium (FAO, 2007). 

É no entanto difícil fazer-se uma separação precisa entre fungos de campo e fungos de 

armazenamento, na medida em que certas espécies de fungos de campo podem ser encontradas em 

grãos armazenados e, por outro lado, fungos típicos de produtos armazenados (Aspergillus, 

Penicillium e Fusarium) podem ser isolados de grãos de cereais antes da colheita (Wallace, 1973; Hill 
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& Lacey, 1983; Coker, 1994). Como tal, foi sugerido o uso de uma terceira classificação, a de “fungos 

intermédios” (Wallace, 1973; Hill & Lacey, 1983). 

Este tipo de enquadramento não tem valor taxonómico (Trojanowska, 1991) e não corresponde a 

nenhuma divisão taxonómica. Por exemplo, no grupo dos fungos de armazenamento estão referidos 

géneros que, apesar de possuírem as mesmas exigências ecológicas, pertencem a grupos 

taxonómicos diferentes. Frequentemente encontram-se espécies de Aspergillus, Penicillium, Mucor e 

Rhizopus num mesmo produto armazenado, apesar da sua distância em termos de classificação 

taxonómica (Trojanowska, 1991). 

Estudos micológicos em cereais armazenados revelam elevados níveis de fungos xerófilos capazes 

de causar deterioração. Destas, as mais comuns são espécies de Eurotium, Aspergillus e Penicillium 

que têm uma capacidade de colonização bastante rápida e que se encontram por toda a parte (Pitt & 

Hoching, 1997). 

A deterioração de grãos armazenados é causada na sua maioria por espécies como Aspergillus 

restrictus, A. penicillioides, A. candidus, A. ochraceus, A. sydowii, A. versicolor e fungos do género 

Eurotium (E. amstelodami, E. chevalieri, E. repens e E. rubrum) que são teleomorfos de fungos que 

no seu estado conidial pertencem ao grupo de A. glaucus. Também o A. nidulans (ou o seu 

teleomorfo Emericella nidulans), A. terreus, Penicillium auranteogriseum e P. rugulosum, entre outros, 

poderão surgir em condições de humidade elevada (Manabe & Tsuruta, 1991). Para além das 

espécies já mencionadas, também A. flavus, A. niger, A. versicolor, A. wentii e A. fumigatus estão 

frequentemente presentes em grãos armazenados (Pitt el al, 1994). 

Espécies de Aspergillus têm a capacidade de crescer num vasto rol de temperaturas que variam 

entre - 8ºC para o A. glaucus e 58ºC para A. fumigatus. Porém para a maioria das espécies do 

género Aspergillus a temperatura óptima de crescimento varia entre 20-35ºC. A espécie A. 

penicillioides é provavelmente pioneira na contaminação de grãos armazenados. Por sua vez, fungos 

do género Penicillium, tendem a crescer melhor a temperaturas baixas e consequentemente a sua 

ocorrência é mais frequente em climas temperados (Trojanowska, 1991). Algumas das espécies 

desses fungos têm afinidade com certos cereais e a capacidade de crescer antes da colheita (Pitt & 

Hoching, 1997). 

O arroz ao ser cultivado em áreas húmidas é geralmente infectado antes da colheita com fungos de 

campo. No entanto, tem sido dada pouca importância à contaminação dos grãos por estes fungos e a 

sua progressiva substituição por fungos de armazenamento (Schroeder, 1967). O crescimento de 

fungos em arroz armazenado depende normalmente de factores como o teor de água do grão, 

temperatura e da humidade que se fazem sentir no local de armazenamento. Devido a estes factores 

e também ao tempo de armazenamento, ocorre ao longo do tempo uma transição na população 

fúngica existente no arroz (Quadro II.1). Alguns trabalhos revelam que no início do armazenamento o 

número de amostras contaminadas com fungos de armazenamento e a taxa de grãos infectados são 

bastante reduzidos. O mesmo não acontece com os fungos de campo que num período inicial são 

bastante abundantes. À medida que o tempo de armazenamento aumenta a situação inverte-se, 

tornando-se os fungos de armazenamento predominantes, ao mesmo tempo que os fungos de campo 
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Figura II.2- Perfil de crescimento de fungos 
de armazenamento (Manabe & Tsuruta, 
1991). 

vão desaparecendo gradualmente (Manabe & Tsuruta, 1991). 

Quadro II.1 -  Percentagem de fungos isolados a partir de arroz armazenado em solução saturada de cloreto de 
sódio a 30 ºC, ao fim de um período de 385 dias (Adaptado de Schroeder, 1967) 

Tempo de armazenamento (dias) Fungos de campo (%) 
 

Fungos de armazenamento (%) 
 

  Grupo A. glaucus (%) Outros (%) 
0 94 0 6 
71 41 53 6 

133 5 82 13 
121 0 95 5 
385 0 95 5 

Estudos realizados no Japão relativamente à influência da temperatura e humidade no crescimento 

de fungos revelaram que o arroz armazenado em silos com 0,65 de aw e com temperatura favorável 

ao crescimento de fungos, as espécies inicialmente presentes foram desaparecendo no decorrer do 

armazenamento, uma vez que os níveis de humidade 

não eram suficientes para o seu crescimento (curvas 

a e b, Fig.II.2). O crescimento de fungos xerófitos 

também não era observado (curva d). Todavia, 

quando os grãos não estavam suficientemente secos, 

ou absorviam água durante o período de 

armazenamento, ocorreu uma rápida deterioração 

dos mesmos, pois estavam reunidas as condições 

para o crescimento de fungos (curva e). Tais factos 

reforçam mais uma vez que o conceito de 

armazenamento seguro passa por uma secagem dos 

grãos, atingindo estes níveis de actividade da água 

abaixo dos 0.65, valor no qual não é registado o crescimento de fungos (Manabe & Tsuruta, 1991). 

Como se pode observar no Quadro A.1 (Anexo I) existem algumas diferenças na ocorrência de 

fungos que causam danos nos grãos armazenados, tendo em conta a origem geográfica do material 

vegetal (Manabe & Tsuruta, 1991). 

Na análise de 139 amostras de arroz proveniente da Índia, Pitt et al. (1997) verificaram que, as 

espécies de fungos mais frequentes foram Aspergillus candidus, presente em 56% das amostras 

infectando por vezes 100% dos grãos, seguido de A. flavus, Eurotium chevalieri, E. rubrum, A. 

fumigatus e A. niger. Por outro lado, os mesmos autores observaram que em 73 amostras 

provenientes das Filipinas A. flavus foi a espécie mais comum, com 53% de presenças nas amostras, 

seguido das espécies A. candidus, E. chevalieri, A. niger e A. fumigatus. No que se refere às 

espécies de Penicillium, registaram que as mais comuns pertenciam aos subgéneros Biverticillium e 

Furcatum, sendo P. citrinum a espécie mais comum em amostras de arroz oriundas da Tailândia, 

Indonésia e Filipinas. Em lotes de arroz provenientes da Indonésia, Pitt et al. (1994) detectaram P. 

islandicum em apenas em 5% das amostras, aparecendo raramente no arroz vindo das Filipinas e 
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não tendo sido encontrado em nenhuma das amostras provenientes da Tailândia. Segundo os 

autores, fungos do género Penicillium são menos frequentes na micobiota dos produtos armazenados 

em regiões tropicais, ao contrário de espécies de Aspergillus e Eurotium que são muito comuns. 

A presença de fungos representa um problema durante o período de armazenamento, pois para além 

de causarem a redução da capacidade germinativa dos grãos e a perda do valor nutricional podem 

estar envolvidos ainda na produção de micotoxinas cuja presença por vezes impede a 

comercialização de lotes de cereais (Payne, 1992).  

Para além dos fungos de armazenamento causadores da deterioração do arroz armazenado, existe 

todo um conjunto de espécies de fungos vulgarmente isolados a partir de amostras de arroz, e que no 

seu conjunto caracterizam a população de fungos que poderá ser encontrada em arroz armazenado 

(Quadro A.2 Anexo.I). 

II.2.2. ESTRAGOS E PREJUÍZOS CAUSADOS POR FUNGOS DE ARMAZENAMENTO 

II.2.2.1. Alteração da aparência do produto 

A diminuição da qualidade dos grãos armazenados e a sua deterioração, está dependente das 

espécies de fungos presentes, tal como os danos que ocorrem, fazendo com que cada situação seja 

um caso específico (Manabe & Tsuruta, 1991). A alteração da aparência do produto, é um dos 

primeiros sinais que indicia o crescimento de fungos. Devido à produção de esporos, os fungos fazem 

com que os grãos armazenados adquiram uma coloração anormal ou até mesmo um aspecto 

pulverulento (Barbosa, 1968; Brackett, 1997). 

II.2.2.2. Produção de compostos voláteis 

Diversas espécies de fungos em cereais armazenados produzem compostos voláteis que podem ser 

distinguidos qualitativamente dos compostos produzidos por bactérias. A sua presença representa 

uma forma eficaz para detectar a existência de fungos no armazenamento, sendo possível tomar 

medidas numa fase em que a deterioração é pouco avançada. Evita-se assim consequências 

económicas graves pois quando o crescimento de fungos origina o “caking” (massa compacta que 

torna evidente um ataque de fungos) as perdas serão irreversíveis na qualidade dos cereais, fazendo 

com que sofram uma desvalorização tal que os torna mesmo inegociáveis (Kaminski et al., 1979). 

Assim, a presença de compostos voláteis no armazenamento funciona como indicador da 

deterioração devido à ocorrência de odores impróprios, tal como o cheiro a mofo, que se tornam 

evidentes. Ao serem efectuadas análises aos odores, estes indicam a presença de substâncias 

voláteis que poderão servir como indicadores ao anunciar o crescimento de fungos (Kamiήski & 

Wasowicz, 1991). Alguns destes compostos encontram-se indicados no Quadro A.3 (Anexo.I). 

Segundo Kaminski & Wasowicz (1991), dos compostos voláteis que usualmente ocorrem em cereais, 

os álcoois surgem em maior abundância sendo os restantes componentes encontrados com menor 

frequência. A pesquisa realizada no âmbito das substâncias voláteis produzidas por diversas estirpes 

de fungos demonstra que o reconhecimento de espécies através destes compostos não é possível, 

uma vez que as estirpes testadas produziram compostos voláteis similares (Kamiήski & Wasowicz , 
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1991). 

Abramson (1991) identificou compostos voláteis produzidos por diversas espécies de Aspergillus, 

Penicillium e Fusarium, entre outros. Constatou, no entanto, que a nenhuma das espécies estudadas 

se pode atribuir a produção de uma substância volátil específica e que quantas mais combinações de 

estratos de fungos foram testadas maiores as diversidades de substâncias voláteis identificadas. 

II.2.2.3. Degradação de lípidos e de aminoácidos 

Considera-se que os fungos são o principal factor de destruição dos lípidos do grão durante o 

armazenamento. Esta destruição ocorre de forma mais rápida do que a que se verifica por exemplo 

nos glúcidos ou proteínas (Richardson,1999). No entanto o crescimento de fungos promove a 

diminuição de todos os aminoácidos presentes no grão, sendo os níveis de cisteína, lisina e arginina 

os mais afectados (Richardson et al., 1962; Kao & Robinson, 1972).  

Á medida que ocorre o crescimento fúngico, também a disponibilidade de proteínas vai diminuindo 

(Richardson, 1999). Porém, quer a diminuição do conteúdo proteico quer do nível de aminoácidos 

não é mensurável até o grão atingir um estado de deterioração avançado (Richardson et al., 1962; 

Kao & Robinson, 1972).  

A disponibilidade de ácidos gordos é também considerada um índice de avaliação da qualidade dos 

grãos. Assim sendo, o teor em ácidos gordos será menor em grãos que apresentem crescimento 

fúngico, comparativamente a grãos sãos, logo a sua qualidade será também inferior. Outro aspecto a 

ter em conta é o facto de grãos contaminados com diferentes espécies de fungos de armazenamento 

possuírem também diferentes teores de ácidos gordos (Manabe & Tsuruta, 1991). Estudos realizados 

pelos mesmos autores demonstraram que diferentes fungos têm distinta capacidade para a 

degradação dos ácidos gordos, sendo colocados por ordem decrescente Aspergillus tamarii, Eurotium 

chevalieri, E. repens, A. restrictus, E. rubrum e Penicillium citrinum. De outros trabalhos sob a mesma 

temática, concebidos por Cornelius et al. (1965), resultou a seguinte seriação: Aspergillus tamarii, A. 

awamori, A. terreus, A. flavus, A. niger e A. giganteus.  

II.2.2.4. Redução da viabilidade dos grãos 

Os fungos provocam ainda o escurecimento dos grãos bem como a redução da viabilidade da 

semente (Abramson et al., 1980; Abramson et al., 1983; Pelhate, 1988; Sauer, 1988). Estudos 

realizados por Pereira et al. (1994) com grãos de soja demonstraram a existência de uma relação 

entre a incidência de fungos de armazenamento e a baixa germinação dos lotes de grãos. O autor 

refere que fungos dos géneros Aspergillus e Penicillium foram aqueles com maior incidência nos 

grãos estudadas e aponta-os como sendo os principais responsáveis pela rejeição de lotes 

infestados. 

II.2.2.5. Efeitos alergénicos 

As doenças causadas por fungos mais recorrentes são a micose broncopulmonar alérgica, sinusite 

alérgica, pneumonite, hipersensibilidade e dermatite atópica e as alergias provocadas por fungos 
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estão vulgarmente associadas à asma alérgica (Simon-Nobbe et al., 2007). 

Segundo Lacey et al. (1972), os esporos de todos os fungos são potenciais alergénios, podendo 

provocar dois tipos de alergia: a alergia imediata e a alergia alveolar. No primeiro caso, os sintomas 

são semelhantes à febre dos fenos havendo dificuldades respiratórias após alguns minutos de 

exposição. Este tipo de alergia é comum quando existe o contacto com esporos de fungos de campo, 

como é o caso de espécies dos géneros Alternaria e Cladosporium. Nestes fungos os esporos 

possuem dimensão superior a 5 µm e, como tal, depositam-se normalmente no nariz e brônquios. No 

caso da alergia alveolar, esta caracteriza-se pelo aparecimento de febre e dificuldades respiratórias, 

após algumas horas de exposição. Estas alergias são causadas por fungos cujos esporos 

apresentam uma dimensão inferior a 5 µm, como é o caso do Aspergillus fumigatus, A. clavatus e 

Penicillium spp (Lacey et al., 1972) e A. versicolor e P. expansum (Benndorf et al., 2008). 

II.2.2.6. Produção de micotoxinas 

As micotoxinas são metabolitos secundários produzidos por fungos. Quando ingeridas por animais 

podem causar reacções tóxicas designadas por micotoxicoses e representam um factor de risco para 

a saúde (Binder et al., 2007; Richard et al, 2007). As consequências directas da ingestão de 

micotoxinas são falta de apetite, redução na capacidade de absorção dos nutrientes, redução na 

capacidade de transformação dos alimentos, diminuição do peso, aumento da incidência de doenças 

e redução da capacidade reprodutiva (Morgavi & Riley, 2007; Peska, 2007; Voss & Haschek, 2007). 

O consumo de alimentos que possam conter este tipo de metabolitos secundários pode conduzir a 

longo prazo a efeitos agudos e crónicos, tais como efeitos teratogénicos, carcinogénicos, 

estrogénicos, imuno-supressores, hemorrágicos e dermatóxicos (Morgavi & Riley, 2007; Peska, 2007; 

Voss & Haschek, 2007). 

A contaminação dos produtos agrícolas por micotoxinas é um problema bastante mais grave nos 

países tropicais e subtropicais do que em regiões de clima temperado, pois as condições climáticas 

(humidade e temperatura elevadas), as práticas culturais e as circunstâncias em que os produtos são 

armazenados conduzem a condições óptimas para o crescimento de fungos e, consequentemente, 

produção de micotoxinas (Kumar et al., 2008; Wagacha & Muthomi, 2008). A contaminação dos grãos 

pode ocorrer em duas fases: a primeira, quando o fungo infecta a planta antes da colheita e a 

segunda quando o fungo se comporta como sapróbio no cereal já armazenado (Glenn, 2007; Kumar 

et al., 2008). No entanto, nem sempre o crescimento de um fungo que produz micotoxina resulta na 

formação de micotoxinas e nem a detecção de fungos implica necessariamente a presença de 

micotoxinas (Binder et al., 2007). 

O risco de contaminação com micotoxinas é assim de extrema importância no que diz respeito à 

segurança alimentar em todo o mundo, uma vez que estas contaminam amendoim, cereais (milho, 

arroz, cevada, trigo, aveia e sorgo) e especiarias, as quais representam a base da alimentação de 

grande parte da população mundial (Bryden, 2007). 

Tal facto fez com que nas duas últimas décadas tenham sido estabelecidos a nível mundial, limites e 

regulamentação para os níveis de micotoxinas nos produtos alimentares (Kumar et al., 2008). 
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Segundo um estudo da FAO (2004), sobre a regulamentação das toxinas a nível mundial, 77 países 

possuem legislação específica para as micotoxinas.  

Conhecem-se já de 300 a 400 substâncias diferentes que foram identificadas como micotoxinas, 

ocorrendo, no entanto, com maior frequência nos alimentos as que pertencem aos seguintes grupos: 

aflatoxinas, ocratoxina, tricotecenos (desoxinivalenol, nivalenol), zearalenona e fumonisinas (Quadro 

A.4, Anexo I). A toxina T-2 é igualmente encontrada em cereais mas a sua ocorrência é menos 

comum que as anteriores (GASGA, 1997). 

Numa dieta humana variada é possível que ocorra com frequência a ingestão de diversas 

micotoxinas, embora em níveis baixos na maioria dos alimentos. É comum encontrar-se informação 

sobre os efeitos individuais das micotoxinas como, por exemplo, sendo a causa do carcinoma 

hepático no Homem (Wary, 1981; Refai, 1988). Porém, a exposição a múltiplas toxinas é comum, não 

se sabendo ainda ao certo quais os efeitos que daí possam advir (Kumar et al., 2008). Sabe-se que a 

aflatoxina e a fumonisina B, assim como as tricotecenos e a zealerona, ocorrem frequentemente 

juntos num mesmo grão. Alguns trabalhos relatam níveis de toxicidade aguda devido ao efeito 

sinergético da combinação de múltiplas toxinas como aflatoxinas com tricotecenos, ocratoxinas com 

fumonisinas ou ainda fumonisinas com desoxinivalenóis (Erber & Binder, 2004). Deste modo, a 

ocorrência de múltiplas toxinas pode ser uma explicação para as divergências nos tipos de efeitos 

descritos na bibliografia, uma vez que nos diversos estudos as micotoxinas usadas são micotoxinas 

puras. Estudos com várias combinações de micotoxinas, indicam que em alguns casos o seu 

comportamento pode ser alterado. Por exemplo, a ocratoxina A quando ocorre em simultâneo com a 

aflatoxina B no mesmo substrato pode aumentar o efeito mutagénico da última (Sedmikova et al., 

2001). Também a citrinina e a ocratoxina A quando ocorrem em simultâneo, poderão ser a causa da 

nefropatia endémica dos Balcãs (Pfohl- Leszkoiez et al, 2002). 

Os grãos de arroz são um substrato muito susceptível à contaminação por micotoxinas, sobretudo por 

aflatoxinas (Manabe & Tsuruta, 1991), considerando-se, contudo, que a contaminação é menor do 

que a que ocorre em outros cereais, como o trigo ou o milho. Ainda assim, existem estudos que 

revelam a contaminação deste cereal com micotoxinas como as aflatoxinas (B1, B2, G1, G2), 

citrinina, desoxinivalenol, fumonisinas (B1, B2, B3), fusarenona-X, nivalenol, ocratoxina A, 

esterigmatocistina e zealerona (Tanaka, 2007). Dos fungos frequentemente isolados em arroz, muitos 

deles são produtores de micotoxinas, como se pode ver em alguns exemplos no Quadro A.4 Anexo I. 

Trabalhos de pesquisa sobre a determinação de ocratocina A em arroz consumido em Portugal foram 

realizados por Pena et al. (2005), tendo, para tal, analisado diversas amostras de arroz disponíveis no 

mercado (arroz branqueado, arroz película, arroz basmati, arroz Thai e arroz selvagem). Em 

nenhuma das amostras de arroz branqueado foi detectada a presença desta micotoxina. Nas 

restantes amostras foram detectados resíduos em níveis compreendidos entre 0,09 e 3,52 gkg-1, 

sendo essas amostras de arroz importado. Estima-se que o consumo de arroz pela população 

portuguesa corresponda a uma média diária de 44g (Silva & Rodrigues, 2001). Assim sendo, ao 

considerar-se um adulto com um peso de 60 Kg e um nível elevado de contaminação de 3,52 gkg-1, 

estima-se que a ingestão média diária de ocratoxina A será (consumindo lotes mais contaminados) 
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de 2.6 ng kg-1. Este valor encontra-se abaixo do valor de ingestão diária tolerada (PTDI)1 de 5 ng kg –1 

por dia (Pena et al., 2005). 

II.2.3. ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO CONTRA FUNGOS E MICOTOXINAS 

Enquanto que as micotoxinas nos países desenvolvidos estão associadas a prejuízos económicos 

devido à rejeição dos cereais, nos países em vias de desenvolvimento representa ainda um problema 

de saúde pública, pois a ingestão de micotoxinas associada a uma nutrição deficiente, causa 

diferentes níveis de micotoxicoses, incluindo a morte (Wu, 2004). Os prejuízos económicos 

associados à presença de micotoxinas são impossíveis de determinar com exactidão. Contudo, 

estima-se com base em modelos informáticos que em média nos Estados Unidos os prejuízos anuais 

são de 932 milhões de dólares, devido à contaminação de cereais com aflatoxina, fumonisinas e 

desoxinivalenol (Cast,  2003).  

As estratégias de prevenção das micotoxinas passam pelo controlo dos factores associados ao seu 

aparecimento nos produtos e pela protecção dos consumidores. Uma forma de gerir os riscos 

associados a este problema, passa pela utilização de um sistema integrado de HACCP2 

(Lopez-Garcia et al., 1999) e deverá envolver estratégias preventivas, de controlo de qualidade em 

todas as fases de produção, desde o campo até ao consumidor. O conceito de sistema de gestão do 

risco baseia-se num sistema em que em cada fase de produção (pré-colheita, colheita e pós-colheita) 

e os riscos vão sendo minimizados (Kumar et al., 2008). 

Existem actualmente algumas técnicas laboratoriais como a cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC)3 e cromatografia de camada fina (TLC)4 que permitem fazer a análise de micotoxinas. No 

entanto a investigação nesta temática deverá orientar as linhas de pesquisa no sentido de criar 

métodos analíticos simples e eficientes, capazes de fazer o rastreio de micotoxinas em produtos 

agrícolas, quer durante o armazenamento, quer nas cadeias de mercado (Kumar et al., 2008).  

II.2.3.1. Prevenção das infecções causadas por fungos 

As boas técnicas de armazenamento dos grãos têm como objectivo manter condições específicas 

que permitam a conservação das suas características e qualidades, necessárias a uma boa 

comercialização. Tal facto pressupõe a minimização dos factores que tendem a provocar estragos no 

armazenamento (Magro, 2001). 

As práticas agronómicas têm manifestado efeitos benéficos no que diz respeito à prevenção da 

contaminação no campo. Como tal, uma colheita precoce reduz a infecção por fungos e 

consequentemente a contaminação após a colheita. Também a rotação de culturas, a data de 

sementeira e uma adequada gestão da rega e da fertilização podem ter um efeito limitante na 

presença de fungos. Outro factor a considerar é o controlo das pragas de insectos, uma vez que 

                                                
 
1 -Provisional tolerable daily intake 
2 - Hazard Analysis and Critical Control Point 
3 -Hight performance liquid chromatography   
4 -Thin layer chrommatography 
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podem transportar esporos de fungos produtores de micotoxinas para o interior dos grãos devido aos 

seus hábitos alimentares (Wagacha & Muthomi, 2008).  

Sweets (2000) propõe algumas medidas de prevenção e minimização dos prejuízos provocados pelos 

fungos de armazenamento, através da limitação do seu aparecimento e crescimento. Essas medidas 

englobam a realização da colheita assim que o teor de água permita que esta operação cultural seja 

realizada, devendo os grãos após a colheita ser imediatamente secos até níveis de teor de água 

considerados seguros; a limpeza do equipamento e das estruturas de armazenamento antes da 

colheita, assim como a remoção de materiais estranhos, por exemplo restos de plantas, insectos 

mortos, grãos danificados ou partidos; a protecção dos grãos contra o ataque de insectos e ácaros 

utilizando para o efeito quer tratamentos químicos quer tratamentos físicos; a inspecção regular aos 

grãos e, se necessário, o arejamento de modo a manter e uniformizar a temperatura na massa de 

grãos, mantendo-a, assim como à humidade relativa, a níveis aceitáveis; a detecção de compostos 

voláteis. 

No âmbito dos meios de luta, podem ainda ser utilizadas algumas técnicas como a radiação 

ionizante, conservantes químicos e atmosferas controladas (Magro, 2001). 

II.2.3.2. Prevenção da presença de micotoxinas 

Na actualidade a prevenção da presença de micotoxinas é ainda objecto de estudo, não sendo por 

isso no presente aplicada em situações reais (Magro, com. oral). Existem no entanto diversas áreas 

de estudo nesta temática. 

A prevenção da contaminação com micotoxinas passa obviamente pela compreensão da dinâmica 

temporal e espacial dos fungos micotoxigénicos nos diferentes sistemas de produção, assim como a 

caracterização de estirpes toxigénicas e o seu local específico de crescimento. A antecipação à 

presença de micotoxinas pode passar ainda por tratamentos físicos, químicos, genéticos e controlo 

biológico (Wagacha & Muthomi, 2008). 

Quanto aos tratamentos químicos, o uso apropriado de fungicidas durante o desenvolvimento cultural 

pode reduzir a população de fungos que originam contaminação com fumonisinas e aflatoxinas, 

apesar de ser desaconselhado, quer por razões económicas, quer principalmente pelas crescentes 

preocupações ambientais e de segurança alimentar (Hadukowski et al., 2004; Ni & Streett, 2005). 

A protecção do arroz armazenado, devido à importância que os insectos representam por si só no 

armazenamento e também no papel que desempenham na disseminação dos esporos de fungos, 

baseia-se essencialmente na utilização de insecticidas de síntese, fumigantes como a fosfina ou 

formulações em pó como o pirimifos-metilo. No entanto, os inconvenientes associados ao seu uso 

aconselham a que sejam encontradas alternativas. Uma das opções é a utilização de extractos 

naturais de plantas com acção pesticida, pois tendem a ter uma baixa toxicidade para os mamíferos, 

menos efeitos nocivos no ambiente e maior aceitação na opinião pública. As propriedades fungicidas 

de óleos essenciais foram identificadas para diversos fungos de armazenamento e extractos de 

canela e de pimenta preta têm a capacidade de inibir a formação de micotoxinas mesmo sem inibir o 

crescimento micelial dos fungos que as produzem (Paranagama et al., 2003). 
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O controlo biológico baseia-se fundamentalmente no desenvolvimento de fungos não produtores de 

micotoxinas que por serem muito semelhantes às estirpes produtoras entram em competição com 

estas, reduzindo assim os níveis de micotoxinas presentes nos cereais (Wagacha & Muthomi, 2008). 

Estudos realizados nos EUA demonstraram que algumas estirpes de Aspergillus flavus e A. 

parasiticus têm potencial para serem utilizados no controlo biológico. Ao serem introduzidos no solo 

numa cultura de amendoim reduziram a contaminação com micotoxinas entre 74,3% e 99,9% (Domer 

et al., 1998). Também Domer & Cole (2002) verificaram que a aplicação no campo de estirpes não 

toxigénicas de A. flavus e A. parasiticus reduziu em 95,9% a contaminação com aflatoxina após a 

colheita e que também já é possível o uso de agentes biológicos para suprimir o crescimento de 

fungos produtores de fumonisina. 

Uma das características essenciais de um agente usado no controlo biológico é a sua capacidade 

para colonizar partes específicas da planta assim como a habilidade para permanecer activo em 

diversas condições ambientais, ora no campo ora no armazenamento. O seu crescimento deverá 

coincidir com o do patogénio, deverá haver compatibilidade entre ambos e o controlo do seu 

comportamento de forma a evitar a indução de efeitos que possam comprometer de algum modo a 

cultura (Wagacha & Muthomi, 2008).  

II.2.4. ANÁLISE FITOSSANITÁRIA DE GRÃOS PARA DETECÇÃO DE FUNGOS EM 

PRODUTOS ARMAZENADOS 

A análise sanitária de grãos para detecção de fungos tem como objectivo determinar a percentagem 

de grãos contaminados num lote de grãos. Os diversos métodos utilizados para o efeito deverão ser 

rápidos, simples, sensíveis e reprodutíveis. A escolha do método a utilizar depende do tipo de grão 

em análise, do tipo de organismos que se pesquisa, da sua localização no grão, dos métodos 

disponíveis e dos objectivos. Os métodos utilizados pertencem a dois tipos, os métodos tradicionais 

(utilizados na generalidade dos casos) e os métodos serológicos (apenas para alguns fungos) 

(Champion, 1997). 

Nos grãos armazenados os métodos tradicionais na análise fitossanitária agrupam-se em duas 

categorias, dependendo ou não da incubação dos grãos sobre um substrato. 

II.2.4.1. Métodos de análise sem incubação dos grãos 

Estes métodos permitem a observação de esclerotos, de grãos deteriorados, de estruturas de 

reprodução localizadas quer à superfície quer no interior dos grãos e também de detritos estranhos 

aos grãos. Por vezes, a observação de algumas estruturas de reprodução, como esporos, oósporos e 

micélio, necessitam de técnicas mais específicas. As observações são feitas à vista desarmada, à 

lupa binocular ou ao microscópio e efectuam-se directamente sobre os grãos ou a partir de produtos 

obtidos dos grãos (Champion, 1997). 
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II.2.4.2. Métodos de análise com incubação dos grãos  
Neste tipo de técnica podem ser utilizados diversos meios de cultura que têm como objectivo permitir 

o crescimento dos fungos. Os meios de cultura mais utilizados são gelose de extracto de malte (MEA) 

ou gelose de batata dextrosada (PDA), existindo outros mais específicos que são normalmente 

usados quando o fungo tem dificuldade em esporular sobre MEA ou PDA. Por vezes, existe a 

necessidade de ajustar o pH, podendo adicionar-se ácido clorídrico, ou adicionar um antibiótico (p.ex. 

sulfato de estreptomicina) de forma a evitar o crescimento de bactérias saprófitas que existem na 

superfície dos grãos e que diminuem consideravelmente o crescimento dos fungos (Champion, 1997). 

Neste tipo de métodos é muitas vezes necessária a desinfecção das sementes com hipoclorito de 

sódio a 1% ou 2%, de forma a eliminar fungos saprófitas que podem inibir o crescimento dos fungos 

que se pretendem estudar. Esta solução é também utilizada para localizar os fungos no grão. Podem, 

por exemplo, ocorrer dois tipos de situação, uma em que após a aplicação do hipoclorito de sódio a 

percentagem de fungos nos grãos diminui drasticamente, e outra em que se regista apenas uma 

ligeira diminuição. No primeiro caso pode concluir-se que os fungos se encontravam à superfície do 

grão, enquanto que no segundo a sua localização seria interna (Champion, 1997). 

Como alternativa aos meios de cultura podem utilizar-se métodos que recorrem à deposição dos 

grãos sobre papel de filtro. No essencial, a técnica consiste em colocar papel de filtro humedecido 

com água destilada (2 a 4 discos conforme a marca comercial) no fundo de uma placa de Petri que 

funciona como suporte sobre o qual são postos os grãos, colocando-se depois as placas de Petri 

numa estufa de incubação (Champion, 1997). 

Ill. MATERIAL E MÉTODOS 

III.1. OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

As amostras estudadas provieram de uma fábrica de processamento de arroz, tendo sido obtidas a 

partir de lotes de arroz de produção nacional e de arroz importado. Foram colhidas mensalmente, 

amostras com aproximadamente 50g, durante um período de seis meses, de Maio a Outubro de 

2007. Em cada data de colheita foram obtidas amostras de um lote de arroz nacional (armazenado 

com casca), retiradas em pontos-chave do processamento: arroz com casca, arroz película e arroz 

branqueado. Para o lote de arroz importado (arroz armazenado em película) as amostras foram 

obtidas em apenas dois pontos: arroz película e arroz branqueado. As amostras de arroz nacional 

foram identificadas como Ariete (4/5), Gládio (22/6), Fani (17/7), Ariete (2/8), Albatros (13/9) e Gládio 

(2/10), e como Agulha (7/9), Agulha (30/7) e Agulha (13/9) as amostras de arroz importado. 

III.2. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

No laboratório, as amostras foram divididas em sub-amostras contendo cada uma 120 grãos. 

Posteriormente, os grãos foram mergulhados numa solução de hipoclorito de sódio a 2%, durante 5 

minutos, com o objectivo de se eliminarem organismos contaminantes à sua superfície. Depois desse 

período de tempo fizeram-se duas passagens dos grãos por água destilada esterilizada, de modo a 

eliminar os resíduos da solução de hipoclorito de sódio (King & Shade, 1986). Os grãos foram de 
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seguida colocados numa caixa de Petri de vidro com papel de filtro esterilizado de modo a retirar-se o 

excesso de água. 

Após isso, colocaram-se 10 grãos de arroz numa caixa de Petri, 10 caixas para cada amostra, 

contendo 20 ml de gelose de batata dextrosada (PDA-Difco)5 suplementado com cloranfenicol 

(0,04g), técnica recorrente no Laboratório de Micologia do DCN/IICT6. As caixas de Petri foram postas 

a incubar numa estufa com a temperatura regulada para 28ºC, durante sete dias para se observar 

crescimento fúngico. 

III.3. INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO NOS GRÃOS 

Para os grãos de cada caixa de Petri registaram-se as diferentes colónias que cresceram ao longo de 

um período de sete dias, em que, para cada uma das colónias efectuou-se uma preparação 

microscópica de modo a observar a sua micromorfologia. No entanto, em casos excepcionais não se 

efectuou o isolamento de todos os fungos presentes. Essas situações referem-se à presença de 

fungos com características muito específicas, permitindo assim a identificação imediata do taxon, a 

fungos potencialmente perigosos para a saúde humana e, ainda, a fungos que por possuírem 

características iguais a outros anteriormente isolados não se efectuou a sua repicagem. 

Para a análise da incidência dos fungos consideram-se 100 grãos por amostra. Contabilizaram-se os 

grãos atacados por fungos para futuro tratamento estatístico. 

III.4. ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DAS CULTURAS FÚNGICAS 

As diferentes colónias obtidas foram sujeitas a isolamento. As colónias escolhidas foram repicadas 

para uma nova caixa de Petri com PDA que foi, mais uma vez, colocada na estufa a 28ºC. Para 

obtenção de culturas puras executaram-se repicagens sucessivas, sempre que necessário. 

No entanto, para alguns isolados em que após a primeira repicagem houve dúvida quanto à pureza 

das culturas, as culturas puras foram obtidas através de isolamento monospórico, recorrendo, para 

tal, à técnica seguida pelo Laboratório de Micologia do DPPF/SSPV/ISA7. Começou-se por traçar com 

um bisturi esterilizado dois eixos ortogonais na gelose a 4% contida numa placa de Petri. Este 

procedimento tem como objectivo rentabilizar a utilização da placa de Petri e, principalmente, facilitar 

a posterior localização dos esporos a colocar à superfície da gelose. Observando à lupa a colónia a 

partir da qual se pretendeu fazer o isolamento monospórico, com uma ampliação de 40 a 80x, tocou-

se a massa de esporos formada com a ponta de uma pipeta de Pasteur, afilada à chama e depois 

arredondada. Os esporos foram de seguida depositados à superfície da gelose na caixa de Petri, num 

dos quadrantes formados. Estes foram posteriormente arrastados com a pipeta de Pasteur pela 

superfície do meio de cultura e distribuídos ao longo de um dos eixos marcados anteriormente de 

modo a ficarem isolados e distanciados uns dos outros. De seguida, com o bisturi cortaram-se cubos 

de gelose de forma a que cada um contivesse na sua superfície um e só um dos esporos 
                                                
5 - Potato Dextrose Agar 
6 - Departamento de Ciências Naturais/Instituto de Investigação Cientifica Tropical 
7 – Departamento de Protecção das Plantas e Fitoecologia/Secção de Sanidade e Patologia Vegetal/Instituto 
Superior de Agronomia 
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anteriormente separados. Para cada isolamento foram seleccionados quatro esporos que foram 

colocados numa caixa de Petri com PDA onde germinaram e originaram culturas monospóricas. 

Posteriormente, seleccionou-se de entre as 4 colónias uma que foi guardada para prosseguimento 

dos estudos. 

III.5. CÓDIGO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PASSAPORTE DOS ISOLADOS 

Para a catalogação dos isolados foi adoptado o código CEFA seguido do número de ordem de 

recolha e do ano em que esta foi efectuada. Estabeleceu-se uma base de dados para os isolados 

onde se inseriu informação relativa ao código, data de isolamento, espécie, país de origem do 

material vegetal, variedade, ano de colheita, local de armazenamento da amostra de origem e 

duração do armazenamento. 

III.6. MANUTENÇÃO E REACTIVAÇÃO DOS ISOLADOS 

Os isolados obtidos foram depositados na micoteca do Laboratório de Micologia do DCN/IICT. 

Seguiu-se a técnica utilizada nesta instituição, segundo a qual a manutenção das culturas é garantida 

através de discos destacados da zona de crescimento da colónia que são posteriormente colocados 

em tubos com água destilada esterilizada e conservados a 4ºC. 

Para uma utilização posterior tornou-se necessária a reactivação dos isolados. Assim sendo, 

transferiu-se um disco da cultura guardada para PDA e o posterior crescimento foi efectuado numa 

estufa de incubação com a temperatura regulada para 28ºC. 

III.7. IDENTIFICAÇÃO DOS ISOLADOS 

Nalgumas situações a identificação do isolado ao género e por vezes à espécie foi feita com base na 

macromorfologia e micromorfologia evidenciada pelas colónias no meio de isolamento. Para as 

restantes situações na identificação ao género partiu-se de culturas puras, a partir das quais se 

fizeram lâminas de cultura, também designadas por câmaras de Riddell. As lâminas de cultura após 

alguns dias na estufa a 28ºC foram observadas ao microscópio. Na identificação recorreu-se à 

bibliografia especializada, especificamente a chaves dicotómicas (Carmichael et al., 1980; Domsch et 

al., 1980; Malloch, 1997; Pitt & Hocking, 1997; Barnett & Hunter, 1998; Samson et al., 2004). 

Para a identificação de espécimes da maioria dos géneros registados à espécie partiu-se das culturas 

puras que foram repicadas para um meio gelosado a 1,5%, ao qual se adicionaram fragmentos de 

colmo de arroz e sementes de cevada, ambos previamente esterilizados. Nos fungos do género 

Fusarium recorreu-se a gelose de folhas de craveiro (CLA)8, composto por fragmentos de folhas de 

craveiro esterilizados colocados em placa com meio gelosado a 1,5%. As placas inoculadas foram 

colocadas numa estufa iluminada com fotoperíodo de 12 h (obtido por intermédio de lâmpadas 

fluorescentes de baixa pressão de mercúrio) e com a temperatura regulada para 25ºC. 

Permaneceram na estufa durante 10 dias com o objectivo de promover a formação de conidióforos e 

conídios. Para fungos do género Fusarium recorreu-se ainda ao registo da velocidade de crescimento 

                                                
8- Carnation Leaf Agar 
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das colónias em meio de PDA ao fim de quatro dias a observação e a determinação das 

características culturais ao fim de sete dias (cor). 

As estruturas que se formaram foram montadas em lactofenol (com ou sem azul de algodão, 

dependendo do género do fungo a observar) e observadas ao microscópio, tendo em vista a 

determinação das características morfológicas importantes para a identificação à espécie. Para os 

espécimes dos géneros Alternaria, Fusarium, Nigrospora, Stemphylium, Trichoderma e Ulocladium 

procedeu-se à medição do comprimento, largura e número de septos de 30 conídios. No caso dos 

géneros Bipolaris e Curvularia foi ainda necessária a medição de 20 conidióforos. No género 

Chaetomium fez-se a medição de 30 perítecas (comprimento e largura) e de 30 ascósporos 

(comprimento e largura). Para os géneros Absidia, Cuninghammella, Mucor, Rhizopus, e 

Syncephalastrum fez-se a medição de 10 esporos e de 10 columelas. 

No caso dos fungos pertencentes aos géneros Aspergillus, Eurotium e Penicillium o procedimento 

adoptado foi diferente do descrito anteriormente. Colónias activas obtidas a partir dos discos dos 

isolados guardados foram repicadas para gelose de malte agar suplementado (MEA)9 que foram 

colocadas a crescer a uma temperatura de 28ºC durante 7 dias. Após este período de tempo fez-se a 

medição do diâmetro da colónia para determinar a sua velocidade de crescimento. Em seguida, 

fizeram-se lâminas de cultura a partir das quais se efectuou a medição de 10 vesículas e de 10 

conídios. Para o género Eurotium mediram-se ainda 10 cleistotecas e 10 ascósporos. Para o género 

Penicillium foi efectuada a medição de 10 conídios, 10 fiálides e de 10 métulas. 

Para a identificação dos espécimes à espécie recorreu-se a diversos manuais de identificação de 

fungos e respectivas chaves dicotómicas (Rapper & Tom, 1949; Elis, 1971; Rapper & Fennel, 1977; 

Domsch, 1980; Pitt & Hocking, 1997; Samson, 2004), utilizando os parâmetros e critérios referidos 

pelos autores. 

III.8. CARACTERÍSTICAS CULTURAIS 

Para a determinação das características culturais os isolados seleccionados de cada espécie foram 

postos a crescer em placas com PDA. As placas inoculadas com discos de 5 mm de diâmetro 

retirados da margem de uma colónia em crescimento activo foram colocadas numa estufa de 

incubação com a temperatura regulada para 25ºC e ao fim de 7 dias fez-se a descrição das colónias, 

considerando parâmetros como a cor, densidade do micélio, zonagem, margem e aspecto micelial na 

face superior e inferior da colónia. A cor das colónias foi determinada por comparação com as cores 

indicadas por Saccardo (1891). Procedeu-se ainda à medição do diâmetro da colónia, segundo dois 

eixos ortogonais ao fim dos 7 dias. 

                                                
9 Malt Extract Agar (suplementado): 

. Extracto de Malte – 20 g 

. Glucose – 20 g  

. Peptona – 1g 

. Agar – 15 g  

. Água destilada – 1000 ml 
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Nos isolados dos géneros Aspergillus, Eurotium e Penicillium este procedimento sofreu algumas 

alterações, pois os isolados seleccionados foram colocados a crescer em MEA. Para a maior parte 

dos isolados as determinações foram feitas aos 15 dias de crescimento uma vez que possuem 

crescimento lento. 

III.9. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As medidas obtidas na avaliação das características biométricas dos conídios e conidióforos foram 

submetidas a um tratamento estatístico descritivo, recorrendo ao programa Microsoft Excel, tendo-se 

determinado os valores máximo e mínimo das medidas efectuadas, a média e o desvio padrão. 

Recorreu-se ainda ao cálculo de frequências absolutas (frequência absoluta (ni)= n.º de vezes que 

cada taxon é observado) e frequências relativas (frequência relativa (fi)= ni/n.º total de taxa da 

amostra x 100) dos diferentes taxa isolados nas amostras estudadas (Quadros A 1.1, A 1.2 e A 1.3 

Anexo II). Para o cálculo da frequência relativa dos fungos de armazenamento isolados nas amostras 

de arroz nacional e importado (Quadros IV.2 e IV.3) efectuou-se o seguinte cálculo: fi = n.º de fungos 

de armazenamento/n.º total de fungos x 100. Os resultados apresentados no Quadro IV.4 resultam da 

fórmula % Fungos de campo após branqueamento= n.º fungos campo do arroz branqueado/n.º 

fungos de campo do arroz película x 100, e da fórmula % Fungos de armazenamento após 

branqueamento= n.º fungos de armazenamento do arroz branqueado/ n.º fungos de armazenamento 

do arroz película x 100. 

IV.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

IV.1. MICOBIOTA DO ARROZ ARMAZENADO 

Os fungos detectados nas amostras de arroz armazenado nacional e importado, nas fases de arroz 

em casca, película e branqueado, estão indicados no Quadro IV.1. 

Quadro IV.1 – Taxa isolados das amostras de arroz nacional e importado 

Arroz Nacional Arroz Importado  
Casca Película Branqueado Película Branqueado 

Absidia corymbifera x     
Alternaria alternata x x x x x 
Alternaria arborescens x     
Alternaria infectoria  x    
Alternaria tenuissima  x    
Aspergillus sp.  x x x x 
Aspergillus candidus x x x x x 
Aspergillus flavus x x  x x 
Aspergillus fumigatus x x x x x 
Aspergillus niger x x  x  
Aspergillus ochraceus  x    
Aspergillus penicillioides   x   
Aspergillus sydowii  x    
Aspergillus terreus x x    
Aspergillus versicolor  x    
Aspergillus wentii    x  
Bipolaris sp. x x    
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Quadro IV.1– Taxa isolados das amostras de arroz nacional e importado (continuação) 

Arroz Nacional Arroz Importado  
Casca Película Branqueado Película Branqueado 

Bipolaris australiensis x     
Bipolaris cynodontis  x    
Bipolaris hawaiiensis x     
Bipolaris oryzae x x  x  
Botrytis sp. x     
Chaetomium globosum x     
Chaetomium spirale  x    
Chaetomium trilaterale x x    
Cunninghamella sp. x     
Curvularia aeria x     
Curvularia intermedia x     
Curvularia lunata x     
Curvularia pallescens    x  
Epicoccum purpurascens  x    
Eurotium chevalieri  x x x x 
Eurotium rubrum    x  
Fusarium equiseti  x    
Fusarium moniliforme x     
Fusarium semitectum x x  x  
Geotrichum sp. x x    
Helicoma sp.    x  
Nigrospora oryzae x x    
Mucor racemosus x     
Penicillium citreonigrum    x  
Penicillium citrinum x   x  
Penicillium islandicum x x   x  
Penicillium rugulosum   x     
Penicillium steckii   x x   
Penicillium viridicatum x     
Pyricularia oryzae  x    
Rhizopus oryzae x   x  
Scytalidium sp. x x    
Sordaria fimicola x     
Stemphylium botryosum  x   x 
Syncephalastrum racemosum x x    
Trichoderma harzianum x x    
Trichoconiella padwickii x x x x x 
Trichothecium roseum x x    
Ulocladium atrum  x    
Fungo estéril x x  x  
Total de taxa 35 35 8 19 8 

 
Os resultados referem-se à totalidade das amostras analisadas, arroz nacional e arroz importado, 

onde se registaram 57 taxa, e às principais fases do processamento do arroz para consumo (arroz 

com casca, arroz película e arroz branqueado). 

A análise dos dados permitem registar que no arroz nacional a diversidade de fungos encontrada no 

arroz com casca e no arroz película foi semelhante, em termos de número de espécies. Algumas 

espécies surgiram em ambas as amostras, caso de Alternaria alternata, Aspergillus candidus, A. 

flavus, A. fumigatus, A. niger, A. terreus, Bipolaris oryzae, Chaetomium trilaterale, Fusarium 
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semitectum, Nigrospora oryzae, Penicillium islandicum, Syncephalastrum racemosum, Trichoderma 

harzianum, Trichoconiella padwickii, Trichothecium roseum e ainda uma espécie do género 

Geotrichum. Houve no entanto algumas que apenas apareceram num ou noutro caso. Por exemplo, 

no caso do arroz com casca foi isolado Absidia corymbifera, Alternaria arborescens, Bipolaris 

hawaiiensis, Curvularia aeria, C. intermedia, C. lunata, Fusarium moniliforme, Mucor racemosus, 

Penicillium citrinum, P. viridictaum, Rhizopus oryzae, Sordaria fimicola e ainda uma espécie do 

género Cunninghamella, enquanto que as espécies Alternaria infectoria, A. tenuissima, Aspergillus 

ochraceus, A. sydowii, A. versicolor, Bipolaris cynodontis, Chaetomium spirale, Epicoccum 

purpurascens, Eurotium chevalieri, Fusarium equiseti, Penicillium rugulosum, P. steckii, Pyricularia 

oryzae, Stemphilium botryosum e Ulocladium atrum somente foram isoladas no arroz película. 

Verificou-se ainda que a diversidade de espécies isoladas diminuiu marcadamente no arroz 

branqueado, surgindo sobretudo espécies dos géneros Aspergillus, Eurotium e Penicillium. Foi 

observado, no entanto, que algumas espécies de fungos de campo que podem ser patogénicas para 

o arroz, casos de T. padwickii e N. oryzae, persistiram no arroz branqueado.  

No caso do arroz importado o número de taxa no arroz película foi de 19 e no arroz branqueado foi de 

oito. Predominaram sobretudo espécies dos géneros Aspergillus, Eurotium e Penicillium. 

Observou-se ainda que as espécies Absidia corymbifera, Alternaria arborescens, A. infectoria, 

A. tenuissima, Aspergillus ochraceus, A. penicillioides, A. sydowii, A. terreus, A. versicolor, Bipolaris 

australiensis, B. cynodontis, B. hawaiiensis, Chaetomium globosum, C. spirale, C. trilaterale, 

Curvularia aeria, C. intermedia, C. lunata, Epicoccum purpurascens, Fusarium equiseti, F. 

moniliforme, F. semitectum, Nigrospora oryzae, Mucor racemosus, Penicillium rugulosum, P. steckii, 

P. viridicatum, Pyricularia oryzae, Sordaria fimicola, Syncephalastrum racemosum, Trichoderma 

harzianum, Trichothecium roseum, Ulocladium atrum surgiram apenas no lote de arroz nacional, 

enquanto que as espécies Aspergillus wentii, Curvularia pallescens, Eurotium rubrum, Penicillium 

citreonigrum e ainda uma espécie não identificada do género Helicoma foram isolados apenas do lote 

de arroz importado. 

No que diz respeito às diferentes amostras de arroz nacional e importado, o objectivo inicial era o de 

seguir o mesmo lote de arroz ao longo de seis meses de armazenamento, para se poder avaliar a 

evolução da população de fungos com o tempo de armazenamento. No entanto devido, à logística da 

fábrica e face às necessidades de utilização de determinados lotes do arroz armazenado em 

momentos considerados oportunos pela fábrica, tal não foi possível. Dadas as circunstâncias, a 

grande maioria das amostras estudadas corresponderam a lotes distintos, com diferentes variedades 

e diferentes origens. Como tal, a discussão dos resultados apenas pode ser realizada tendo em conta 

cada uma das amostras individualmente. 

Nos Quadros A 1.1, A 1.2 e A 1.3 (Anexo II) podem observar-se a frequência absoluta e a frequência 

relativa com que as diferentes espécies surgiram nas amostras estudadas. 

No arroz com casca o número de colónias obtidas variou entre 78 nas amostras de Ariete (4/5) e 57 

na amostra de Ariete (2/8). Verificou-se que as espécies mais frequentes foram dos géneros 

Aspergillus e Eurotium e Alternaria. Alguns taxa ocorreram raramente, tendo sido isolados com baixa 
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frequência ou em apenas algumas das amostras, como é o caso das espécies dos géneros Absidia, 

Botrytis, Curvularia, Mucor, Rhizopus, Scytalidium, Trichoderma, Trichothecium, entre outros menos 

frequentes. 

No que se refere ao arroz em película, o número de colónias variou entre 35 na amostra Albatros 

(13/9) e 116 na amostra Gládio (2/10). Mais uma vez, as espécies mais frequentes foram dos géneros 

Aspergillus, Eurotium e Alternaria. 

Para o arroz branqueado o número de colónias obtidas variou entre três, nas amostras Fani (17/7) e 

Ariete (2/8), e 56, na amostra Agulha (13/9). Neste material as espécies mais frequentes foram dos 

géneros Aspergillus e Eurotium. 

Considerando as diferentes amostras em separado, verificou-se que em Ariete (4/5), Gládio (22/6), 

Fani (17/7) e Ariete (2/8) as espécies mais frequentes no arroz com casca foram dos géneros 

Aspergillus, Eurotium e Alternaria e que no arroz película as espécies mais frequentes foram dos 

géneros Aspergillus e Eurotium (Ariete (4/5)), Alternaria, Aspergillus e Eurotium (Gládio (22/6)) ou 

Alternaria (Ariete (2/8) e Fani (17/7)). No arroz branqueado dessas amostras as espécies dos géneros 

Aspergillus e Eurotium foram as mais frequentes ou únicas a serem isoladas. Nas amostras 

recolhidas mais tarde, Albatros (13/9) e Gládio (2/10) as espécies mais frequentes no arroz com 

casca, no arroz película e no arroz branqueado foram sempre dos géneros Aspergillus e Eurotium. 

Nas amostras de arroz importado os fungos dos géneros Aspergillus e Eurotium foram os mais 

frequentes, quer no arroz película, quer no arroz branqueado, tendo espécies do género Fusarium 

sido igualmente frequentes na amostra Agulha (7/5) (Quadro A1.3 Anexo II). 

Como já se referiu, as amostras colhidas ao longo dos meses não corresponderam ao mesmo lote de 

arroz, o que não permitiu inferir sobre a evolução da micobiota no decorrer do tempo de 

armazenamento. Mourato (1984) refere que fungos de campo são encontrados durante algum tempo 

nos grãos já armazenados, uma vez que sobrevivem por mais ou menos tempo dependendo das 

espécies e das condições de armazenamento, vindo a desaparecer e ser substituídos gradualmente 

pelos fungos de armazenamento, sendo considerados como fungos de armazenamento as espécies 

dos géneros Aspergillus, Eurotium, Fusarium e Penicillium, principais responsáveis pela deterioração 

de cereais ocorrida durante o armazenamento (Pitt & Hoching, 1997; Samson et al., 2004). Segundo 

esses autores, os fungos de campo raramente têm um papel importante na deterioração dos cereais 

após a colheita. Por outro lado, os fungos de campo necessitam de um teor de água do produto 

elevado e, como tal, não se desenvolvem facilmente em grãos armazenados uma vez que sofrem 

uma secagem prévia (Mourato, 1984). 

Assim, ao se considerar a frequência relativa dos fungos de armazenamento isolados nas amostras 

de arroz nacional e importado, verificou-se que para o arroz nacional a proporção de fungos de 

armazenamento variou no arroz em casca entre 22,1%, na variedade Fani (17/7), e 82,4%, na 

variedade Gládio (2/10) (Quadro IV.2). Quanto ao arroz película, registou-se que ocorreu uma 

variação entre 10,2%, na variedade Ariete (2/8), e 97,4%, na variedade Gládio (Quadro IV.2). Para o 

arroz branqueado o número de colónias de fungos foi baixo, à excepção de Gládio (2/10), tendo a 
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proporção registada de fungos de armazenamento oscilado entre 33,3%, na variedade Fani (17/7) 

(três isolados dos quais dois foram de fungos de campo), e 100%, nas variedades Ariete (4/5), Ariete 

(2/8) e Gládio  (2/10) (Quadro IV.2). 

Quadro IV.2 – Frequência relativa (fi) dos fungos de armazenamento isolados nas amostras de arroz nacional 

 Ariete 4/5 Gládio 22/6 Fani 17/7 
 Casca Película Branqueado Casca Película Branqueado Casca Película Branqueado 

Fungos de armazenamento 45 26 5 30 24 3 15 21 1 
n.º Total de fungos 78 51 5 65 70 4 71 86 3 
Frequência relativa de  
fungos de armazenamento 57,7 51 100 46,2 34,3 75 21,1 24,4 33,3 

Quadro IV.2 – Frequência relativa (fi) dos fungos de armazenamento isolados nas amostras de arroz nacional 
(continuação) 

 Ariete 2/8 Albatros13/9 Gládio 2/10 
 Casca Película Branqueado Casca Película Branqueado Casca Película Branqueado 

Fungos de armazenamento 16 5 3 50 29 5 61 113 36 
n.º Total de fungos 57 49 3 61 35 6 74 116 36 
Frequência relativa de  
fungos de armazenamento 28,1 10,2 100 82 82,9 83,3 82,4 97,4 100 

A elevada frequência de fungos de armazenamento na variedade Gladio  (2/10) foi consequência da 

infestação do lote por insectos de armazenamento, segundo informação da fábrica de 

processamento. Este facto alterou as condições de armazenamento, uma vez que os insectos ao 

atacarem os grãos proporcionam locais de fácil penetração de fungos, produzem água metabólica ao 

se alimentarem, conduzindo assim ao aumento da temperatura, do teor de água no produto e da 

humidade relativa (Lacey et al.,  1980; Wallace & Sinha, 1991; Sweets, 2000). Funcionam também 

como vectores de esporos de fungos de grãos contaminados para outros grãos (Dix, 1984; Dunkel, 

1988). 

Nas amostras de arroz importado a proporção de fungos de armazenamento variou no arroz película 

entre 65,4% na amostra Agulha (7/5) e 96,3% na amostra Agulha (30/7) (Quadro IV.3). Por sua vez, 

no arroz branqueado a proporção de fungos de armazenamento oscilou entre 80% em Agulha (7/5) e 

100% em Agulha (30/7). Estes resultados reflectem o reduzido número de colónias de fungos de 

campo e ainda a elevada frequência com que foram isolados fungos de armazenamento. Regra geral, 

o branqueamento do arroz promove a diminuição dos fungos presentes no grão, pois elimina grande 

parte dos fungos que crescem na casca e na película, permanecendo apenas os que crescem no 

interior do grão. Segundo Schmidt (1991), os fungos de armazenamento, em especial dos géneros 

Aspergillus e Penicillium, atacam preferencialmente o tecido embrionário. 

Quadro IV.3- Frequência relativa (fi) dos fungos de armazenamento isolados nas amostras de arroz importado 
(continuação) 

Agulha 7/5 Agulha30/7 Agulha13/9 
 

Película Branqueado Película Branqueado Película Branqueado 
Fungos de armazenamento 53 8 52 19 86 55 
n.º Total de fungos 81 10 54 19 95 56 
Frequência relativa de  
fungos de armazenamento 65,4 80 96,3 100 90,5 98,2 
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O efeito do branqueamento sobre a redução da população de fungos presentes no arroz em película 

pode ser observado no Quadro IV.4. 

Quadro IV.4 – Percentagens de fungos de campo e de fungos de armazenamento presentes no arroz película 
detectados no arroz branqueado (após branqueamento do arroz película) 

 Arroz Nacional Arroz importado 

 Ariete  
4/5 

Gladio 
22/6 

Fani 
17/7 

Ariete 
2/8 

Albatros 
3/9 

Gladio 
2/10 

Agulha 
7/5 

Agulha 
30/7 

Agulha 
13/9 

Fungos de 
campo  0 2,2 3,1 0 16,7 0 7,1 0 11,1 

Fungos de 
armazenamento 19,2 12,5 4,8 60 17,2 31,9 15,1 36,5 64 

Verifica-se, mais uma vez, que a frequência de fungos de campo no arroz branqueado foi reduzida 

para a grande maioria das amostras. Porém, o efeito do branqueamento sobre a eliminação de 

fungos de armazenamento foi menos sentido, uma vez que os isolamentos realizados no arroz 

branqueado corresponderam nalguns casos a valores que foram iguais ou superiores a 60% dos 

isolamentos efectuados no arroz película. Nesta situação estiveram as amostras Ariete (2/8) e Agulha 

(13/9).  

Para o conjunto das amostras de arroz branqueado que foram avaliadas registou-se que, de entre os 

fungos de armazenamento, as espécies dos géneros Aspergillus e Eurotium surgiram com maior 

frequência do que espécies dos géneros Penicillium e Fusarium. Foram identificadas 10 espécies do 

género Aspergillus, tendo-se observado espécimes de um outro taxon, duas espécies do género 

Eurotium, seis espécies do género Penicillium e três espécies do género Fusarium. Para as diferentes 

amostras avaliadas foram isolados espécimes de oito taxa desses géneros na amostra Ariete (4/5) 

(Aspergillus candidus, A. flavus, A. fumigatus, A. terreus, A. versicolor, Fusarium semitectum, 

Penicilium islandicum e P. viridicatum), 10 taxa da amostra Gládio (22/6) (Aspergillus flavus, A. 

fumigatus, A. niger, A. penicillioides, A. sydowii, A. terreus, Fusarium equiseti, F. moniliforme, F. 

semitectum e Penicillium islandicum), sete taxa da amostra Fani (17/7) (Aspergillus flavus, A. 

fumigatus, A. niger, A. terreus, Eurotium chevalieri, Fusarium semitectum e Penicillium islandicum), 

cinco taxa da amostra Ariete (2/8) (Aspergillus candidus, A. flavus, Eurotium chevalieri, Fusarium 

semitectum e Penicillium steckii), sete taxa na amostra Albatros (13/9) (Aspergillus candidus, A. 

flavus, A. fumigatus, A. niger, A. terreus,  Eurotium chevalieri e Penicillium citrinum), nove taxa na 

amostra Gládio (2/10) (Aspergillus candidus, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. ochraceus, A. 

terreus, Penicillium islandicum, P. rugulosum e P. steckii), quatro taxa na amostra Agulha (7/5) 

(Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger e Penicillium citreonigrum), cinco taxa na amostra Agulha 

(30/7) (Aspergillus candidus, A. flavus, A. wentii, Eurotium chevalieri e E. rubrum), seis taxa na 

amostra Agulha (13/9) (Aspergillus candidus, A. flavus, A. fumigatus, Eurotium chevalieri, Penicillium 

citrinum e P. islandicum). 

Considerando que todas as espécies desses géneros identificadas podem potencialmente produzir 

micotoxinas (Quadro A.4 Anexo I), considera-se que existe o risco do arroz comercializado em 

Portugal apresentar micotoxinas, cujos efeitos foram discutidos, concluindo-se que podem ter impacto 

na saúde humana uma vez que alguns são teratogénicos, carcinogénicos, estrogénicos, imuno-
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supressores, hemorrágicos ou dermatóxicos (Morgavi & Riley, 2007; Peska, 2007; Voss & Haschek, 

2007). No entanto, nem sempre o crescimento de um fungo micotoxigénico resulta na formação de 

micotoxinas e nem a detecção de fungos implica necessariamente a presença de micotoxinas (Binder 

et al., 2007). Por outro lado, convém destacar os estudos de Pena et al. (2005), nos quais detectaram 

ocratoxina A em arroz película em Portugal mas não no arroz branqueado. 

Relativamente ao tipo de armazenamento, em silo (Ariete (4/5), Gládio (2/10), Albatros (13/9) e 

Agulha (13/9)) ou em tulha (Ariete (2/8), Gládio (22/6), Fani (17/7), Agulha (7/5) e Agulha (30/7)), 

verificou-se que as amostras onde existiu maior diversidade de fungos de armazenamento foram 

oriundas de silos, tendo os fungos de campo surgido em maior número nas amostras provenientes de 

tulha. A amostra Agulha (30/7) foi a excepção pois apesar de ter estado armazenada em tulha 

registou uma elevada frequência de fungos de armazenamento. A situação observada para a maioria 

das amostras pode ser explicada se se considerar que o silo, sendo uma estrutura fechada (ao 

contrário da tulha), propícia a que ocorram temperaturas mais elevadas, fomentado, assim, o 

crescimento de fungos de armazenamento. Porém, esta situação deverá ser investigada para se 

concluir se o tipo de armazenamento tem, na verdade, efeitos sobre o crescimento de fungos de 

armazenamento. 

IV.2. CARACTERIZAÇÃO DOS TAXA IDENTIFICADOS 

IV.2.1. CÓDIGO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PASSAPORTE DOS ISOLADOS 

A colecção dos isolados estudados foi constituída por 170 espécimes, para os quais os dados de 

passaporte são apresentados no Quadro A.1 (Anexo III). Foram identificados 57 taxa que, por 

conveniência de apresentação, foram agrupados em fungos de campo e fungos de armazenamento 

IV.2.2 FUNGOS DE CAMPO 

IV.2.2.1. Absidia corymbifera (Cohn) Sacc. & Trotter 

O género Absidia Tiegh. (Zygomycota:Mucoraceae) caracteriza-se pela diferenciação de uma hifa 

arqueada com esporangióforos ligeiramente verticilados e rizóides que se formam após contacto com 

o substrato. Os esporângios apresentam-se globosos ou piriformes e são suportados por uma apófise 

em forma de funil. A maioria das espécies é heterotálica e o zigósporo é normalmente envolvido por 

apêndices em forma de dedos arqueados que surgem de um ou de ambos os gametângios (Domsch 

et al., 1980). 

No género Absidia incluem-se mais de 20 espécies, estando na sua maioria associadas ao solo 

(Domsch et al., 1980). 

Neste trabalho foi identificada a espécie A. corymbifera, cujos dados biométricos obtidos podem ser 

observados no Quadro A.2 (Anexo III). 

Em meio de PDA os isolados apresentaram a face superior cinzenta clara, densidade do micélio 

média, zonagem ausente, frente de crescimento regular e aspecto micelial cotonoso (Fig.IV.1). A face 
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inferior das colónias mostrou-se igualmente com um tom cinzento claro (Fig.IV.2). O diâmetro médio 

de crescimento da colónia após sete dias a 25ºC foi de 9 cm. 

IV.2.2.2. Alternaria Nees:Fr. 

O género Alternaria (Hyphomycete:Dematiaceae) apresenta conidióforos macronomatosos e 

mononematosos, geralmente simples tornando-se geniculados devido ao alongamento simpodial. Os 

conídios formam-se em cadeias simples ou acropetais e mostram-se ovóides a elipsoidais, com 

septos transversais e longitudinais a oblíquos e com rostro apical (Domsch et al., 1980). 

Neste táxone as espécies A. alternata (Fr.) Keissl, A. arborescens Simmons e A. tenuissima (Kunze) 

Wiltshire são as mais frequentes em alimentos. As espécies do género são produtoras de micotoxinas 

como ácido tenuazóico, alternariol e altertoxinas (Ellis, 1971; Domsch et al., 1980). 

Foram identificadas as espécies A. alternata (Fr.) Keissl (Fig.IV.3), A. arborescens Simmons 

(Fig.IV.4), A. infectoria E.G. Simmons (Fig.IV.5). e A. tenuissima (Kunze) Wiltshire (Fig.IV.6). cujos 

dados biométricos obtidos podem ser observados nos Quadros A.3 A.4 A.5 A.6 (Anexo III). 

Em meio de PDA os isolados caracterizaram-se por possuir colónias com face superior de cor 

olivácea a fuliginosa, cinzento-pérola a cinzento-clara, densidade do micélio média a forte, margem 

regular podendo ser irregular para algumas espécies; aspecto micelial uniforme a feltroso por vezes 

cotonoso e ausência de zonagem (Fig.IV.7, Fig.IV.9, Fig.IV.11, Fig.IV.13). A face inferior, tal como a 

superior, mostrou-se olivácea a fuliginosa (Fig.IV.8, Fig.IV.10, Fig.IV.12, Fig.IV.14). Com sete dias de 

crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as colónias apresentaram um diâmetro médio variável 

entre 5,4 a 6,6 cm. 

IV.2.2.3. Bipolaris Shoemaker 

O género Bipolaris (Hyphomycete:Dematiaceae) apresenta conidióforos macronomatosos, 

mononematosus, direitos ou flexuosos, sem ramificações ou ligeiramente ramificado e lisos para 

algumas espécies. Os conídios lisos ou raramente rugosos apresentam septos transversais 

(pseudoseptados), surgem simples, direitos, curvos, clavados elipsoidais, fusiformes ou obclavados; 

podem apresentar coloração clara a castanho-escuro ou oliváceo, por vezes as células possuem 

coloração diferente entre si em que as células das extremidades são normalmente mais claras que as 

restantes (Ellis, 1971). 

Neste trabalho foram identificados B. australiensis (M.B. Ellis) Tsuda & Ueyama (Fig.IV.15), B. 

cynodontis (Maringoni) Shoemaker (Fig.IV.16), B. hawaiiensis (M.B. Ellis) Uchida & Aragaki 

(Fig.IV.17), e B. oryzae (Breda de Haan) Shoem (Fig.IV.18), cujos dados biométricos obtidos podem 

ser observados nos Quadros A.7.1 A.7.2 A.8.1 A.8.2 A.9.1 A.9.2 A.10.1 A.10.2 (Anexo III). 

Em meio de PDA os isolados pertencentes ao género Bipolaris surgiram com a face superior da 

colónia de cor cinzenta a fuliginosa, densidade do micélio média a forte, ausência de zonagem, frente 

de crescimento regular a ligeiramente lobada e aspecto micelial feltrosos a cotonoso (Fig.IV.19, 

Fig.IV.21, Fig.IV.23). As colónias apresentaram a face inferior em tons que variaram desde o cinzento 
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a cinzento-escuro, castanho e fuliginoso (Fig.IV.20, Fig.IV.22, Fig.IV.24). O diâmetro médio de 

crescimento das colónias variou entre 3,2 a 6,8 cm após sete dias de crescimento à temperatura de 

25ºC. 

IV.2.2.4.  Botrytis Micheli: Fr. 

O género Botrytis (Hyphomycete:Dematiaceae) apresenta conidióforos erectos, castanhos, 

macronomatosos, mononematosus, direitos ou flexuosos, sem ramificações ou habitualmente 

ramificados na zona apical. As células conidiogénicas que se formam nas extremidades podem ser 

clavadas, esféricas ou subesféricas e os conídios surgem simultaneamente formando como que um 

cacho. Estes mostram-se castanhos-claros, globosos a ovais ou elipsoidais, lisos, asseptados ou 

ocasionalmente com alguns conídios com 1 a 2 septos (Ellis, 1971; Domsch et al., 1980). 

O género Botrytis inclui perto de 25 espécies, sendo estas importantes na medida em que muitas 

delas são considerados como patogénios das plantas, outras são apenas saprófitas (Ellis 1971; 

Domsch et al., 1980). 

Observou-se uma espécie não identificada do género que em meio de PDA apresentou colónias com 

a face superior de coloração cinzenta a fuliginosa, densidade média do micélio, alguma zonagem 

radial, margem regular e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.25). A face inferior mostrou-se cinzenta 

(Fig.IV.26). Após sete dias de crescimento e a uma temperatura regulada para 25ºC o diâmetro médio 

de crescimento das colónias foi superior a 9 cm. 

IV.2.2.5. Chaetomium Kunze 

Os fungos do género Chaetomium (Ascomycota:Sordariales) apresentam peritecas superficiais 

presas por hifas vegetativas que as prendem ao substrato. Com forma subglobosa a vasiforme, hifas 

ornamentais septadas laterais e terminais que podem ser ramificadas ou torcidas e ornamentadas. 

Os ascos com paredes finas, evanescentes, são cilíndricos com esporos uniseriados ou clavados 

com esporos biseriados (maioria das espécies). Os ascósporos mostram-se pigmentados, lisos e com 

diversas formas (Domsch et al., 1980). 

Neste género podem encontrar-se entre 160 a 180 espécies, cuja importância se reflecte nos 

estragos causados em algodão e outros materiais celulósicos, madeiras, e frutas. Ocorrem ainda em 

excrementos e palha, e são importantes decompositores de matéria orgânica do solo (Domsch et al., 

1980). 

Foram identificados três espécies de Chaetomium: C. globosum Kunze ex. Steud (Fig.IV.27), C. 

spirale Zopf (Fig.IV.28), e C. trilaterale Chivers, cujos dados biométricos obtidos podem ser 

observados no Quadros A.11 A.12 A.13 (Anexo III). 

Em meio de PDA os isolados estudados caracterizaram-se por possuir colónias com face superior de 

cor creme a olivácea claro; densidade do micélio fraca, zonagem radial, margem regular e aspecto 

micelial feltroso por vezes com afloramentos radiais de micélio cotonoso (Fig.IV.29, Fig.IV.31). A face 

inferior, tal como a superior mostrou-se creme com zonagem radial a olivácea clara (Fig.IV.30). Com 
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sete dias de crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as colónias apresentaram um diâmetro médio 

de 8,8 cm. 

 

IV.2.2.6. Curvularia Boedijn 

Os fungos do género Curvularia (Hyphomycete:Dematiaceae) apresentam conidióforos 

macronomatosos, mononematosus, erectos ou decumbentes, pigmentados, geniculados, com 

crescimento simpodial. Produzem conídios simples, habitualmente curvos, clavados, elipsoidais, 

fusiformes, obovóides ou piriformes, com três ou mais septos transversais, uma ou mais células 

intermédias geralmente mais larga, com as células terminais vulgarmente mais claras que as 

restantes. A germinação é bipolar, e algumas espécies possuem um hilo protuberante (Domsch et al., 

1980). 

O género Curvularia reúne mais de 35 espécies que, na sua maioria, são patogénios das plantas 

(Domsch et al., 1980). 

Foram identificadas as espécies C. aeria (Bat., J.A. Lima & C.T. Vasconc.) Tsuda (Fig.IV.32), C. 

lunata (Wakker) Boedijn (Fig.IV.33), C. intermedia Boedijn (Fig.IV.34), e C. pallescens Boedijn 

(Fig.IV.35), cujos dados biométricos obtidos podem ser observados nos Quadros A.14.1 A.14.2 
A.15.1 A.15.2 A.16.1 A.16.2 A.17.1 A.17.2 (Anexo III). 

Em meio de PDA os isolados surgiram com a face superior da colónia de cor cinzenta a fuliginosa, 

densidade do micélio média a forte, zonagem ausente a fraca, frente de crescimento regular a regular 

com projecções e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.36, Fig.IV.38, Fig.IV.40, Fig.IV.42). As colónias 

apresentaram a face inferior em tons de cinzento a cinzento claro (Fig.IV.37, Fig.IV.39, Fig.IV.41, 

Fig.IV.43). O diâmetro médio de crescimento das colónias foi 8 cm após sete dias de crescimento à 

temperatura de 25ºC. 

IV.2.2.7. Cunninghamella Matr. 

O género Cunninghamella (Zygomycota:Mucoraceae) caracteriza-se por apresentar esporangióforos 

erectos, ligeiramente verticilados, ramificados em que cada extremidade termina numa vesícula 

globosa a piriforme a partir das quais se formam esporos. Estes apresentam-se globosos a ovais, 

equinulados ou lisos. Os zigósporos são globosos, castanhos-escuros e formam-se entre 

suspensores. São na sua maioria heterotálicos (Domsch et al., 1980). 

As espécies de Cunninghamella são principalmente fungos do solo. O género contém apenas sete 

espécies (Domsch et al., 1980). 

Isolou-se uma espécie do género que em meio de PDA mostrou colónias com face superior de cor de 

avelã; densidade do micélio média, zonagem ausente, margem regular e aspecto micelial cotonoso 

(Fig.IV.44). A face inferior mostrou-se cinzenta clara (Fig.IV.45). Com sete dias de crescimento e a 

uma temperatura de 25ºC, as colónias apresentaram um diâmetro de 9 cm. 
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IV.2.2.8. Epicoccum purpurascens Ehrenb. 

O género Epicoccum Link (Hyphomycete:Tuberculariaceae) com a espécie Epicoccum purpurascens, 

é caracterizado por possuir conidióforos micronematosos ou semi-macronematosos que em meio de 

cultura surgem solitários ou densamente agrupados formando esporodóquios, por vezes ramificados, 

curtos, direitos ou flexuosos, de cor castanho claro, lisos ou rugosos. As células conidiogénicas são 

monoblásticas, terminais e cilíndricas. Os conídios solitários são subesféricos ou piriformes, de cor 

castanho dourado e frequentemente com uma protuberância clara na célula basal, septos escuros em 

conídios maduros com paredes opacas e rugosas (Ellis, 1971). 

IV.2.2.9. Geotrichum Link: Fr. 

Os fungos do género do género Geotrichum (Hyphomycete:Moniliaceae) são caracterizados por 

terem hifas rastejantes na sua maioria submersas e septadas. Os septos são perfurados em micro-

poros, dispostos em anel. As hifas fragmentam-se dando origem a conídios cilíndricos, em forma de 

barril ou elipsoidais (Domsch et al., 1980). 

As espécies deste género podem ocorrer em solo, água, ar, cereais, papel, têxteis, frutas, pão e leite 

e derivados (Samson et al., 2004). 

O espécime isolado formou colónias em PDA com a face superior branca, densidade do micélio fraca, 

zonagem ausente, frente de crescimento regular a difusa e aspecto micelial ligeiramente farinoso 

(Fig.IV.46, Fig.IV.48). A face inferior mostrou-se de cor branco-amarelada (Fig.IV.47, Fig.IV.49). O 

diâmetro médio de crescimento da colónia após sete dias a 25ºC foi de 4,5 cm. 

IV.2.2.10. Helicoma Corda 

O género Helicoma caracteriza-se por ter conidióforos macronematosos, mononematosos com ou 

sem ramificações, direitos ou flexuosos, de cor castanho-claro a castanho-escuro ou oliváceos e 

lisos. Os conídios são solitários, simples, helicoidais, multiseptados, lisos e de cor acastanhada a 

oliváceos (Ellis, 1971). Foi observada uma espécie do género que não foi identificada. 

IV.2.2.11. Mucor P.Micheli: Fr. 

O género Mucor (Zygomycota:Mucoraceae) é caracterizado pela presença de esporangióforos que 

formam uma superfície densa e que se apresentam erectos, sem rizóides, ramificados e com 

esporângios com columela nas extremidades. Os esporângios quando maduros rompem-se 

libertando os esporangiósporos que se mostram hialinos, cinzentos a castanhos, lisos ou levemente 

ornamentados, globosos a elipsoidais. Em algumas espécies estão presentes clamidósporos. As 

espécies são heterotálicas e raramente homotálicas e os zigósporos castanhos-escuros são 

produzidos entre tipos de acasalamento compatíveis. (Domsch et al., 1980). 

Segundo Domsch et al. (1980), são reconhecidas 49 espécies pertencentes ao género Mucor, em 

que a sua maioria ocorre na matéria orgânica. 
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Neste trabalho foi apenas identificada a espécie M. racemosus (Hagem) Schipper cujos dados 

biométricos obtidos podem ser observados no Quadro A.18 (Anexo III). 

Em meio de PDA o isolado estudado caracterizou-se por possuir colónias com face superior de cor 

fuligonosa; densidade do micélio fraca, zonagem ausente, margem regular e aspecto micelial farinoso 

a flocoso (Fig.IV.50). A face inferior mostrou-se cinzento-clara (Fig.IV.51). Com sete dias de 

crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as colónias apresentaram um diâmetro superior a 9 cm. 

IV.2.2.12. Nigrospora oryzae (Berk. & Br.) Petch  

O género Nigrospora Zimmerm (Hyphomycete:Dematiaceae) apresenta conidióforos micronematosos 

em forma de balão que emergem de ramificações laterais da hifa vegetativa. Os conídios são quase 

esféricos ou ligeiramente alongados no sentido do diâmetro polar, solitários, opacos, negros e lisos 

(Domsch et al., 1980). 

O género Nigrospora possui cinco espécies que apenas diferem entre si nas dimensões dos conídios 

(Domsch et al., 1980). Estas podem ser isoladas do solo, de plantas e de alimentos (Ellis, 1971). 

Apenas se identificou a espécie N. oryzae (Fig.IV.52), sendo os dados biométricos obtidos 

apresentados no Quadros A.19 (Anexo III). 

Em meio de PDA os isolados surgiram com a face superior da colónia de cor cinzenta, densidade do 

micélio média a forte, zonagem ausente, frente de crescimento com algumas projecções e aspecto 

micelial feltroso (Fig.IV.53). As colónias apresentaram a face inferior em tom cinzento e com alguma 

zonagem dendritica (Fig.IV.54). O diâmetro médio de crescimento das colónias foi superior a 9 cm 

após sete dias de crescimento à temperatura de 25ºC. 

IV.2.2.13. Pyricularia oryzae Cavara 

O género Pyricularia Sacc. (Hyphomycete:Dematiaceae) apresenta conidióforos macronematosos, 

mononematosus, com paredes finas, direitos ou flexuosos, lisos e acastanhados. Emergem solitários 

ou em pequenos grupos sobre o estroma. Os conídios surgem solitários, simples, oboclavados, 

hialinos a oliváceo claro, lisos e com um a três septos, normalmente dois septos, hilo protuberante 

(Ellis, 1971). 

Fungos do género Pyricularia surgem frequentemente em gramineas e no arroz ocorre P. oryzae 

(Ellis, 1971). Os isolados da espécie estudados apresentaram colónias levemente cotonosas, 

cinzentas, cinzento-acastanhadas a oliváceas. 

 IV.2.2.14. Rhizopus oryzae Went & Prinsen Geerligs  

Os fungos do género Rhizopus Ehrenb. (Zygomycota:Mucoraceae) apresentam hifas aéreas hialinas, 

rizóides pigmentados, esporangioforos, apófises, columela, esporângios e esporangiósporos. Após a 

libertação dos esporos a apófise colapsa e a columela torna-se achatada. Os esporangiósporos são 

pequenos, elipsoidais, de cor castanha e em muitas espécies estriados (Domsch et al., 1980). 
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Reconhecem-se 13 espécies (grupos) das quais cinco podem ser potencialmente patogénicas. As 

diversas espécies podem infectar batata, batata-doce, algodão, diversas frutas e cereais (Domsch et 

al., 1980). 

Identificou-se a espécie R. oryzae, cujos dados biométricos obtidos podem ser observados no 

Quadros A.20 (Anexo III). 

Os isolados do género Rhizopus estudados caracterizaram-se por apresentar colónias que em meio 

de PDA tinham a face superior fuliginosa, densidade do micélio fraca, zonagem ausente, frente de 

crescimento regular e aspecto micelial farinoso (Fig.IV.55). A face inferior das colónias mostrou-se 

fuliginoso-claro (Fig.IV.56). O diâmetro médio de crescimento da colónia após sete dias a 25ºC foi 

superior a 9 cm. 

IV.2.2.15. Scytalidium Pesante 

O género Scytalidium (Hyphomycete:Dematiaceae) apresenta hifas lisas, estreitas, cilíndricas, 

espessas e em vários tons de castanho, com septos escuros. Os conidióforos são micronematosos, 

mononematosos e por vezes sinematosos, com ou sem ramificações; são direitos ou flexuosos, 

acastanhados e lisos. Por sua vez os conídios apresentam-se encadeados, simples, lisos e 

normalmente asseptados, podendo surgir um septo grosso e bastante escuro (Ellis, 1971). 

As espécies deste género têm sido isoladas do solo, plantas, raízes de videira e sementes (Ellis, 

1971) e o isolado observado formou colónias difusas, de cor castanha-escura, com micélio superficial.  

IV.2.2.16. Sordaria fimicola (Rob. ) Ces. & de Not. 

O género Sordaria Ces. & de Not. (Ascomycota:Sordariales) é caracterizado por apresentar peritecas 

superficiais glabras e negras. Os ascos são unitunicados e contêm oitos ascósporos ovóides, 

castanhos escuros, binucleados e cobertos por uma membrana gelatinosa (Domsch et al., 1980). 

Conhecem-se mais de 20 espécies de Sordaria que podem ser isoladas de uma grande diversidade 

de substratos como solo, sementes, trigo, cevada e amendoim, entre outros (Domsch et al., 1980). 

No género Sordaria foi identificada a espécie S. fimicola (Fig.IV.57, Fig.IV.58). 

Em meio de PDA os isolados caracterizam-se por possuir colónias com face superior de cor 

cinzenta-escura, densidade do micélio média, margem regular, aspecto micelial farinoso e ausência 

de zonagem (Fig.IV.59). A face inferior, tal como a superior, mostrou-se cinzento escuro (Fig.IV.60). 

Com sete dias de crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as colónias apresentaram um diâmetro 

médio superior a 9 cm. 

IV.2.2.17.  Stemphylium botryosum Wallr.  

Os fungos do género Stemphylium Wallr. (Hyphomycete:Dematiaceae) apresentam conidióforos 

macronematosos, mononematosos, dispersos, por vezes ligeiramente ramificados, direitos ou 

flexuosos, de coloração desde o castanho claro ao oliváceo, lisos ou levemente rugosos. As células 

conidiogénicas apresentam-se inicialmente clavadas ou subesféricas tornado-se depois calciformes 
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por crescimento percorrente. Os conídios são solitários, oblongos, arredondados nas extremidades, 

elipsoidais, oboclavados ou subesféricos em algumas espécies. Mostram coloração castanha a 

olivácea, lisos, rugosos ou equinulados, septados longitudinal e transversalmente e com cicatriz na 

base (Ellis, 1971). 

As espécies de Stemphylium são comuns em plantas, madeira, papel, solo e ar (Ellis, 1971). 

De entre os isolados estudados apenas se identificou a espécie Stemphylium botryosum indicando-se 

os dados biométricos obtidos no Quadro A.21 (Anexo III). 

Em meio de PDA os isolados cresceram com a face superior da colónia de cor olivácea, densidade 

do micélio média, ausência de zonagem, frente de crescimento regular, formação de pigmento 

amarelo-citrino a sulfuroso e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.61, Fig.IV.63). As colónias apresentaram 

a face inferior de coloração olivácea a fuliginosa (Fig.IV.62, Fig.IV.64). O diâmetro médio de 

crescimento das colónias foi de 4,2 cm após sete dias de crescimento à temperatura de 25ºC. 

IV.2.2.18. Syncephalastrum racemosus Cohn ex Schrot. 

As espécies do género Syncephalastrum Schröt. (Zygomycota: Syncephalastraceae) mostram hifas 

vegetativas hialinas, ramificadas, com septos em culturas mais antigas para delimitar as estruturas de 

reprodução. Os esporangióforos, que possuem rizóides, são fortemente curvados e também 

ramificados, em que cada ramo possui uma vesícula na sua extremidade. Estas apresentam cor 

acastanhada, globosas ou subglobosas a ovóide, em que as vesículas terminais são maiores que as 

laterais; podem possuir um septo. Formam ainda meroesporângios em toda a superfície. Os 

meroesporângios são cinzentos, cilíndricos e originam entre 5-18 merósporos. Estes são globosos a 

ovóides, levemente rugosos e castanho-claros. Formam ainda clamidósporos esféricos. Os 

zigósporos formam-se em aproximadamente 10 dias e são castanhos alaranjados globosos com 

projecções cónicas e os suspensores hialinos e lisos (Samson et al., 2004). As colónias dos fungos 

do género Syncephalastrum apresentam-se brancas tornando-se posteriormente cinzentas; crescem 

rapidamente cobrindo a placa de Petri em menos de uma semana. 

As espécies deste género são frequentes no solo, excrementos, grãos, cana-de-açúcar, arroz, 

amendoim, milho, citrinos, entre outros (Domsch et al., 1980; Samson et al., 2004). 

Identificou-se a espécie S. racemosus, sendo os dados biométricos obtidos apresentados no Quadro 

A.22 (Anexo III). 

IV.2.2.19. Trichoconiella padwickii (Ganguly) B. L. Jain  

O género Trichoconiella Ganguly (Hyphomycete:Dematiaceae), com a espécie T. padwickii, 

apresenta espécimes com conidióforos dilatados no ápice, geralmente lisos excepto no ápice que se 

mostra equinulado. Os conídios são direitos ou curvos, fusiformes a oboclavados e formam um bico 

com mais de metade do comprimento do conídio. Inicialmente hialinos tornam-se castanhos 

dourados, lisos mas levemente equinulados perto da cicatriz; possuem entre 3 e 5 septos 

transversais no corpo e um ou mais no bico do conídio (Ellis, 1971). 
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Identificou-se a espécie T. padwickii, que é referida como patogénio do arroz, atacando folhas e grão 

(Ellis, 1971). 

Em meio de PDA os isolados desta espécie caracterizaram-se por possuir colónias com face superior 

cinzento-clara; densidade do micélio forte, ausência de zonagem, margem regular e aspecto micelial 

feltroso (Fig.IV.65). A face inferior mostrou-se cinzenta a fuliginosa (Fig.IV.66). Com sete dias de 

crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as colónias apresentaram um diâmetro médio 6 cm. 

IV.2.2.20. Trichoderma harzianum Rifai  

O género Trichoderma Pers. (Hyphomycetes:Moniliaceae) é caracterizado por apresentar 

conidióforos ramificados que possuem na extremidade fiálides em que para algumas espécies as 

fiálides só nascem nas ramificações laterais. Os conídios são hialinos ou verdes, lisos ou rugosos. 

Em culturas mais antigas forma frequentemente clamidósporos hialinos (Domsch et al., 1980). 

No género Trichoderma estão incluídas nove espécies que são vulgarmente isoladas do solo, tabaco, 

palha, madeira, grãos entre muitos outros substratos (Domsch et al., 1980). 

Neste trabalho identificou-se a espécie T. harzianum (Fig.IV.67). em que os dados biométricos 

obtidos se apresentam no Quadros A.23 (Anexo III). 

Em meio de PDA as culturas surgiram com a face superior da colónia de cor branca a sulfuroso, 

densidade do micélio fraca com presença de flocos de aspecto cotonoso, ausência de zonagem, 

frente de crescimento regular (Fig.IV.68, Fig.IV.70). As colónias apresentaram a face inferior de 

coloração creme-claro com fraca zonagem radial (Fig.IV.69, Fig.IV.71). O diâmetro médio de 

crescimento das colónias foi superior a 9 cm após sete dias de crescimento à temperatura de 25ºC. 

IV.2.2.21. Trichothecium roseum (Pers.) Link 

O género Trichothecium Link (Hyphomycetes:Moniliaceae) é caracterizado por ter colónias rosadas, 

com crescimento rápido chegando a 9 cm de diâmetro em 10 dias a 20ºC. Possui conidióforos 

erectos, sem ramificações, que na extremidade originam conídios em cadeias imbricadas em zig-zag. 

Os conídios são elipsoidais com duas células (um septo), paredes grossas e truncados na base, 

hialinos, lisos ou ligeiramente rugosos (Domsch et al., 1980). 

As espécies do género Trichothecium podem ser isoladas de solo, algodão, banana, cereais, tabaco, 

café, amendoim, frutas armazenadas, entre muitos outros substratos (Domsch et al., 1980). Identifiou-

se a espécie T. roseum. 

IV.2.2.22. Ulocladium atrum (Preuss) Sacc.  

O género Ulocladium Preuss (Hyphomycete:Dematiaceae) é caracterizado por ter conidióforos 

macronematosos, mononematosos, com ou sem ramificações, direitos ou flexuosos, geniculados e 

que surgem do alongamento simpodial de numerosos e solitários conídios, em tons de castanho lisos 

ou rugosos. Os conídios por sua vez são solitários na maioria das espécies, tipicamente obovóides, 

elipsoidais, por vezes clavados, piriformes ou subesfericos com a base cónica e um bico 
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arredondado. São ainda lisos ou ligeiramente rugosos e possuem septos transversais, longitudinais 

ou oblíquos (Ellis, 1971; Domsch et al., 1980). 

As espécies do género Ulocladium são frequentemente isoladas em plantas herbáceas, madeira, 

papel, têxteis, solo, grãos, entre uma grande diversidade de substratos (Domsch et al., 1980). 

Neste trabalho foi identificada apenas a espécie U. atrum (Fig.IV.72), cujos dados biométricos obtidos 

podem ser observados no Quadros A.24 (Anexo III). 

Em meio de PDA os isolados caracterizaram-se por possuirem colónias com face superior com 

coloração fuliginosa, densidade do micélio média, ausência de zonagem, margem regular, aspecto 

micelial feltroso (Fig.IV.73). A face inferior mostrou-se cinzenta (Fig.IV.74). Com sete dias de 

crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as colónias apresentaram um diâmetro médio de 6 cm. 

   
Figura IV.1 - Absidia 
corymbifera. Face 
superior da colónia em 
PDA 

Figura IV.2 - Absidia 
corymbifera . Face inferior 
da colónia em PDA 

Figura IV.3- Alternaria 
alternata. Conídios e 
conidióforos 

Figura IV.4- Alternaria 
arborescens. Conídios e 
conidióforos 

 

 

  
Figura IV.5- Alternaria 
infectoria. Conídios e 
conidióforos 

Figura IV.6- Alternaria 
tenuissima. Conídios e 
conidióforos 

Figura IV.7- Alternaria 
alternata. Face superior da 
colónia em PDA 

Figura IV.8- Alternaria 
alternata.  Face inferior da 
colónia em PDA 

   
Figura IV.9- Alternaria 
arborescens. Face superior 
da colónia em PDA 

Figura IV.10- Alternaria 
arborescens. Face inferior 
da colónia em PDA 

Figura IV.11- Alternaria 
infectoria. Face superior da 
colónia em PDA 

Figura IV.12- Alternaria 
infectoria Face inferior da 
colónia em PDA 

   
Figura IV.13- Alternaria 
tenuissima. Face superior 
da colónia em PDA 

Figura IV.14- Alternaria 
tenuissima. Face inferior 
da colónia em PDA 

Figura IV.15- Bipolaris 
australiensis. Conídios e 
conidióforos 

Figura IV.16- Bipolaris 
cynodontis. Conídios e 
conidióforos 
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Figura IV.17- Bipolaris 
hawaiiensis. Conídios 

Figura IV.18- Bipolaris  
oryzae. Conídios 

Figura IV.19- Bipolaris 
australiensis. Face 
superior da colónia em 
PDA 

Figura IV.20- Bipolaris 
australiensis . Face 
inferior da colónia em PDA 

    

   
Figura IV.21- Bipolaris  
hawaiiensis. Face 
superior da colónia em 
PDA 

Figura IV.22- Bipolaris  
hawaiiensis. Face inferior 
da colónia em PDA 

Figura IV.23- Bipolaris 
oryzae.  Face superior da 
colónia em PDA 

Figura IV.24- Bipolaris 
oryzae.  Face inferior da 
colónia em PDA 

   
Figura IV.25- Botrytis sp. 
Face superior da colónia 
em PDA. 

Figura IV.26- Botrytis sp. 
Face inferior da colónia da 
em PDA 

Figura IV.27- 
Chaetomium globosum. 
Periteca.  

Figura IV.28- 
Chaetomium spirale. 
Periteca 

   
Figura IV.29- 
Chaetomium globosum. 
Face superior da colónia 
em PDA 

Figura IV.30- Chaetomium 
globosum. Face inferior da 
colónia em PDA 

Figura IV.31- Chaetomium 
spirale. Face superior da 
colónia em PDA 

Figura IV.32- Curvularia  
aeria. Conídios e 
conidióforos 

   
Figura IV.33- Curvularia  
lunata. Conídios e 
conidióforos   

Figura IV.34- Curvularia  
intermedia. Conídios e 
conidióforos   

Figura IV.35- Curvularia 
pallescens. Conídios e 
conidióforos   

Figura IV.36- Curvularia  
aeria. Face superior da 
colónia em PDA 
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Figura IV.37- Curvularia  
aeria.  Face inferior da 
colónia em PDA 

Figura IV.38- Curvularia  
lunata. Face superior da 
colónia em PDA 
 

Figura IV.39- Curvularia  
lunata.  Face inferior da 
colónia em PDA 

Figura IV.40-  Curvularia  
intermedia. Face superior 
da colónia em PDA 

    

   
Figura IV.41- Curvularia  
intermedia.  Face inferior 
da colónia em PDA 

Figura IV.42- Curvularia 
pallescens. Face superior 
da colónia em PDA 

 

Figura IV.43- Curvularia 
pallescens. Face inferior 
da colónia em PDA 

Figura IV.44- 
Cunninghamella  sp. Face 
superior da colónia em 
PDA. 

   
Figura IV.45- 
Cunninghamella sp. Face 
inferior da colónia em 
PDA. 

Figura IV.46- Geotrichum 
sp. Face superior da 
colónia em PDA. 

Figura IV.47- Geotrichum 
sp. Face inferior da colónia 
em PDA. 

Figura IV.48- Geotrichum 
sp. Face superior da 
colónia em PDA. 
 

   
Figura IV.49- Geotrichum 
sp. Face inferior da 
colónia em PDA. 

Figura IV.50- Mucor 
racemosus. Face superior 
da colónia em PDA. 

Figura IV.51- Mucor 
racemosus. Face inferior 
da colónia em PDA. 

Figura IV.52- Nigrospora 
oryzae. Conídios 

   
Figura IV.53- Nigrospora 
oryzae. Face superior da 
colónia em PDA. 

Figura IV.54- Nigrospora 
oryzae Face inferior da 
colónia em PDA. 

Figura IV.55- Rhizopus 
oryzae.  Face superior da 
colónia em PDA. 

Figura IV.56- Rhizopus 
oryzae. Face inferior da 
colónia em PDA. 
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Figura IV.57- Sordaria 
fimicola. Peritecas    

Figura IV.58- Sordaria 
fimicola. Ascos 

Figura IV.59- Sordaria 
fimicola. Face superior da 
colónia em PDA. 

Figura IV.60- Sordaria 
fimicola Face inferior da 
colónia em PDA. 

    

   
Figura IV.61- 
Stemphylium botryosum. 
Face superior da colónia 
em PDA 

Figura IV.62- Stemphylium 
botryosum. Face inferior da 
colónia em PDA 

Figura IV.63- Stemphylium 
botryosum. Face superior 
da colónia em PDA 

Figura IV.64 - 
Stemphylium botryosum. 
Face inferior da colónia em 
PDA 

   
Figura IV.65- 
Trichoconiella padwickii. 
Face superior da colónia 
em PDA 

Figura IV.66- 
Trichoconiella padwickii. 
Face inferior da colónia em 
PDA 

Figura IV.67- Trichoderma 
harzianum. Conídios 

Figura IV.68- Trichoderma 
harzianum. Face superior 
da colónia em PDA 

   
Figura IV.69- 
Trichoderma harzianum. 
Face inferior da colónia 
em PDA 

Figura IV.70- Trichoderma 
harzianum. Face superior 
da colónia em PDA 
 

Figura IV.71- Trichoderma 
harzianum. Face inferior da 
colónia em PDA 

Figura IV.72- Ulocladium 
atrum. Conídios   

 

  

Figura IV.73- Ulocladium 
atrum. Face superior da 
colónia em PDA 

Figura IV.74- Ulocladium 
atrum. Face inferior da 
colónia em PDA 
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IV.2.3.FUNGOS DE ARMAZENAMENTO 

IV.2.3.1. Aspergillus P. Micheli ex Haller  

O género Aspergillus é caracterizado pelos conidióforos típicos usualmente asseptados, com uma 

célula basal inserida na hifa vegetativa e um ápice dilatado (vesícula) na extremidade oposta. As 

fiálides podem ser produzidas directamente na vesícula ou sobre uma métula. Os conídios possuem 

uma forma globosa ou subglobosa, são lisos ou ornamentados, hialinos ou pigmentados. Formam-se 

em cadeias que podem ser colunares (em colunas compactas) ou radiadas (divergentes). Ao conjunto 

formado pela vesícula, fiálides, métula (quando presente) e conídios atribui-se a designação de 

cabeça conidiogénica. Algumas espécies podem produzir células de Hülle ou esclerotos (Samson et 

al., 2004). 

Conhecem-se actualmente mais de 180 espécies do género e em cereais podem surgir cerca de 18 

taxa . 

Espécies do género Aspergillus identificadas 

Foram identificadas 10 espécies do género: A. candidus, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, 

A. ochraceus, A. penicillioides, A. sydowii, A. terreus, A. versicolor e A. wentii. 

Aspergillus candidus Link 

Em meio de MEA a face superior da colónia apresentou cor branca com padrão petalóide amarelo-

palha e em alguns casos foi evidente a formação de esclerotos da cor de terra (umbrinos); densidade 

de micélio forte, margem lobada, aspecto micelial feltroso, por vezes farinoso (Fig.IV.75, Fig.IV.76). A 

face inferior mostrou-se amarelo-palha sem zonagem (Fig.IV.77). A 25ºC e com 15 dias de 

crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 3,9 cm. 

As cabeças conidiogénicas apresentaram-se brancas a cremes e os conídios surgiram globosos a 

subglobosos, hialinos, lisos, formando cadeias radiadas. Por sua vez as vesículas apresentaram-se 

também globosas a subglobosas (Fig.IV.78). 

As características biométricas das estruturas observadas nalguns isolados identificados como A. 

candidus e valores indicados para a espécie por alguns autores estão referidos no Quadro IV.5, 

podendo observar-se as restantes no Quadro A.25 (Anexo III). 

Quadro IV.5- Comparação das características biométricas dos conídios e vesículas de isolados identificados 
como Aspergillus candidus com as registadas para a espécie por outros autores 

Código dos 
isolados/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) 

CEFA063/07 4,4 11,8-17,8 
CEFA099/07 3,0  20,7-26,6 
CEFA139/07 3,0-4,4  10,4-22,2 

Raper & Fennell (1977) 2.5-4.0 10-40 
Samson et al. (2004) 2.5-4.0 10-50 
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Analisando os valores do diâmetro das vesículas concluiu-se que se encaixaram nas dimensões 

apresentadas por Raper & Fennell (1977) e Samson et al. (2004), muito embora os valores mais altos 

tenham ficado aquém do extremo superior por eles referido. No que diz respeito ao diâmetro dos 

conídios, verificou-se que o extremo superior foi ligeiramente maior que o valor máximo indicado por 

aqueles autores, tendo, no entanto, a diferença sido pouco expressiva. Assim sendo, considerando as 

características culturais e morfológicas, tendo em conta a morfologia dos conídios e das vesículas 

para a espécie A. candidus, os isolados estudados foram identificados como sendo desta espécie. 

Esta espécie está amplamente distribuída na natureza e é comummente isolada a partir do solo. 

Surge com frequência em cereais armazenados (Raper & Fennell, 1977) e produz micotoxinas como 

a terfenilina e a xantoascina (Samson et al., 2004). 

Aspergillus flavus Link 

Em meio de MEA a face superior da colónia mostrou-se verde-amarelada, densidade do micélio 

média, zonagem radial com círculo na zona inicial de crescimento, margem regular e aspecto micelial 

farinoso (Fig.IV.79). A face inferior apresentou-se amarelo-palha com zonagem radial (Fig.IV.80). A 

25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 8,4 cm. 

No isolado estudado as cabeças conidiogénicas apresentaram-se verde-amareladas, inicialmente 

esféricas e na maturidade tipicamente radiadas. Os conídios mostraram-se globosos a subglobosos, 

verde claros e equinulados. Por sua vez as vesículas apresentaram-se globosas a subglobosas, em 

que as mais jovens se apresentaram ligeiramente mais alongadas (Fig.IV.81). 

As características biométricas das estruturas observadas no isolado da espécie e valores indicados 

por alguns autores estão referidos no Quadro IV.6. 

Quadro IV.6- Comparação das características biométricas dos conídios e vesículas do isolado identificado como 
Aspergillus flavus com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) 
CEFA100/07 4,4-5,9 19,2-40,0 

Raper & Fennell (1977) 3,0-6,0 10-65 
Samson et al. (2004) 3,6 25-45 

As características biométricas registadas surgiram com valores dentro dos limites definidos por Raper 

& Fennell (1977), quer para os conídios quer para as vesículas. Relativamente aos valores 

mencionados por Samson et al. (2004), as medições obtidas foram superiores no caso dos conídios e 

inferiores para o valor mínimo encontrado nas vesículas. No entanto, estes autores apenas referem 

os valores mais comuns encontrados para esta espécie. Deste modo, ao considerar-se as 

características culturais e morfológicas assim como a morfologia dos conídios e das vesículas para a 

espécie A. flavus, o isolado estudado foi identificado como sendo desta espécie. 

A espécie A. flavus é muito comum em amendoim, especiarias, sementes de oleaginosas, cereais e 

ocasionalmente em frutos secos. É um fungo produtor de micotoxinas como a aflatoxina, ácido 

aspergílico, ácido ciclopiazónico, 3-ácido nitropropiónico (Samson et al., 2004). 
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Aspergillus fumigatus  Fresen 

O isolado identificado como Aspergillus fumigatus foi enquadrado como tal apenas pela observação 

das suas características morfológicas e culturais observadas a olho nu e também por observação à 

lupa binocular. Para esta espécie não se efectuaram medições das suas estruturas. Por um lado, 

devido às características distintivas que evidencia e que permitem a sua identificação imediata, mas, 

principalmente, devido ao facto da espécie possuir elevada patogenicidade para humanos, o que faz 

com que seja aconselhável a sua eliminação de imediato ao ser encontrada no material vegetal. 

No entanto, segundo Samson et al. (2004) os conídios são caracterizados como sendo globosos a 

subglobosos, com 2,5-3,0 µm de diâmetro, verdes e com paredes rugosas a equinuladas. Quanto às 

vesículas, o autor apresenta-as como sendo clavadas e com diâmetro compreendido entre 20 e 30 

µm. 

A presença deste fungo é comum em cereais mantidos a temperaturas elevadas, ar, material vegetal 

em compostagem e sistemas de humidificação (Samson et al., 2004). 

Aspergillus niger  van Tieghem 

Em meio de MEA a face superior da colónia apresentou-se de cor fuliginosa a negra, com fraca 

densidade de micélio, zonagem ausente, frente de crescimento difusa e aspecto micelial farinoso 

devido à abundante esporulação (Fig.IV.82). A face inferior mostrou-se de cor cinzenta-clara 

(Fig.IV.83). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 8,3 cm. 

Os isolados da espécie apresentaram cabeças conidiogénicas radiadas e escuras, geralmente 

negras, e conídios globosos a subglobosos, de cor acastanhada e ornamentados. As vesículas 

também se revelaram globosas a subglobosas (Fig.IV.84). 

As características biométricas das estruturas observadas no isolado seleccionado da espécie e 

valores indicados por alguns autores estão referidos no Quadro IV.7. 

Quadro IV.7 - Comparação das características biométricas dos conídios e vesículas do isolado identificado como 
Aspergillus niger com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) 
CEFA011/07 3,0-4,0 54,8-77,0 

Raper & Fennell (1977) 4,0-5,0 45-80 
Samson et al. (2004) 3,5-5,0 50-100 

Os valores do diâmetro registado para as vesículas estão de acordo com as dimensões propostas por 

ambos os autores referenciados. Contudo, as medições realizadas neste estudo para os conídios 

indicaram um valor mínimo inferior ao registado por Raper & Fennell, (1977) e também por Samson et 

al., (2004). No entanto, Raper & Fennell, (1977) referem que as dimensões podem ser variáveis 

consoante a estirpe avaliada. Como tal, e tendo em conta as características culturais e morfológicas e 

ainda a morfologia dos conídios e das vesículas para a espécie A. niger, o isolado estudado foi 

enquadrado nesta espécie. 

A espécie A. niger surge muitas vezes como contaminante em diversos substratos como por exemplo 
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especiarias e alimentos secos. Esta espécie é produtora de micotoxinas como ocratoxina A, nafto-

gama-pironas e malformina (Samson et al., 2004). 

Aspergillus ochraceus K. Wilh. 

Em meio MEA a face superior da colónia apresentou cor branco-amarelada com produção de 

exsudado e de pigmento, densidade de micélio forte, ausência de zonagem, margem regular e 

aspecto micelial cotonoso (Fig.IV.85). A face inferior mostrou-se amarelo-canário (Fig.IV.86). A 25ºC 

e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 2,8 cm. 

No isolado estudado as cabeças conidiogénicas apresentaram-se globosas e de cor amarela. Os 

conídios eram globosos a subglobosos, hialinos, lisos ou ligeiramente rugosos. As vesículas 

apresentaram-se globosas e hialinas (Fig.IV.87). 

As características biométricas dos conídios e vesículas do isolado estudado da espécie 

apresentam-se no Quadro IV.8. 

Quadro IV.8 - Comparação das características biométricas dos conídios e vesículas do isolado de Aspergillus 
ochraceus estudado com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) 
CEFA160/07 3,0-4,4 7,4-16,3 

Raper & Fennell (1977) 2,5-3,0 35-50 
Samson et al. (2004) 2,5-3,0 35-50 

Segundo Raper & Fennell (1977) e Samson et al. (2004), o diâmetro das vesículas pode chegar até 

aos 50 µm, valor muito acima do extremo superior registado para o isolado estudado. Também as 

medições efectuadas para os conídios não corresponderam aos limites mencionados na bibliografia 

consultada, uma vez que o valor máximo de diâmetro obtido é superior ao máximo encontrado por 

diferentes autores. Segundo Raper & Fennell (1977), a espécie A. ochraceus é caracterizada por 

possuir cabeças conidiogénicas globosas apenas quando estas são jovens, pois quando maduras os 

conídios formam cadeias colunares. O mesmo autor refere ainda que A. ochraceus corresponde a um 

grupo no qual se inserem diversas espécies. Destas, a espécie A. petrakii possui características que 

se assemelham às apresentadas no Quadro IV.8, nomeadamente a presença de vesículas com 

diâmetro inferior a 10 µm, no entanto as mais comuns possuem 15-30 µm de diâmetro (Raper & 

Fennell, 1977). Assim sendo, considerando as características culturais e as características 

morfológicas dos conídios e vesículas, o isolado estudado foi identificado como sendo da espécie A. 

ochraceus. 

A espécie A. ochraceus é comum em grãos de café, especiarias e nos alimentos em geral. Quanto à 

produção de micotoxinas esta espécie produz ácido penicílico, ocratoxina A, xantomegnina, 

viomeleína e vioxantina (Samson et al., 2004). 

Aspergillus penicillioides Spegazzini 

Em meio de MEA a face superior apresentou cor olivácea, densidade de micélio fraca a média, 

zonagem ausente, frente de crescimento regular e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.88). A face inferior 
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também apresentou cor olivácea (Fig.IV.89). A colónia apresentou-se muito dispersa formando 

colónias secundárias. A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 3,3 

cm. 

As características morfológicas do isolado remetem para conídios subglobosos a elipsoidais e 

equinulados. As vesículas apresentaram-se subglobosas. A cabeça conidiogénica apresentou-se 2/3 

radiada (Fig.IV.90). 

As características biométricas dos conídios e vesículas do isolado estudado da espécie apresentam-

se no Quadro IV.9. 

Quadro IV.9- Comparação das características biométricas dos conídios e vesículas do isolado de Aspergillus 
penicillioides estudado com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) 
CEFA015/07 3,0-4,4  14,8-26,6 

Raper & Fennell (1977) 3,0-5,0 6,0-25 
Samson et al. (2004) 3,0-5,0 - 

Os valores do diâmetro dos conídios do isolado identificado como A. penicillioides estão de acordo 

com os referidos por Raper & Fennell (1977) e Samson et al. (2004) para a identificação desta 

espécie. Relativamente ao diâmetro das vesículas, o valor máximo registado no presente trabalho foi 

ligeiramente superior ao máximo referido por Raper & Fennell (1977). No entanto, os valores não 

divergiram o suficiente para que se excluísse a sua identificação como sendo desta espécie, uma vez 

que as características culturais, assim como a forma dos conídios e das vesículas estão de acordo 
com as descrições efectuadas por Raper & Fennell (1977) e Samson et al. (2004), reforçando assim a 

identificação como A. penicillioides. 

Esta espécie é comum em especiarias, frutos secos, amendoim e em ambientes interiores (Samson 

et al., 2004). 

Aspergillus sydowii (Bain. & Sart.) Thom & Church 

Em meio de MEA a face superior da colónia mostrou-se de cor branca, densidade de micélio forte, 

zonagem concêntrica, margem regular e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.91). A face inferior 

apresentou cor de mel (Fig.IV.92). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das 

colónias foi de 5,6 cm. 

Em termos de morfologia, Samson et al. (2004) descrevem a espécie como tendo conídios globosos, 

hialinos e com paredes ligeiramente rugosas. As vesículas são descritas como sendo globosas, por 

vezes espatuladas a subclavadas e hialinas, enquanto que as cabeças conidiogénicas são 

apresentadas como radiadas. 

Os valores mínimo e máximo das características biométricas do isolado identificado pertencente a 

esta espécie apresentam-se no Quadro IV.10. 
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Quadro IV.10- Comparação das características biométricas dos conídios e vesículas do isolado de Aspergillus 
sydowii estudado com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) 
CEFA027/07 4,4 10,4 

Raper & Fennell (1977) >3,5 <20 
Samson et al., (2004) 2,5-4,0 <20 

Registou-se que os valores máximos do diâmetro para os conídios foram ligeiramente superiores aos 

referidos por Samson et al. (2004), notando-se, no entanto, que Raper & Fennell (1977) consideram 

que os conídios são maiores que 3,5 µm. Relativamente ao diâmetro das vesículas os valores 

mencionados na bibliografia estão de acordo com os observados. Contudo, como se pode observar 

na Fig.IV.93 o isolado estudado possui as características mencionadas por aqueles autores e, como 

tal, o enquadramento na espécie A. sydowii é assim confirmada. 

Esta espécie surge com frequência no solo, algodão, feijão, noz, palha e cereais armazenados 

(Raper & Fennell, 1977; Samson et al., 2004). 

Aspergillus terreus Thom 

Em meio de MEA, a face superior surgiu amarela no centro (sulfuroso) e branco-acastanhada na 

margem, sendo notória a presença de pigmento amarelado. O micélio apresentou densidade média, 

ausência de zonagem, frente de crescimento regular e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.94). A face 

inferior mostrou-se de coloração amarela (amarelo-cítrico) (Fig.IV.95). A 25ºC e com 15 dias de 

crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 5,3 cm. 

No isolado estudado os conídios surgiram globosos, hialinos a ligeiramente amarelados e lisos. Por 

sua vez, as vesículas mostraram-se subglobosas e as cabeças conidiogénicas revelaram-se 

compactas e com aspecto levemente colunar (Fig.IV.96). 

As características biométricas do isolado estudado apresentam-se no Quadro.IV.11. 

Quadro IV.11- Comparação das características biométricas dos conídios e vesículas do isolado de Aspergillus 
terreus estudado com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) 
CEFA006/07 1,5-3,0  16,3-20,7 

Raper & Fennell (1977) 1,8-2,4 10-16 
Samson et al., (2004) 1,5-2,5 10-20 

Na apreciação dos valores registados, verifica-se que quer os conídios quer as vesículas 

apresentaram diâmetro dentro dos limites admitidos por Samson et al. (2004), tendo, no entanto, os 

valores máximos sido ligeiramente superiores. Por outro lado, Raper & Fennell, (1977) indicam 

valores inferiores tanto em relação aos extremos inferior e superior dos conídios como para o valor 

máximo do diâmetro das vesículas. Comparando as medições de um e outro autor, é evidente que 

existe alguma divergência nos valores encontrados. Assim sendo, é possível que esta espécie 

apresente medidas para o diâmetro de conídios e vesículas um pouco mais alargadas e, como tal, os 

valores registados no presente trabalho são considerados aceitáveis para o enquadramento do 
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isolado na espécie A. terreus, pois as características culturais e a morfologia dos conídios e vesículas 

observadas correspondem à espécie. 

Esta espécie surge muitas vezes associada ao solo, especiarias e cereais armazenados. É uma 

espécie produtora de micotoxinas, entre elas a patulina, citrinina, citreoviridina e terreína (Raper & 

Fennell, 1977; Samson et al., 2004). 

Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi 

Em meio de MEA a face superior mostrou-se amarela no centro tornando-se amarelo-esverdeada a 

branca na periferia. O micélio apresentou densidade média a forte, zonagem ausente embora com 

alguns sulcos longitudinais, margem regular e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.97). A face inferior 

surgiu de cor amarelo-dourada (Fig.IV.98). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio 

das colónias foi de 3,0 cm. As características biométricas do isolado estudado apresentam-se no 

Quadro.IV.12. 

Quadro IV.12- Comparação das características biométricas dos conídios e vesículas do isolado de Aspergillus 
versicolor estudado com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) 
CEFA009/07 3,0-5,9 8,9-22,2 

Raper & Fennell (1977) 2,0-3,5 12-16 
Samson et al. (2004) 2,0-3,5 12-16 

Relativamente à espécie A. versicolor, tanto Raper & Fennell (1977) como Samson et al. (2004) estão 

de acordo relativamente às dimensões dos conídios e vesículas. Porém, os resultados obtidos neste 

estudo para o diâmetro dos conídios mostraram um extremo superior bastante acima do referido por 

aqueles autores. O mesmo sucedeu em relação às vesículas em que tanto os valores mínimos como 

os máximos encontrados não corresponderam aos limites mencionados na bibliografia, havendo uma 

variação considerável. No entanto, Raper & Fennell, (1977) referem-se a A. versicolor como sendo 

um grupo, dentro do qual se enquadram diversas séries. Dentro destas, a série janus, Aspergillus 

janus, possui características biométricas que se aproximam das apresentadas no Quadro IV.12. 

Segundo os autores, esta série pode apresentar dois tipos de cabeças conidiogénicas, umas brancas 

e de maiores dimensões e outras verdes de dimensões mais reduzidas. Estas últimas possuem 

conídios com 2,5 µm a 3,5 µm, podendo atingir dimensões menores ou superiores, globosos, 

levemente esverdeados e ornamentados. Por sua vez as vesículas têm dimensão muito variável 

podendo ir dos 12 aos 30 µm, e são muito férteis em toda a sua área (Fig.IV.99). Estas características 

estão em conformidade com as características do isolado estudado, tal com as características 

culturais. 

A espécie A. versicolor é comum ser isolada de queijo, solo, cereais, amendoim, especiarias e carne 

seca. Quanto à produção de micotoxinas esta espécie é produtora de esterigmatocistina e 

nidulotoxina (Raper & Fennell, 1977; Samson et al., 2004). 
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Aspergillus wentii  Wehmer 

Em meio de MEA a face superior da colónia mostrou-se inicialmente branca, tornando-se 

posteriormente amarelo-acastanhada; a densidade do micélio apresentou-se forte, com zonagem 

concêntrica devido ao aparecimento de flocos acastanhados de diâmetro irregular; frente de 

crescimento regular e aspecto micelial cotonoso (Fig.IV.100). A face inferior surgiu com a coloração 

amarelo-palha (Fig.IV.101). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi 

de 4,5 cm. 

Os conídios cresceram em cadeias longas e apresentaram-se globosos a subglobosos, ligeiramente 

amarelados, lisos ou por vezes com paredes rugosas. As vesículas surgiram globosas e bastante 

férteis em toda a sua superfície e as cabeças conidiogénicas mostraram-se radiadas (Fig.IV.102). 

As características biométricas do isolado estudado apresentam-se no Quadro.IV.13. 

Quadro IV.13 - Comparação das características biométricas dos conídios e vesículas do isolado de Aspergillus 
wentii estudado com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) 
CEFA042/07 3,0-4,4  19,2-26,6 

Raper & Fennell (1977) 4,0-6,0 >80 
Samson et al., (2004) 4,5-6,0 >80 

Os valores mencionados por Raper & Fennell (1977) e Samson et al. (2004) são muito semelhantes. 

Contudo, os registos obtidos nas medições efectuadas mostraram conídios com diâmetro mínimo 

inferior ao proposto por esses autores. Também para as vesículas quer o extremo superior com o 

inferior estão muito abaixo do diâmetro indicado por Raper & Fennell (1977) e Samson et al. (2004). 

Contudo as vesículas medidas seriam provavelmente vesículas ainda jovens, devido a fraca 

esporolação, e como tal de dimensões mais reduzidas. Assim sendo, considerando que as 

características culturais e a forma dos conídios e das vesículas para a espécie descritas por Raper & 

Fennell (1977) e Samson et al. (2004), o isolado foi identificado como A. wentii. 

A espécie A. wentii surge com frequência em milho, amendoim, tabaco e cereais. Produz micotoxinas 

como a emodina e a wentilactona (Samson et al., 2004). 

Aspergillus sp. 

Em meio de MEA a face superior apresentou-se inicialmente branca tornando-se cor de terra 

(umbrinus) com formação abundante de esclerotos, densidade de micélio fraca, ausência de 

zonagem, margem regular e aspecto micelial farinoso (Fig.IV.103). A face inferior apresentou-se com 

cor de mel e zonagem concêntrica pouco evidente devido à diferente densidade dos esclerotos 

(Fig.IV.104). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 8 cm. 

Morfologicamente os conídios surgiram globosos a subglobosos, hialinos ou rugosos. Por sua vez, as 

vesículas mostraram-se subglobosas (Fig.IV.105). Foi ainda possível observar a presença de 

esclerotos com aproximadamente 150 µm de diâmetro. 

As características biométricas do isolado estudado apresentam-se no Quadro.IV.14. 
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Quadro IV.14 - Características biométricas dos conídios e vesículas do isolado de Aspergillus sp. estudado 

Código do isolado Conídios (µm) Vesículas (µm) 
CEFA170/07 4,4 7,4-20,7 

O presente isolado foi classificado apenas como Aspergillus sp. uma vez que as características que 

apresentou não permitiram o seu enquadramento em nenhuma das espécies descritas na bibliografia 

consultada. 

IV.2.3.2 Eurotium Link 

O género Eurotium corresponde ao teleomorfo de espécies do grupo Aspergillus glaucus. As 

espécies pertencentes a este género caracterizam-se por possuírem cabeças conidiogénicas 

radiadas a colunares, tipicamente em tons de verde a amarelo-acastanhado. Os conídios 

apresentam-se elípticos a subglobosos ou globosos, tipicamente rugosos embora também possam 

surgir lisos. As cleistotecas são geralmente de cor amarelada, globosas a subglobosas e de paredes 

finas e os ascos possuem habitualmente oito ascósporos. Os ascósporos mostram-se lisos ou com 

paredes rugosas, geralmente possuem uma linha equatorial ou sulcos mais ou menos salientes 

(Raper & Fennell, 1977; Samson et al., 2004). 

Conhecem-se actualmente cerca de 19 espécies do género e em cereais podem surgir cerca de 4 

taxa. 

Espécies do género Eurotium identificadas 

Neste género foram identificadas apenas duas espécies: E. chevalieri e E. rubrum. 

Eurotium chevalieri L. Mangin 

A espécie E. chevalieri é o teleomorfo da espécie Aspergillus chevalieri (Manguin) Thom & Church. 

Em meio de MEA a face superior da cultura apresentou cor amarelo-acastanhada, densidade de 

micélio forte, zonagem ausente, frente de crescimento ligeiramente lobada e aspecto micelial feltroso. 

Observou-se produção de pigmento amarelo-cítrico (Fig.IV.106). A face inferior surgiu cor de canela 

(Fig.IV.107). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 4 cm. 

Os isolados estudados apresentaram conídios ligeiramente ovais e equinulados, vesículas globosas e 

cabeças conidiogénicas radiadas devido as cadeias de conídios divergentes (Fig.IV.108). As 

cleistotecas foram alaranjadas, globosas a subglobosas e os ascósporos apresentaram uma forma 

lenticular, com paredes lisas ou por vezes levemente rugosas, surgindo na zona equatorial sulcos 

salientes em forma de disco (Fig.IV.109). 

As características biométricas de alguns dos isolados estudados da espécie apresentam-se no 

Quadro IV.15, podendo observar-se as restantes no Quadro A.26 (Anexo III). 
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Quadro IV.15 - Comparação das características biométricas dos conídios, vesículas, cleistotecas e ascósporos 
de alguns isolados de Eurotium chevalieri estudados com as registadas para a espécie por outros autores 

Código dos isolados/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) Ascósporos (µm) Cleistotecas (µm) 
CEFA052/07 4,4 10,4-23,7 4,4-5,9 100,6-155,4 
CEFA059/07 4,4-5,9 11,8-22 4,4-5,9 59,2-103,6 
CEFA066/07 4,4-5,9 7,4-26,6 4,4-7,4 51,8-125,8 

Raper & Fennell (1977) 4,5-5,5 25-35 4,6-5,0 11-150 
Samson et al. (2004) 4,5-6,0 25-35 2,5-5,0 - 

Através da análise do quadro é possível observar-se que os valores medidos se aproximam dos 

apresentados por Raper & Fennell (1977) e Samson et al. (2004). No entanto, o diâmetro das 

cleistotecas está mais de acordo com Raper & Fennell (1977). O tamanho das vesículas dos isolados 

estudados esteve abaixo do intervalo dos valores referidos por aqueles autores. No entanto as 

vesículas medidas poderiam ser ainda jovens, não tendo atingido ainda as dimensões que 

caracterizam a espécie. Porém, considera-se que os valores obtidos são no seu conjunto 

suficientemente aceitáveis para que se enquadrem os isolados na referida espécie, além de que as 

características culturais e forma das diversas estruturas correspondem também as descritas para E. 

chevalieri. 

Esta espécie encontra-se largamente distribuída na natureza, sendo por isso isolada do solo, 

sementes de cereais e outros alimentos (Raper & Fennell, 1977; Samson et al., 2004). 

Eurotium rubrum Jos. König, Spieck. & W. Bremer 

A espécie E. rubrum corresponde ao teleomorfo de Aspergillus ruber (Konig, Spieckermann & 

Bremer) Thom & Church. 

Em meio de MEA a face superior da colónia apresentou cor de canela com flocos de cor de terra 

(umbrinus) embora na zona de crescimento mais recente a coloração tivesse sido amarelo-cítrico. A 

densidade do micélio foi forte, zonagem ausente, frente de crescimento regular e aspecto micelial 

flocoso (Fig.IV.110). A face inferior surgiu cor de canela (Fig.IV.111). A 25ºC e com 15 dias de 

crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 4,1 cm. 

As características morfológicas observadas, remetem para conídios ovais a subglobosos ou mesmo 

globosos em alguns casos e com alguma ornamentação. As vesículas apresentam-se subglobosas 

(Fig.IV.112). Quanto às cleistotecas, apresentaram uma coloração amarelo-alaranjada e uma forma 

esférica a subesférica. Os ascósporos por sua vez apresentam-se lenticulares com sulcos evidentes 

e rasos na zona equatorial, lisos mas apresentando alguma rugosidade na região equatorial. 

Os valores das medições efectuadas para os conídios, vesículas, ascósporos e cleistotecas do 

isolado estudado podem ser observadas no Quadro IV.16. 
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Quadro IV.16- Comparação das características biométricas dos conídios, vesículas, cleistotecas e ascósporos 
do isolado de Eurotium rubrum estudado com as registadas para a espécie por Raper & Fennell, (1977) 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Vesículas (µm) Ascósporos 
(µm) Cleistotecas (µm) 

CEFA055/07 4,4-5,9  11,8-26,6  4,4-5,9  81,4-125,8  
Raper & Fennell (1977) 5,0-7,5 25-35 4,4-4,8 80-140 

Comparando os valores obtidos por Raper & Fennell (1977) e os valores registados para o isolado em 

estudo, pode concluir-se que tanto os ascósporos com as cleistotecas apresentaram dimensões 

dentro dos limites de valores estabelecidos pelo autor. Quanto às vesículas e conídios os valores 

mínimos registados neste trabalho foram um pouco inferiores aos considerados por Raper & Fennell, 

(1977). A diferença existente é mais evidente no caso das vesículas, no entanto as medições 

realizadas são suficientemente próximas das apresentadas pelos autores, assim como as 

características culturais e morfologicas descritas e como tal são aceitáveis para que o isolado 

pertença à espécie E. rubrum. 

A espécie E. rubrum é frequentemente isolada, de entre vários produtos, do solo, grãos 

armazenados, sumos, geleias e carnes salgadas (Raper & Fennell, 1977). 

IV.2.3.3. Fusarium Link 

As espécies do género Fusarium caracterizam-se pela morfologia particular dos seus conídios. A 

presença de macroconidios fusiformes e multiseptados, relativamente arqueados ou falciformes e 

ostentando uma célula basal diferenciada frequentemente em forma de pé é, aceite como a 

característica mais evidente. Para além dos conídios típicos deste tipo, podem ainda encontrar-se 

microconídios, ovóides unicelulares ou fusiformes, ligeiramente curvados e com poucos septos. 

Dependendo da espécie em estudo podem ainda surgir clamidósporos de origem micelial lisos ou 

equinulados, terminais ou intercalares. Os conidióforos são septados e diversificados quanto às 

dimensões e ramificações, possuindo monofiálides ou polifiálides. O micélio vegetativo é hialino com 

hifas regularmente septadas. As colónias da maioria das espécies revelam um crescimento rápido, 

com aspecto plano, cotonoso e apresentam diversos tipos de coloração (Pitt & Hocking, 1997). 

No género Fusarium são conhecidas mais de 142 espécies e em cereais podem surgir mais de 22 

espécies. 

Espécies do género Fusarium identificadas 

Neste género foram identificadas as espécies F. equiseti, F. moniliforme (grupo moniliforme) e F. 

semitectum. 

Fusarium equiseti (Corda) Sacc.  

Em meio de PDA a face superior da colónia apresentou uma coloração mel, zonagem ligeiramente 

petalóide e aspecto micelial cotonoso. A face inferior registou uma tonalidade mel a olivácea e 

zonagem dendrítica. A 25ºC e com 4 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 4,2 

cm. 
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Os macroconídios mostraram-se falciformes com células basais e apicais alongadas e finas, sendo 

notória também a presença de bastantes clamidósporos globosos e em cadeia. Os microconídios, 

apesar de raros, apresentaram-se com forma de fuso a ovoide  

As características biométricas e morfológicas do isolado estudado constam no Quadro.IV.17. 

Quadro V.17- Comparação das características biométricas dos conídios do isolado de Fusarium equiseti 
estudado com as registadas para a espécie por Samson et al., (2004) 

Macroconídios Microconídios 
Código do isolado/Autores Comprimento 

(µm) 
Largura 

(µm) 
Nº de 
septos 

Comprimento 
(µm) 

Largura 
(µm) 

Nº de 
septos 

CEFA024/07 20,3-34,3 
(28,3±3,5) 

3,1-4,7 
(3,3±0,5) 

3,0-5,0 
(3,8±0,7) 14,0-25,0 3,1 1-2 

Samson et al. (2004) 15-45 3-5 3-7 6-24 2,5-4 0-2 

As dimensões obtidas no presente estudo estão na sua grande maioria de acordo com os valores 

apresentados por Samson et al. (2004). As divergências verificaram-se apenas no valor máximo 

apresentado para o comprimento dos microconídios. As características culturais assim como a forma 

dos conídios estão de acordo com as descrições de Samson et al. (2004), reforçando assim o 

correcto enquadramento do isolado na espécie Fusarium equiseti. 

Esta espécie causa doenças em diversos hospedeiros vegetais e encontra-se largamente distribuída 

em solos e em sementes ou frutos que estiveram em contacto com o solo. Em relação à produção de 

micotoxinas, produz zealerona, tricotecenos, acetoxiscirpenediol, cetildeoxinivalenol, cetilneosolaniol, 

avenaceina, beauvericina, butenolide, calonectrina, deacetilcalonectrina, diacetoxiscirpenol, 

moniliformina, monoacetoxiscirpenol, nivalenol, sambucinina, scirpentriol, toxina acetil T-2, Toxina 

NT-1, Toxina T-1, Toxina T-2 e triacetoxiscirpendiol (Samson et al., 2004). 

Fusarium moniliforme J. Sheld. 

Em meio de PDA, a face superior da colónia surgiu de cor creme, densidade forte, ausência de 

zonagem, margem regular e aspecto micelial cotonoso a farinoso (Fig.IV.113) A face inferior também 

apresentou coloração creme (Fig.IV.114) A 25ºC e com 4 dias de crescimento o diâmetro médio das 

colónias foi de 5,2 cm. 

Relativamente a características morfológicas, os conidióforos apresentaram-se ramificados, densos e 

rectos. Presença de polifiálides. Os conídios são microconídios e surgiram clavados a elipsoidais 

formando-se em cadeias longas (Fig.IV.115). Não se observou a presença de macroconidios. 

Os valores das medições efectuadas para os conídios do isolado estudado podem ser observadas no 

Quadro IV.18. 
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Quadro IV.18 - Características biométricas dos conídios do isolado de Fusarium moniliforme sensu lato estudado 

Macroconídios Microconídios 
Código do isolado/Autores Comprimento 

(µm) 
Largura 

(µm) 
Nº de 
septos 

Comprimento 
(µm) Largura (µm) Nº de septos 

CEFA024/07 - - - 3,0-14,8 
(8,1±2,0) 

1,5-3,0 
(1,5±0,3) 0-2 

Samson et al. (1980) 30-58 2,7-3,6 3-7 4,3-19 1,5-4,5 0-2 
 
Segundo Domsch et al. (1980), F. moniliforme corresponde a um grupo onde se inserem diversas 

espécies, tais como F. verticillioides, F. proliferatum, F. fujikuroi e F. sacchari. No entanto, o isolado 

estudado não reuniu um conjunto de características que permitissem o seu enquadramento em 

nenhuma das espécies referidas. Assim sendo e devido às características culturais e morfológicas 

apresentadas pelo isolado em estudo, este só poderá ser enquadrado como F. moniliforme sensu 

lato. 

As espécies pertencentes ao grupo F. moniliforme surgem com frequência em cana de açúcar, milho, 

arroz, banana e algodão. Produzem mais de 30 micotoxinas, de entre as quais ácido fusárico, 

fumonisina B1, fusarina, e zealerona (Domsch et al., 1980). 

Fusarium semitectum Berk. & Ravenel 

Em meio de PDA a face superior mostrou-se de cor sulfurosa na margem e amarelo-cítrico no centro, 

densidade forte, ausência de zonagem, frente de crescimento lisa e aspecto micelial cotonoso 

(Fig.IV.116) A face inferior apresentou-se lisa e com um tom de mel (melleus) (Fig.IV.117). A 25ºC e 

com 4 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 5 cm. 

Quanto as características morfológicas os isolados estudados apresentaram macroconídios 

fusiformes, ligeiramente curvos em que as células basal e apical eram semelhantes (Fig.IV.118). 

Verificou-se ainda a presença de clamidósporos globosos, simples ou em cadeia. 

Os valores das medições efectuadas para os conídios dos isolados estudados podem ser observados 

no Quadro IV.19, podendo observar-se as restantes no Quadro A.27 (Anexo III). 

Quadro IV.19 - Comparação das características biométricas dos conídios de alguns isolados de Fusarium 
semitectum estudados com as registadas para a espécie por Domsch et al. (1980), e Samson et al. (2004) 

Código do isolado/Autores Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 
CEFA002/07 16,3-32,6 (24,3±3,6) 3,0-4,4 (3,0±0,3) 1-5 
CEFA110/07 7,4-28,1 (18,5±5,3) 1,5-4,4 (3,0±0,4) 0-4 
CEFA111/07 8,9-31,2 (21,3±5,1) 1,5-4,7 (3,1±0,8) 0-4 

Domsch et al. (1980) 17-40 3.0-4,5 3-5 
Samson et al. (2004) 17-28 2,5-5,0 3-7 

Pela observação do quadro acima pode verificar-se que o isolado CEFA002/07 foi aquele que 

apresentou dimensões mais próximas das registadas por Domsch et al. (1980) e Samson et al. 

(2004). Quanto aos restantes isolados os valores mínimos foram sempre inferiores aos mencionados 

pelos autores. Verificou-se que os isolados CEFA110/07 e CEFA111/07 apresentaram conídios com 
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menos de 3 septos, situação esta referida por Samson et al. (2004), afirmando ainda que não existe 

uma divisão distinta entre micro e macroconídios nesta espécie. Também, Domsch et al. (1980) 

afirma não existirem microconídios em F.semitectum. Como tal considera-se bastante aceitável o 

enquadramento dos isolados estudados na espécie F. semitectum, uma vez que as características 

culturais e morfológicas correspondem às descrições mencionadas por Domsch et al. (1980) e 

Samson et al. (2004). 

Esta espécie causa doenças em diversos hospedeiros vegetais nas regiões tropicais e subtropicais e 

origina problemas de armazenamento em amendoim e cereais. É isolada com frequência do solo e 

produz micotoxinas entre as quais a equisetina, fusapirone e zealerona (Samson et al., 2004). 

IV.2.3.4. Penicillium Link 

As espécies do género Penicillium são reconhecidas pelos conidióforos hialinos, lisos ou com 

paredes rugosas. Podem ser simples ou ramificados. As ramificações têm a designação de 

monoverticiladas quando uma única estipe termina com as diversas fiálides na extremidade. As 

restantes designações biverticiladas, triverticiladas ou quadriverticiladas dependem do número de 

ramificações existentes. Este género é também caracterizado pela existência de métulas, que 

consistem em células posicionadas na extremidade da estipe ou das diversas ramificações, e que 

suportam as fiálides. Estas ultimas são as células que dão origem aos conídios e são em forma de 

garrafa ou lanceoladas. Por sua vez, os conídios formam-se em cadeias longas, divergentes ou em 

colunas, possuem uma forma globosa, elipsoidal, cilíndrica ou fusiforme. Quanto à coloração surgem 

vulgarmente hialinos ou esverdeados, podendo ser lisos ou rugosos. Algumas espécies produzem 

esclerotos (Samson et al., 2004).  

Segundo Rapper & Tom (1949), são aceites 137 espécies de Penicillium incluindo diversos 

teleomorfos. Em cereais podem surgir 30 ou mais taxa. 

Espécies do género Penicillium identificadas 

Foram identificadas seis espécies do género Penicillium: P. citrinum, P. citreonigrum, P. islandicum, 

P. rugulosum, P. steckii e P. viridicatum. 

Penicillium citrinum Thom 

Em meio de MEA surgiram colónias secundárias dispersas apresentando-se umas brancas com 

aspecto micelial cotonoso e outras verde-azuladas com aspecto micelial feltroso. A densidade do 

micélio foi média a forte, zonagem ausente e margem regular (Fig.IV.119) A face inferior da colónia 

mostrou-se de cor de mel (Fig.IV.120). A 25ºC e com sete dias de crescimento o diâmetro médio das 

colónias foi de 2 cm. 

Os isolados apresentaram métulas com quatro a cinco fiálides com forma de garrafa que produziram 

conídios globosos a subglobosos, lisos e hialinos (Fig.IV.121). As ramificações são biverticiladas. 

Os valores das medições efectuadas para os conídios, fiálides e métulas dos isolados estudados 

podem ser observadas no Quadro IV.20. 
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Quadro IV.20 - Comparação das características biométricas dos conídios, fiálides e métulas do isolado de 
Penicillium citrinum estudado com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Fiálides (µm) Métulas (µm) 
CEFA125/07 1,5-3,0 5,9-10,4 8,9-14,8 
CEFA126/07 1,5-3,0 5,9-10,4 8,9-16,3 
CEFA144/07 1,5-3,0 5,9-10,4 8,9-16,3 

Raper & Tom (1949) 2,2-3,2 8,0-11 12-20 
Samson et al. (2004) 2,5-3,0 8,0-10 12-20 

Através da observação do Quadro IV.20 pode constatar-se que as medições efectuadas nos 

diferentes isolados foram homogéneas. No entanto, os conídios, fiálides e métulas registaram valores 

mínimos inferiores aos observados por Raper & Tom (1949) e Samson et al. (2004), permanecendo 

os extremos superiores dentro do intervalo considerado pelos autores. Assim sendo, e tendo em 

conta os valores medidos, considerou-se que os isolados estudados pertencem a esta espécie, uma 

vez que as características culturais e morfológicas correspondem às descritas para P.citrinum por 

Raper & Tom (1949) e Samson et al. (2004). 

Esta espécie é comum em cereais e especiarias, podendo surgir em ambientes interiores. Produz 

citrinina (Samson et al., 2004). 

Penicillium citreonigrum Dierckx 

Em meio de MEA, formaram-se diversas colónias secundárias dispersas. As colónias apresentaram 

na face superior cor verde-acinzentada, densidade de micélio média, zonagem ausente e aspecto 

micelial feltroso a farinoso (Fig.IV.122). A face inferior da colónia mostrou-se de cor ferruginosa 

(Fig.IV.123). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 1,3 cm. 

Nas características morfológicas observou-se que o isolado em estudo mostrou conídios globosos, 

lisos e com paredes finas. As fiálides surgiram compactas e originaram cadeias longas de conídios. 

Apresentou-se monoverticilado (Fig.IV.124). 

As características biométricas do isolado estudado apresentam-se no Quadro IV.21. 

Quadro IV.21- Comparação das características biométricas dos conídios, fiálides e métulas do isolado de 
Penicillium citreonigrum estudado com as registadas para a espécie por Raper & Tom (1949) 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Fiálides (µm) Métulas (µm) 
CEFA012/07 1,5-3,0 5,9-10,4 7,4-14,8 

Raper & Tom (1949) 2,2-2,8 8,0-12 - 

Verifica-se que os valores obtidos para o diâmetro dos conídios divergiram das dimensões referidas 

por Rapper & Tom (1949), tendo o extremo inferior sido menor e o extremo superior maior. No caso 

das fiálides apenas o mínimo registado foi inferior ao valor mencionado por aqueles autores. Contudo, 

estas diferenças não são suficientemente expressivas para que se exclua da espécie até porque as 

características culturais e morfológicas estão em concordância com as apresentadas para a espécie 

P. citreonigrum. 
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Penicillium islandicum Sopp 

Em meio de MEA a face superior da colónia surgiu verde-azulada no centro e ferruginosa na margem 

com formação de pigmento desta mesma cor. A densidade do micélio foi média, ausência de 

zonagem, frente de crescimento regular e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.125). A face inferior 

mostrou cor vermelho-tijolo (Fig.IV.126). A 25ºC e com sete dias de crescimento o diâmetro médio 

das colónias foi de 2,5 cm. 

Os conídios mostraram-se com forma elíptica e lisos e as fiálides curtas originando conídios em 

cadeias também curtas. Apresentou ramificações biverticiladas (Fig.IV.127). 

As características biométricas do isolado estudado apresentam-se no Quadro IV.22. 

Quadro IV.22 - Comparação das características biométricas dos conídios, fiálides e métulas do isolado de 
Penicillium islandicum estudado com as registadas para a espécie por Raper & Tom (1949) 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Fiálides (µm) Métulas (µm) 
CEFA003/07 3,0-4,4 7,4-8,9 8,9-13,3 

Raper & Tom (1949) 3,0-3,5 7,0-9,0 8,0-10 

Verifica-se que as características biométricas do isolado estudado apontam para valores muito 

próximos dos apresentados por Rapper & Tom (1949), apesar dos máximos registados para o 

diâmetro dos conídios e comprimento das métulas serem ligeiramente superiores. Não se considerou, 

no entanto, que as diferenças fossem marcantes. Como tal e tendo em conta as características 

culturais e ainda a morfologia dos conídios, fiálides e métulas para a espécie P.islandicum, o isolado 

estudado foi identificado como sendo desta espécie. 

É uma espécie produtora de mais de 20 micotoxinas, e considerada como uma das mais toxicas em 

alimentos (Domsch et al., 1980). 

Penicillium rugulosum Thom 

Em meio de MEA observou-se a formação de diversas colónias secundárias com crescimento lento. 

Estas mostraram cor olivácea, densidade do micélio média a forte, zonagem ausente, margem 

regular e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.128). A face inferior apresentou uma tonalidade amarelo-

canário (flavus) (Fig.IV.5129). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi 

de 1,5 cm. 

Relativamente às características morfológicas, o isolado estudado surgiu com conídios elipsoidais e 

rugosos, fiálides lanceoladas e ramificações biverticiladas (Fig.IV.130). 

Os valores das medições efectuadas para os conídios, fiálides e métulas do isolado estudado podem 

ser observados no Quadro IV.23. 
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Quadro IV.23 - Comparação das características biométricas dos conídios, fiálides e métulas do isolado de 
Penicillium rugulosum estudado com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Fiálides (µm) Métulas (µm) 
CEFA166/07 3,0 5,9-10,4 8,9-16,3 

Raper & Tom (1949) 3,0-3,5 10-12 9-12 
Samson et al. (2004) 3,0-3,5 10-12 9-12 

Através da análise dos resultados verifica-se que o diâmetro dos conídios está dentro dos limites 

definidos por Raper & Tom (1949) e Samson et al. (2004). Por sua vez, as fiálides apresentaram-se 

mais curtas. As métulas apresentaram alguma diversidade nas suas dimensões uma vez que o valor 

mínimo encontrado foi inferior ao valor indicado por esses autores e o valor máximo superior. No 

entanto, ao considerar-se as características culturais e morfológicas assim como a morfologia dos 

conídios, fiálides e métulas para a espécie P. rugulosum o isolado estudado foi identificado como 

sendo desta espécie. 

A espécie P. rugulosum é frequentemente isolada de alimentos, como a carne e o milho, do solo e de 

ambientes interiores (Samson et al., 2004). 

Penicillium steckii Zaleski 

Em meio de MEA, a face superior da colónia apresentou-se de cor verde azulada, densidade do 

micélio média a forte, algumas colónias secundárias presentes mostraram zonagem branco-

avermelhada, margem regular e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.131). A face inferior surgiu de cor 

sulfurosa (Fig.IV.132). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 

1,6 cm. 

Os conídios são pequenos, globosos a subglobosos, lisos ou levemente rugosos e as fiálides são 

compactas e praticamente paralelas entre si. Quanto às ramificações apresentaram-se biverticiladas 

(Fig.IV.133). 

Os valores das medições efectuadas para os conídios, fiálides e métulas do isolado estudado podem 

ser observadas no Quadro IV.24. 

Quadro IV.24 - Comparação das características biométricas dos conídios, fiálides e métulas dos isolados de 
Penicillium steckii estudados com as registadas para a espécie por Raper & Tom (1949) 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Fiálides (µm) Métulas (µm) 
CEFA078/07 1,5-3,0 4,4-10,4 7,4-14,8 
CEFA164/07 1,5 4,4-10,4 7,4-14,8 
CEFA167/07 1,5-3,0 4,4-7,4 7,4-14,8 

Raper & Tom (1949) 2,0-2,5 8,0-10 10-12 

Como se pode verificar, as medições efectuadas para os isolados desta espécie foram muito 

semelhantes entre si. Porém, os resultados obtidos divergiram um pouco dos valores mencionados 

por Raper & Tom (1949), sendo essas diferenças mais evidentes no valor mínimo encontrado para as 

fiálides e nos extremos registados para as métulas. Contudo, os valores apresentados para os 

conídios são suficientemente próximos dos valores encontrados pelos autores, e tendo em conta as 
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características culturais e ainda a morfologia dos conídios, fiálides e métulas para a espécie P. 

steckii, o isolado estudado foi identificado como sendo desta espécie. 

Esta espécie é frequentemente encontrada no solo, tabaco e em produtos alimentares em geral 

(Raper & Tom, 1949). 

Penicillium viridicatum  Westling 

Em meio de MEA, observou-se a formação de diversas colónias secundárias com crescimento lento. 

Estas mostraram cor olivácea, densidade do micélio média a forte, zonagem ausente, margem 

regular e aspecto micelial feltroso (Fig.IV.134). A face inferior da colónia apresentou a cor de ferro 

(fulvus) (Fig.IV.135). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 2,4 

cm. 

Quanto às características morfológicas o isolado apresentou conídios lisos, globosos a subglobosos e 

terverticilado relativamente às ramificações (Fig.IV.136).   

As características biométricas do isolado estudado apresentam-se no Quadro IV.25. 

Quadro IV.25 - Comparação das características biométricas dos conídios, fiálides e métulas do isolado de 
Penicillium viridicatum estudado com as registadas para a espécie por outros autores 

Código do isolado/Autores Conídios (µm) Fiálides (µm) Métulas (µm) 
CEFA004/07 3,0-4,4 5,9-8,9 8,9-14,8 

Raper & Tom (1949) 3.0-4,5 7,0-10 12-16 
Samson et al. (2004) 3,0-3,5 - - 

Analisando as características biométricas do isolado identificado como sendo da espécie P. 

viridicatum, verifica-se que o diâmetro dos conídios está dentro dos limites estabelecidos por Raper & 

Tom (1949) e muito próximo do mencionado por Samson et al. (2004). Também para o comprimento 

das fiálides, apesar do extremo inferior apresentado ser menor que o registado por Raper & Tom 

(1949), as medições efectuadas são consideradas válidas para o enquadramento na espécie. 

Segundo Raper & Tom (1949), os valores mencionados para o comprimento das métulas 

representam os valores mais frequentes para a espécie, uma vez que podem surgir métulas com 

dimensões maiores e menores que as apresentadas. 

Deste modo, tendo em conta as características culturais e morfológicas e ainda a morfologia dos 

conídios, considera-se o isolado estudado como sendo da espécie P. viridicatum. 

Esta espécie surge com frequência em solo e cereais armazenados e é produtora de micotoxinas 

como o ácido penicílico e o ácido virídico, entre outras (Samson et al.; 2004). 
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Figura IV.75- Aspergillus 
candidus. Face superior 
da colónia em MEA 

Figura IV.76- Aspergillus 
candidus. Face superior 
da colónia em MEA 

Figura IV.77- 
Aspergillus candidus. 
Face inferior da colónia 
em MEA 

Figura IV.78- Aspergillus 
candidus. Cabeça 
conidiogénica  

   
Figura IV.79- Aspergillus flavus.  
Face superior da colónia em MEA 

Figura IV.80- Aspergillus flavus. 
Face inferior da colónia em MEA 

Figura IV.81- Aspergillus flavus. 
Cabeça conidiogénica  

   
Figura IV.82- Aspergillus niger.  
Face superior da colónia em MEA 

Figura IV.83- Aspergillus niger. 
Face inferior da colónia em MEA 

Figura IV.84- Aspergillus niger. 
Cabeça conidiogénica  

   
Figura IV.85- Aspergillus 
ochraceus. Face superior da 
colónia em MEA 

Figura IV.86- Aspergillus 
ochraceus. Face inferior da 
colónia em MEA 

Figura IV.87- Aspergillus 
ochraceus. Cabeça conidiogénica  

   
Figura IV.88-Aspergillus 
penicillioides. Face superior da 
colónia em MEA 

Figura IV.89 - Aspergillus 
penicillioides.  Face inferior da 
colónia em MEA 

Figura IV.90- Aspergillus 
penicillioides.Cabeça 
conidiogénica 
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Figura IV.91- Aspergillus sydowii. 
Face superior da colónia em MEA 

Figura IV.92- Aspergillus 
sydowii. Face inferior da 
colónia em MEA 

Figura IV.93- Aspergillus sydowii. 
Cabeça conidiogénica 

   
Figura IV.94- Aspergillus terreus. 
Face superior da colónia em MEA 

Figura IV.95- Aspergillus terreus . 
Face inferior da colónia em MEA 

Figura IV.96- Aspergillus terreus . 
Cabeça conidiogénica  

   
Figura IV.97-  Aspergillus 
versicolor. Face superior da 
colónia em MEA 

Figura IV.98- Aspergillus 
versicolor . Face inferior da colónia 
em MEA 

Figura IV.99- Aspergillus 
versicolor. Cabeça conidiogénica 

   
Figura IV.100- Aspergillus wentii. 
Face superior da colónia em MEA 

Figura IV.101- Aspergillus wentii . 
Face inferior da colónia em MEA 

Figura IV.102 -Aspergillus wentii. 
Cabeça conidiogénica 

   
Figura IV.103- Aspergillus sp. 
Face superior da colónia em MEA 

Figura IV.104- Aspergillus sp. 
Face inferior da colónia em MEA 

Figura IV.105- Aspergillus sp. 
Cabeça conidiogénica 
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Figura IV.106- Eurotium 
chevalieri. Face superior 
da colónia em MEA 

Figura IV.107- Eurotium 
chevalieri. Face inferior 
da colónia em MEA 

Figura IV.108- Eurotium 
chevalieri. Cabeça 
conidiogénica 

Figura IV.109- Eurotium 
chevalieri. Ascos e 
ascósporos 

   
Figura IV.110- Eurotium rubrum. 
Face superior da colónia em MEA 

Figura IV.111- Eurotium 
rubrum. Face inferior da 
colónia em MEA 

Figura IV.112- Eurotium rubrum. 
Cabeças conidiogénicas 

   
Figura IV.113- Fusarium 
moniliforme. Face superior da 
colónia em PDA 

Figura IV.114- Fusarium 
moniliforme. Face inferior da 
colónia em PDA 

Figura IV.115- Fusarium 
moniliforme. Microconídios 

   
Figura IV.116- Fusarium 
semitectum. Face superior da 
colónia em PDA 

Figura IV.117- Fusarium 
semitectum. Face inferior da 
colónia em PDA 

Figura IV.118- Fusarium 
semitectum. Macroconídios 

   
Figura IV.119- Penicillium 
citrinum. Face superior da colónia 
em MEA 

Figura IV.120- Penicillium 
citrinum. Face inferior da colónia 
em MEA 

Figura IV. 121- Penicillium 
citrinum. Métulas, fiálides e 
conídios 
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Figura IV.122- Penicillium 
citreonigrum. Face superior da 
colónia em MEA 

Figura IV.123- Penicillium 
citreonigrum. Face inferior da 
colónia em MEA 

Figura IV.124- Penicillium 
citreonigrum.  Métulas, fiálides e 
conídios 

   
Figura IV.125- Penicillium 
islandicum. Face superior da 
colónia em MEA 

Figura IV.126- Penicillium 
islandicum. Face inferior da 
colónia em MEA 

Figura IV.127- Penicillium 
islandicum. Métulas, fiálides e 
conídios 

   
Figura IV.128- Penicillium 
rugulosum. Face superior da 
colónia em MEA 

Figura IV.129- Penicillium 
rugulosum. Face inferior da colónia 
em MEA 

FiguraIV.130 - Penicillium 
rugulosum. Métulas, fiálides e 
conídios 

   
FiguraIV.131- Penicillium steckii. 
Face superior da colónia em MEA 

Figura IV.132- Penicillium steckiii. 
Face inferior da colónia em MEA 

Figura IV.133- Penicillium steckii. 
Métulas, fiálides e conídios 

   
Figura IV.134- Penicillium 
viridicatum. Face superior da 
colónia em MEA 

Figura IV.135- Penicillium 
viridicatum. Face inferior da 
colónia em MEA 

Figura IV.136- Penicillium 
viridicatum. Métulas, fiálides e 
conídios 
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V. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Na análise dos resultados obtidos pode, em primeiro lugar, concluir-se que constituíram um contributo 

para o conhecimento da diversidade de fungos que podem ser isolados do arroz consumido em 

Portugal. 

Nas amostras estudadas observou-se grande diversidade de fungos, tendo sido identificados 57 taxa 

(49 espécies, sete taxa até ao género e um fungo estéril). A população de fungos do arroz nacional 

mostrou maior variabilidade que a do arroz importado. Para além das 13 espécies em comum, 

pertencentes aos géneros Alternaria, Aspergillus, Bipolaris, Eurotium, Fusarium, Penicillium, 

Rhizopus, Stemphylium e Trichoconiella, no arroz nacional surgiram ainda taxa dos géneros Botrytis, 

Cunninghamella, Geotrichum, Scytalidium, assim como as espécies Absidia corymbifera, Aspergillus 

ochraceus, A. penicillioides, A. sydowii, A. terreus, A. versicolor, Bipolaris australiensis, B. cynodontis, 

B. hawaiiensis, Chaetomium globosum, C. spirale, C. trilaterale, Curvularia aeria, C. intermedia, C. 

lunata, Epicoccum purpurascens, Fusarium equiseti, F. moniliforme, F. semitectum, Nigrospora 

oryzae, Mucor racemosus, Penicillium rugulosum, P. steckii, P. viridicatum, Pyricularia oryzae, 

Sordaria fimicola, Syncephalastrum racemosum, Trichoderma harzianum, Trichothecium roseum e 

Ulocladium atrum. As espécies Aspergillus wentii, Curvularia pallescens, Eurotium rubrum, Penicillium 

citreonigrum e ainda Helicoma sp. foram isoladas apenas em arroz importado (Quadro IV.1). 

Da totalidade de espécies encontradas merecem destaque, no âmbito dos fungos de campo, 

Pyricularia oryzae, Bipolaris oryzae e Trichoconiella padwickii por serem fungos patogénicos para a 

planta de arroz e ainda Fusarium spp. e, no âmbito dos fungos de armazenamento, espécies dos 

géneros Aspergillus, Eurotium, Penicilium e Fusarium por serem potenciais produtores de 

micotoxinas. 

Devido ao modo de funcionamento da fábrica de processamento onde decorreram os trabalhos não 

foi possível fazer um acompanhamento do mesmo lote de arroz ao longo do tempo de 

armazenamento. No entanto, os resultados obtidos para algumas amostras de origem nacional, como 

Ariete (4/5) e Ariete (2/8) permitiram tirar algumas conclusões, pois a representação dos fungos de 

armazenamento na totalidade da amostra Ariete 4/5, com 7 meses de armazenamento, é superior 

aos resultados obtidos para Ariete (2/8) com 3 meses de armazenamento. Estes resultados 

permitiram concluir que ao longo do tempo os fungos de campo tenderam a diminuir, dando lugar a 

fungos de armazenamento. Estes, por sua vez, tiveram tendência em aumentar ao longo do tempo de 

armazenamento (Quadro IV.2). 

No arroz nacional os fungos de campo com incidência mais elevada foram do género Alternaria, quer 

no arroz com casca quer no arroz película. Para os fungos de armazenamento foram espécies dos 

géneros Aspergillus e Eurotium onde se registou maior incidência, chegando mesmo no arroz 

branqueado, a apresentar 100% da amostra nas variedades Arite (4/5), e Gládio (2/10). No arroz 

importado a incidência de fungos de campo foi sempre baixa, contudo, a espécie Trichoconiella foi a 

mais frequente apresentando frequência relativa máxima em Agulha (7/5), no arroz película. De entre 

os fungos de armazenamento predominaram espécies de Aspergillus e de Eurotium tanto no arroz 
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película como no arroz branqueado (Quadros A1.1, A1.2, A1.3 Anexo II). Verificou-se, assim, que as 

espécies dos géneros Aspergillus e Eurotium foram as que tiveram incidência elevada nas amostras 

estudadas, uma vez que a sua frequência relativa varia entre 4% no arroz película em Ariete (2/8) e 

100% no arroz branqueado em Ariete (4/5), Gládio (2/10) e Agulha (30/7). 

Relativamente ao processo tecnológico (arroz com casca, película e branqueado), os fungos de 

campo ocorreram com frequência elevada no arroz com casca e arroz película e foram pouco 

frequentes no arroz branqueado. Contudo, os fungos de armazenamento estiveram presentes em 

todas as etapas do processamento. Porém, quer os fungos de campo quer os de armazenamento 

tiveram ligeiro decréscimo na passagem do arroz com casa para arroz película, embora não tão 

evidente como a diminuição que se verificou na passagem do arroz película para o arroz branqueado. 

Como tal, foi possível verificar que tanto o descasque como o branqueamento têm influência no 

decréscimo de espécies de fungos no arroz armazenado, não sendo no entanto totalmente eficazes 

na eliminação da população fúngica do arroz, pois as espécies Aspergillus candidus, A. flavus, A. 

fumigatus, A. penicillioides, Eurotium chevalieri e Penicillium steckii, permaneceram nas amostras 

estudadas após o branqueamento. 

Deste modo, os resultados obtidos permitiram verificar que a ocorrência de fungos de 

armazenamento no arroz consumido no nosso país é relativamente frequente. Esta situação está 

longe de ser a ideal, quer da perspectiva fabril, devido aos prejuízos que poderão originar no arroz 

armazenado, quer do ponto de vista de saúde dos consumidores, uma vez que muitos fungos de 

armazenamento são potenciais produtores de micotoxinas. No entanto, nem sempre a presença de 

fungos de armazenamento implica obrigatoriamente a produção de micotoxinas, além de que seria 

também necessária e ingestão diária de lotes muito contaminados para que representasse um 

problema real de saúde pública. 

Em relação à susceptibilidade das variedades estudadas ao ataque fúngico, nada se concluiu uma 

vez que não se pôde padronizar as condições de armazenamento nem foi possível avaliar o nível de 

contaminação dos diferentes lotes no início do armazenamento. No entanto, para as variedades com 

origem nacional registou-se que Fani foi a que apresentou menor número de espécies e que Gládio, 

por elevada infestação por insectos no decurso do armazenamento, maior diversidade de espécies e 

frequência de isolamentos. 

Observou-se que a ocorrência de pragas de insectos durante o armazenamento pode promover o 

aumento de fungos no arroz, o que resultará da maior dispersão de esporos e do aumento da 

temperatura e do teor de água no produto. 

A população de fungos em produtos armazenados é constituída, como se discutiu, por fungos de 

campo e por fungos de armazenamento. 

É fundamental, para que durante o armazenamento a ocorrência de fungos em arroz armazenado 

tenha tendência a diminuir tomar algumas precauções. É aconselhável algum cuidado na colheita, 

debulha secagem e outros processos que possam por em causa a integridade do grão, que deverá 

ainda entrar no armazém em boas condições fitossanitárias. Considera-se fundamental a secagem do 
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arroz antes do armazenamento, onde o teor de água no produto deve ser reduzido para 13%. 

Aconselha-se ainda a limpeza das estruturas de armazenamento no início de cada campanha, de 

modo a minimizar a presença de esporos. 

Durante o armazenamento é importante monitorizar as condições de temperatura e teor de água no 

produto, e recorrer a métodos preventivos com o arejamento, a ventilação ou refrigeração, sempre 

que em situação de maior risco. Também, o uso de CO2 em atmosfera controlada poderá ser uma 

mais valia para o controlo do crescimento fúngico.  

É também importante fazer-se a monitorização de insectos de modo a evitar o acréscimo de fungos. 

Futuramente, a utilização de extractos de plantas com acção fungistática ou fungicida, o 

desenvolvimento de estirpes de fungos não produtores de micotoxina, que por competição com 

estirpes produtoras são capazes de provocar a diminuição de micotoxinas nos cereais, ou ainda o 

estudo de espécies entomopatogénicas capazes de reduzir a população de insectos e 

consequentemente de fungos, são possíveis linhas de pesquisa a seguir para a obtenção de novas 

formulações capazes de serem utilizadas na luta biológica contra fungos dos produtos armazenados. 
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ANEXO I 
 
 Quadro A.1 - Fungos isolados de arroz e sua frequência (%)  (Adaptado de Manabe & Tsuruta, 1991)   

 
País 

(número de 
amostras) 

 
Espécie 

Espanha 
(64) 

Tailândia 
(175) 

China        
(43) 

U.S.A        
(53) 

Argentina  
(33) 

Aspergillus candidus 7.8 34.9 58.0 20.8 9.1 

A. flavus 23.4 26.9 27.9 24.5 18.2 

A. fumigatus 4.7 5.7 7.0 5.7 15.2 

A. niger 4.7 6.9 11.6 3.8 0 

A. ochraceus 14.1 4.6 2.3 7.6 0 

A. sydowii 3.1 8.0 4.7 3.8 0 

A. terreus 0 6.9 16.3 5.7 3.0 

A. versicolor 40.6 14.9 20.9 18.9 9.1 

Eurotium amstelodami 42.2 10.3 23.3 7.6 0 

E. chevalieri 26.1 32.6 14.0 15.1 0 

E. repens 6.3 1.7 9.3 7.6 3.0 

Penicillium citreonigrum 37.5 6.3 4.7 7.6 0 

P. citrinum 15.6 29.7 20.9 90.4 12.1 

P. islandicum 15.6 13.7 20.9 17.0 27.3 

P. rugulosum 26.6 11.4 2.3 15.1 0 

 

Quadro A.2 - Espécies de  fungos vulgarmente isolados de arroz armazenado (Adaptado de Manabe & 
Tsuruta, 1991;  Pitt et al.,1994; Park et al., 2005) 

Género Espécies 

Absidia A. corymbifera 

Alternaria A. alternata, A. longissima 

Aspergillus A. aureus, A. avenaceus, A. awamori, A. carbonarius, A. clavatus, A. 

conicus, A. elegans, A. flavus, A, fumigatus, A. giganteus, A. japonicus, 

A. melleus, A. niger, A .ochraceus, A. parasiticus, A. penicilioides, A. 

phoenicis, A. restrictus, A. sclerotorium, A. sydowii, A. tamarii, A terreus, 

A. ustus, A. versicolor, A. wentii   

Bipolaris B. oryzae B. sorghicola 

Chaetomium C. brasiliense, C. funicola, C. globosum, 

Cladosporium C. cladosporioides, C. .herbarum 

Collectotrichum sp.  

 (continua) 



Quadro A.2 - Espécies de  fungos vulgarmente isolados de arroz armazenado (Adaptado de Manabe 
&Tsuruta, 1991;  Pitt et al.,1994; Park et al., 2005)  (continuação) 

Género Espécies 

Curvularia C. affinis, C. eragrostidis, C. geniculatus, C. lunata, C. lunata var. aerea, 

C. oryzae, C. pallescens 

Emericella E. nidulans 

Epicoccum E. nigrum 

Eupenicillium E. cimamopurpureum, E. hirayamae, E. ochrosalmoneum  

Eurotium E. amstelodami, E. chevalieri, E. herbariorum, E .montevidense, E. 

pseudoglaucum, E .repens, E. rubrum,  

Fusarium F. graminiarum, F .moniliforme, F. oxysporum, F. proliferatum, 

F. semitectum 

Geosmithiasp.  

Geotrichum G. candidus 

Lasiodiplodia L. theobromae 

Macrophomina M. phaseolina 

Mucor M. hiemalis, M. racemosus 

Neosartorya N. fischeri 

Nigrospora N .oryzae 

Paecilomyces P. variotii 

Penicillium P. admettzii, P. aurantiogriseum, P. capsulatum, P .chrysogenum, P. 

citreonigrum, P. citrinum, P. crustosum, P. decumbens, P. diversum, P. 

expansum, P. funiculosum, P. glabrum, P. granulatum, P. greseofulvum, 

P. herque, P. .implicatum, P. islandicum, P. notatum, P. oxalicum. 

P. piceum, P. puberulum, P. purpurescens, P. purpurogenum, 

P. roquefortii, P. roseopurpureum, P. rugulosum, P. thomii, P. variabile, 

P. verrucosum, P. viridicatum, P. waksmanii  

Phoma P. herbarum 

Rhizopus R .oryzae 

Scopulariopsis S. brevicaulis 

Streptomyces S. aureus, S. flavovirens, S. griseus 

Talaromyces T. wartmanii 

Themomyces T.  lanuginosus 

Trichoconiella T. padwickii 

Trichoderma sp.  

Trichotecium T. roseum 

Wallemia W. sebi 

 
 



Quadro A.3 – Compostos voláteis produzidos por fungos em cereais armazenados (aRichard-Mollard et al., 
1976; bKaminski et al., 1987; cBorjesson et al., 1989; dWilkins &Scholl, 1989) 

Compostos voláteis Milho Cereais 
Cevada Trigo 

1-butanol   b 

2-butanol   b,c 

3-metil-1-butanol a d b, c 

1-pentanol a d  

1-hexanol a  b 

2-octeno-1-ol   b 

1-octanol   b 

3-octanol a  b 

1-octeno-3-ol a d  

feniletanol   b 

2-etil-5-metilfenol  d  

hexanal a   

2-(2-furil) pentanal  d  

benzaldeído   b 

3-octanona a  b 

2-hidroxi-3-butanona a   

nonanona   b 

2-metilacetofenona  d  

Butyl-acetato   b 

Amil-acetato   b 

Octil-acetato   b 

2-metilfurano   c 

2-(1-pentil)-furano  d  

3-metilanisole  d  



Quadro A.4– Micotoxinas, toxicidade e fungos responsáveis pela sua produção (Manabe &Tsuruta, 1991; Steyn, 1995; Delgadillo & Nunes, 1997; Suttajit; 
1998 ; Richard et al., 2007; Kumar et al., 2008)  

 
Toxina Toxicidade Fungo produtor 

Aflatoxinas carcinogénese, hepatocarcinogénese, hepatotoxicidade, imunotoxicidade, 

mutagénese, teratogénese, interfere com o sistema imunitário 

Aspergillus flavus e A. parasiticus 

Ocratoxina A carcinogénese, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, teratogénese, 

imunotoxicidade, imuno-supressor, cancro do trato urinário 

Penicillium nordicum, P. verrucosum, 

A. carbonarius, A. ochraceus, A. versicolor e 

A. alutaceus 

Citrinina nefrotoxicidade P. citrinum, P. expansum, P. implicatum, 

P. notatum, P. verrucosum, P. viridicatum, 

A. candidus, A. niger e A. terreus 

Patulina carcinogénese, hemorragias pulmonares e cerebrais, mutagénese e 

neurotoxicidade 

P. expansum, P. vulpinum, P. griseofulvum, 

P. roqueforti, P. patulum, P. claviforme, 

P. clavatus, A. clavatus e A. terreus 

Esterigmatocistina hepatocarcinogénese, hepatotoxicidade e mutagénese A. flavus, A. japonicus, A. nidulans e A. versicolor 

Toxina T-2 dermatotoxicidade, diarreia, dores abdominais, hemorragias e vómitos F. poae, F. sporotrichioides e F. gramineraum 

Fumonisinas carcinogénese, hepatotoxicidade, cancro esofágico F. moniliforme, F.proliferatum 

Desoxinivalenol convulsões e vómitos F. graminearum e F. culmorum 

Nivalenol                                                  ....... F. graminearum e F. culmorum 

Ác. penicílico carcinogénese e cardiotoxicidade P. cyclopium, P. aurantiogriseum, P. thomii, 

A. sulphureus e A. melleus 

Zearalenona Hiperestrogenização, infertilidade, abortiva F. graminearum, F. culmorum, F. sporotrichioides, 

Mucor sp. e Absidia  sp. 

Gliotoxina abortos espontâneos  em animais e hemorragias A. fumigatus e F. moniliforme 

Leuteosquirina carcinogénese e hepatotoxicidade P.  islandicum 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ANEXO II 
                    Quadro A 1.1- Frequência absoluta (ni) e frequência relativa (fi)das diferentes espécies que surgiram nas amostras Ariete 4/5, Gládio 22/6, Fani 17/7  

Frequência relativa (%) 
Ariete 4/5 Gládio 22/6 Fani 17/7 

Casca Película Branqueado Casca Película Branqueado Casca Película Branqueado 
 ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi 

Absidia corymbifera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alternaria spp. 17 22 12 24 0 0 16 25 28 40 0 0 24 34 51 59 0 0 
Aspergillus spp.e Eurotium spp. 42 54 24 47 5 100 23 35 18 26 2 50 14 20 14 16 0 0 
Bipolaris spp. 1 1 13 25 0 0 2 3 1 1 0 0 6 8 0 0 0 0 
Botrytis sp. 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chaetomium spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 0 
Cunninghamella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 
Curvularia spp. 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epicoccum purpurascens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Fungos estéreis 1 1 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 8 11 2 2 0 0 
Fusarium spp. 1 1 1 2 0 0 3 5 2 3 0 0 0 0 5 6 0 0 
Geotrichum sp. 0 0 0 0 0 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helicoma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mucor racemosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nigrospora oryzae 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 
Penicillium spp. 2 3 1 2 0 0 4 6 4 6 1 25 1 1 2 2 1 33 
Pyricularia oryzae 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhizopus oryzae 4 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 
Scytalidium sp. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 0 0 
Sordaria fimicola 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stemphylium botryosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Syncephalastrum racemosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichoconiella padwickii 3 4 0 0 0 0 7 11 8 11 1 25 7 10 5 6 1 33 
Trichoderma harzianum 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 
Trichotecium roseum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
Ulocladium atrum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 78  51  5  65  70  4  71  86  3  



 
                  Quadro A 1.2- Frequência absoluta (ni) e frequência relativa (fi) das diferentes espécies que surgiram nas amostras Ariete 2/8, Albatroz 13/9, Gládio 2/10 

Frequência relativa (%) 
Ariete 2/8 Albatroz 13/9  Gládio 2/10 

Casca Película Branqueado Casca Película Branqueado Casca Película Branqueado 
 ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi 

Absidia corymbifera 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alternaria spp. 21 37 39 80 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 
Aspergillus spp.e Eurotium spp. 13 23 2 4 2 67 49 80 29 83 5 83 56 76 101 87 36 100 
Bipolaris spp. 4 7 1 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Botrytis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Chaetomium spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cunninghamella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Curvularia spp. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epicoccum purpurascens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fungos estéreis 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fusarium spp. 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geotrichum sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helicoma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mucor racemosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 
Nigrospora oryzae 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 17 0 0 1 1 0 0 
Penicillium spp. 0 0 3 6 1 33 1 2 0 0 0 0 5 7 12 10 0 0 
Pyricularia oryzae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhizopus oryzae 1 2 0 0 0 0 5 8 1 3 0 0 3 4 0 0 0 0 
Scytalidium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sordaria fimicola 8 14 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 
Stemphylium botryosum 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Syncephalastrum racemosum 0 0 0 0 0 0 5 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichoconiella padwickii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 
Trichoderma harzianum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichotecium roseum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ulocladium atrum 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 57  49  3  61  35  6  74  116  36  



                  Quadro A 1.3- Frequência absoluta (ni) e frequência relativa (fi) das diferentes espécies que surgiram nas amostras Agulha 7/5, Agulha30/7, Agulha13/9 
Frequência relativa (%) 

Agulha 7/5 Agulha 30/7 Agulha 13/9 
Película Branqueado Película Branqueado Película Branqueado 

 ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi 
Absidia corymbifera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alternaria spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Aspergillus spp.e Eurotium spp. 10 12 8 80 52 96 19 100 80 84 55 98 
Bipolaris spp. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Botrytis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chaetomium spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cunninghamella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Curvularia spp. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Epicoccum purpurascens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fungos estéreis 7 9 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 
Fusarium spp. 41 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Geotrichum sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Helicoma sp. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mucor racemosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nigrospora oryzae 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Penicillium spp. 2 2 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 
Pyricularia oryzae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rhizopus oryzae 4 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 
Scytalidium sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sordaria fimicola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stemphylium botryosum 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
Syncephalastrum racemosum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichoconiella padwickii 12 15 1 10 1 2 0 0 3 3 0 0 
Trichoderma harzianum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Trichotecium roseum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ulocladium atrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 81  10  54  19  95  56  

 



ANEXO III 
 

Quadro A.1- Código, dados de identificação e passaporte dos isolados 

Código Data de 
isolamento Espécie País Órgão Ano de 

colheita Variedade Local de 
armazenamento 

Duração do 
armazenamento1 

CEFA001/07 14/5/2007 Bipolaris 
hawaiiensis Portugal semente 

casca 2006 Ariete Silo11 7 meses 

CEFA002/07 14/5/2007 Fusarium 
semitectum Portugal semente 

casca 2006 Ariete Silo11 7 meses 

CEFA003/07 14/5/2007 Penicillium 
islandicum Portugal semente 

casca 2006 Ariete Silo11 7 meses 

CEFA004/07 14/5/2007 Penicillium 
viridicatum Portugal semente 

casca 2006 Ariete Silo11 7 meses 

CEFA005/07 14/5/2007 Trichoconiella 
padwickii Portugal semente 

casca 2006 Ariete Silo11 7 meses 

CEFA006/07 25/5/2007 Aspergillius 
terreus Portugal semente 

película 2006 Ariete Silo11 7 meses 

CEFA007/07 25/5/2007 Bipolaris 
oryzae Portugal semente 

película 2006 Ariete Silo11 7 meses 

CEFA008/07 25/5/2007 Bipolaris 
oryzae Portugal semente 

película 2006 Ariete Silo11 7 meses 

CEFA009/07 25/5/2007 Aspergillus 
versisolor Portugal semente 

película 2006 Ariete Silo11 7 meses 

CEFA010/07 1/6/2007 Stemphylium 
botryosum Guiana semente 

branqueada - - Tulha 6 3 meses 

CEFA011/07 4/6/200/ Aspergillus 
niger Guiana semente 

película - - Tulha 6 3 meses 

CEFA012/07 4/6/200/ Penicillium 
citreonigrum Guiana semente 

película - - Tulha 6 3 meses 

CEFA013/07 4/6/200/ Curvularia 
pallescens Guiana semente 

película - - Tulha 6 3 meses 

CEFA014/07 4/6/200/ Bipolaris 
oryzae Guiana semente 

película - - Tulha 6 3 meses 

CEFA015/07 3/7/2007 Aspergillus 
penicllioides Portugal semente 

branqueada 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA016/07 9/7/2007 Trichoderma 
harzianum Portugal semente 

casca 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA017/07 9/7/2007 Curvularia 
intermedia Portugal semente 

casca 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA018/07 9/7/2007 Bipolaris 
australiensis Portugal semente 

casca 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA019/07 9/7/2007 Sordaria 
fimicola Portugal semente 

casca 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA020/07 9/7/2007 Curvularia 
aeria Portugal semente 

casca 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA021/07 9/7/2007 Fusarium 
moniliforme Portugal semente 

casca 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA022/07 9/7/2007 Bipolaris 
australiensis Portugal semente 

casca 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA023/07 9/7/2007 Fusarium 
semitectum Portugal semente 

casca 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA024/07 18/7/2007 Fusarium 
equiseti Portugal semente 

película 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA025/07 18/7/2007 Bipolaris 
oryzae Portugal semente 

película 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

 
 

 
 
 



Quadro A.1- Código, dados de identificação e passaporte dos isolados (continuação) 

Código Data de 
isolamento Espécie País Órgão Ano de 

colheita Variedade Local de 
armazenamento 

Duração do 
armazenamento1 

CEFA026/07 18/7/2007 Trichoderma 
harzianum Portugal semente 

película 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA027/07 18/7/2007 Aspergillus 
sydowii Portugal semente 

película 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA028/07 18/7/2007 Fusarium 
semitectum Portugal semente 

película 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA029/07 18/7/2007 Ulocladium 
atrum Portugal semente 

película 2006 Gládio Tulha 12 7 meses 

CEFA030/07 30/7/2007 Fusarium 
semitectum Portugal semente 

película 2006 Fani Tulha 16 8 meses 

CEFA031/07 30/7/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Fani Tulha 16 8 meses 

CEFA032/07 30/7/2007 Chaetomium 
trilaterale Portugal semente 

película 2006 Fani Tulha 16 8 meses 

CEFA033/07 30/7/2007 Eurotium 
chevalieri Portugal semente 

película 2006 Fani Tulha 16 8 meses 

CEFA034/07 6/8/2007 Bipolaris 
oryzae Portugal semente 

casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 

CEFA035/07 6/8/2007 Bipolaris 
oryzae Portugal semente 

casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 

CEFA036/07 6/8/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 

CEFA037/07 6/8/2007 Bipolaris 
oryzae Portugal semente 

casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 

CEFA038/07 6/8/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 

CEFA039/07 6/8/2007 Chaetomium 
globosum Portugal semente 

casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 

CEFA040/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA041/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA042/07 27/8/2007 Aspergillus 
wentii Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA043/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA044/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA045/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA046/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA047/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA048/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA049/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA050/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

 
 
 
 



Quadro A.1- Código, dados de identificação e passaporte dos isolados (continuação) 

Código Data de 
isolamento Espécie País Órgão Ano de 

colheita Variedade Local de 
armazenamento 

Duração do 
armazenamento1 

CEFA051/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA052/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA053/07 27/8/2007 Eurotium    
rubrum Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA054/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA055/07 27/8/2007 Eurotium    
rubrum Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA056/07 27/8/2007 Eurotium    
rubrum Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA057/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA058/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA059/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA060/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA061/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA062/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Tulha 3 11 meses 

CEFA063/07 27/8/2007 Aspergillus 
candidus Guiana semente 

branqueada - - Tulha 3 11 meses 

CEFA064/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

branqueada - - Tulha 3 11 meses 

CEFA065/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

branqueada - - Tulha 3 11 meses 

CEFA066/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

branqueada - - Tulha 3 11 meses 

CEFA067/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

branqueada - - Tulha 3 11 meses 

CEFA068/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

branqueada - - Tulha 3 11 meses 

CEFA069/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

branqueada - - Tulha 3 11 meses 

CEFA070/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

branqueada - - Tulha 3 11 meses 

CEFA071/07 27/8/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

branqueada - - Tulha 3 11 meses 

CEFA072/07 7/9/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA073/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA074/07 7/9/2007 Bipolaris 
cynodontis Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA075/07 7/9/2007 Alternaria 
tenuissima Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

 
 
 
 



Quadro A.1- Código, dados de identificação e passaporte dos isolados (continuação) 

Código Data de 
isolamento Espécie País Órgão Ano de 

colheita Variedade Local de 
armazenamento

Duração do 
armazenamento1

CEFA076/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA077/07 7/9/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA078/07 7/9/2007 Penicillium 
steckii Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA079/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA080/07 7/9/2007 Alternaria 
infectoria Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA081/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA082/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA083/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA084/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA085/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA086/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA087/07 7/9/2007 Nigrospora 
oryzae Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA088/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA089/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA090/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA091/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA092/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA093/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA094/07 7/9/2007 Stemphylium 
botryosum Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA095/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA096/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA097/07 7/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA098/07 10/9/2007 Eurotium 
chevalieri Portugal semente 

branqueada 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA099/07 10/9/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

branqueada 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA100/07 14/9/2007 Aspergillus 
flavus Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

 



Quadro A.1- Código, dados de identificação e passaporte dos isolados (continuação) 

Código Data de 
isolamento Espécie País Órgão Ano de 

colheita Variedade Local de 
armazenamento 

Duração do 
armazenamento1 

CEFA101/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA102/07 14/9/2007 Bipolaris 
australiensis Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA103/07 14/9/2007 Fusarium 
semitectum Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA104/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA105/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA106/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA107/07 14/9/2007 Curvularia  
lunata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA108/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA109/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA110/07 14/9/2007 Fusarium 
semitectum Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA111/07 14/9/2007 Fusarium 
semitectum Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA112/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA113/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA114/07 14/9/2007 Bipolaris 
hawaiiensis Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA115/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA116/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA117/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA118/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA119/07 14/9/2007 Bipolaris 
hawaiisensis Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA120/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA121/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA122/07 14/9/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

casca 2006 Ariete Tulha 7 3 meses 

CEFA123/07 12/11/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

película - - Silo 2 13 meses 

CEFA124/07 12/11/2007 Aspergillus 
candidus Guiana semente 

película - - Silo 2 13 meses 

CEFA125/07 12/11/2007 Penicillium 
citrinum Guiana semente 

película - - Silo 2 13 meses 

 
 
 
 



Quadro A.1- Código, dados de identificação e passaporte dos isolados (continuação) 

Código Data de 
isolamento Espécie País Órgão Ano de 

colheita Variedade Local de 
armazenamento 

Duração do 
armazenamento1 

CEFA126/07 12/11/2007 Penicillium 
citrinum Guiana semente 

película - - Silo 2 13 meses 

CEFA127/07 12/11/2007 Eurotium 
chevalieri Guiana semente 

branqueada - - Silo 2 13 meses 

CEFA128/07 12/11/2007 Aspergillus 
candidus Guiana semente 

branqueada - - Silo 2 13 meses 

CEFA129/07 12/11/2007 Aspergillus 
candidus Guiana semente 

branqueada - - Silo 2 13 meses 

CEFA130/07 12/11/2007 Alternaria 
alternata Guiana semente 

branqueada - - Silo 2 13 meses 

CEFA131/07 20/11/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA132/07 20/11/2007 Bipolaris    
oryzae Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA133/07 20/11/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA134/07 20/11/2007 Alternaria 
alternata Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA135/07 20/11/2007 Chaetomium 
spirale Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA136/07 20/11/2007 Bipolaris 
oryzae Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA137/07 20/11/2007 Eurotium 
chevalieri Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA138/07 20/11/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA139/07 20/11/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA140/07 20/11/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA141/07 20/11/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA142/07 27/11/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

branqueada 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA143/07 27/11/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

casca 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA144/07 27/11/2007 Penicillium 
citrinum Portugal semente 

casca 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA145/07 27/11/2007 
Syncephal 

astrum 
racemosum 

Portugal semente 
casca 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA146/07 27/11/2007 Sordaria   
fimicola Portugal semente 

casca 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA147/07 27/11/2007 Rhizopus   
oryzae Portugal semente 

casca 2006 Albatros Silo 8 10 meses 

CEFA148/07 27/11/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

branqueada 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA149/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

casca 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA150/07 10/12/2007 Mucor 
racemosus Portugal semente 

casca 2006 Gládio Silo7 8 meses 

 
 
 
 



Quadro A.1- Código, dados de identificação e passaporte dos isolados (continuação) 

Código Data de 
isolamento Espécie País Órgão Ano de 

colheita Variedade Local de 
armazenamento 

Duração do 
Armazenamento1 

CEFA151/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

casca 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA152/07 10/12/2007 Absidia 
corymbifera Portugal semente 

casca 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA153/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA154/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA155/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA156/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA157/07 10/12/2007 Nigrospora 
oryzae Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA158/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA159/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA160/07 10/12/2007 Aspergillus 
ochraceus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA161/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA162/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA163/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA164/07 10/12/2007 Penicillium 
steckii Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA165/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA166/07 10/12/2007 Penicillium 
rugulosum Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA167/07 10/12/2007 Penicillium 
steckii Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA168/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA169/07 10/12/2007 Aspergillus 
candidus Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

CEFA170/07 10/12/2007 Aspergillus 
sp. Portugal semente 

película 2006 Gládio Silo7 8 meses 

 
1) A duração do armazenamento corresponde ao tempo de permanência do produto na fábrica. No 

caso do arroz importado está também contabilizado o tempo de transporte. Não existe informação 

disponível quanto ao tempo decorrente entre a colheita e a entrada do arroz na fábrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro A.2- Características biométricas dos conídios e columela do isolado de Absidia corymbifera  

Código do isolado Conídios (µm) Columela (µm) 

CEFA152/07 1,5-3,0  13,3-22,2  

Quadro A.3- Características biométricas dos conídios dos isolados de Alternaria alternata  
Código dos isolados Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

   Transversais Longitudinais 

CEFA036/07 17,8-25,2 (22,2±2,0) 7,4 -10,4 (8,3 1,0) 2,0-4,0 (3,3±0,5) 0,0-2,0 (0,6±0,7) 
CEFA038/07 17,2-29,6 (23,3±2,7) 7,8-14,0 (10,5±1,8) 2,0-4,0 (3,0±0,3) 0,0-2,0 (0,7±0,8) 
CEFA079/07 15,6-32,8 (21,2±3,8) 6,2-12,5 (9,3±1,5) 1,0-4,0 (3,5±0,7) 0,0-2,0 (0,7±0,8) 
CEFA083/07 15,6-32,8 (22,5±3,9) 4,7-12,5 (8,8±2,0) 2,0-4,0 (3,1±0,6) 0,0-1,0 (0,2±0,4) 
CEFA084/07 18,7-32,8 (18,7±3,2) 7,8-14,0 (10,1±1,5) 3,0-5,0 (3,4±0,6) 0,0-2,0 (0,7±0,7) 
CEFA088/07 17,2-54,6 (27,9±7,8) 6,2-10,9 (8,4±1,1) 3,0-8,0 (4,3±0,9) 0,0-2,0 (0,2±0,5) 
CEFA089/07 15,6-25,0 (19,9±2,5) 6,2-10,9 (8,6±1,3) 2,0-4,0 (3,4±0,6) 0,0-2,0 (0,6±0,8) 
CEFA095/07 17,2-46,8 (25,6±6,2) 7,8-15,6 (10,5±2,2) 2,0-7,0 (3,5±1,0) 0,0-2,0 (0,7±0,7) 
CEFA101/07 15,6-39,0 (27,8±4,3) 7,8-12,5 (9,9±1,7) 2,0-5,0 (3,0±0,6) 0,0-1,0 (0,2±0,4) 
CEFA104/07 15,6-40,6 (24,2±5,2) 7,8-15,6 (10,1±1,8) 1,0-5,0 (3,2±0,8) 0,0-1,0 (0,1±0,3) 
CEFA105/07 18,7-32,8 (24,4±3,5) 6,2-10,9 (8,8±1,5) 3,0-5,0 (3,8±0,6) 0,0-2,0 (0,3±0,5) 
CEFA109/07 17,2-32,8 (23,7±4,1) 6,2-12,5 (8,9±1,7) 3,0-4,0 (3,4±0,5) 0,0-2,0 (0,5±0,6) 
CEFA115/07 15,6-29,6 (23,8±3,3) 6,2-12,5 (10,2±2,0) 2,0-4,0 (3,1±0,4) 0,0-2,0 (0,9±0,6) 
CEFA116/07 17,8-28,1 (22,6±2,4) 5,9-10,4 (8,6±1,3) 3,0-4,0 (3,7±0,5) 3,0-4,0 (3,7±0,5) 
CEFA117/07 15,6-37,4 (23,4±5,3) 7,8-12,5 (10,2±1,9) 2,0-3,0 (2,9±0,3) 0,0-2,0 (0,9±0,8) 
CEFA120/07 20,7-38,5 (27,9±3,9) 7,4-13,3 (10,5±1,6) 3,0-5,0 (3,8±0,7) 0,0-4,0 (1,6±1,2) 

Quadro A.4- Características biométricas dos conídios do isolado de Alternaria arborescens  
Código do isolado Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

   Transversais Longitudinais 
CEFA108/07 10,9-31,2 (20,5±3,6) 6,2-12,5 (8,9±1,6) 1,0-4,0 (3,2±0,7) 0,0-2,0 (0,5±0,6) 

Quadro A.5- Características biométricas dos conídios do isolado de Alternaria infectoria  
Código do isolado Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

   Transversais Longitudinais 
CEFA080/07 18,7-29,6 (23,2±3,3) 7,8-12,5 (8,9±1,3) 2,0-4,0 (3,5±0,6) 0,0-1,0 (0,2±0,4) 

Quadro A.6- Características biométricas dos conídios do isolado de Alternaria tenuissima  

Código do isolado Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 
   Transversais Longitudinais 

CEFA075/07 17,8-28,1 (21,1±2,1) 7,4-8,9 (7,8±0,7) 3,0-5,0 (3,8±0,5) 0,0-2,0 (0,3±0,5) 

 



Quadro A.7.1- Características biométricas dos conídios dos isolados de Bipolaris australiensis   

Código dos isolados Conídios (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

CEFA102/07 20,3-34,3 (28,3±3,5) 7,8-12,5 (9,8±1,5) 2,0-3,0 (3,0±0,2) 
CEFA022/07 20,3-35,9 (26,9±4,0) 7,8-12,5 (9,7±1,6) 2,0-3,0 (3,0±0,2) 

Quadro A.7.2- Características biométricas dos conidióforos dos isolados de Bipolaris australiensis  

Código dos isolados Conidióforos (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) 

CEFA102/07 73,3-191,9 (107,4±26,8) 4,7-4,7 (4,7±0,0) 
CEFA022/07 84,2-268,3 (175,2±42,4) 3,1-6,2 (4,5±1,6) 

Quadro A.8.1- Características biométricas dos conídios do isolado de Bipolaris cynodontis  

Código do isolado Conídios (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

CEFA074/07 53,3-71,0 (59,6±5,3) 13,3-13,3 (13,3±0,0) 6,0-8,0 (7,3±0,6) 

Quadro A.8.2- Características biométricas dos conidióforos do isolado de Bipolaris cynodontis  

Código do isolado Conidióforos (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) 

CEFA074/07 140,6-244,2 (184,0±32,1) 4,4-7,4 (5,9±0,7) 

Quadro A.9.1- Características biométricas dos conídios dos isolados de Bipolaris hawaiiensis  

Código dos isolados Conídios  (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

CEFA001/07 20,7-35,5 (29,6±3,6) 5,9-10,4 (8,3±1,3) 4,0-5,0 (4,9±0,3) 
CEFA114/07 23,4-31,2 (26,9±2,7) 6,2-9,4 (7,7±1,2) 3,0-5,0 (4,2±0,8) 
CEFA119/07 23,4-34,3 (29,2±3,0) 6,2-10,9 (8,6±1,5) 3,0-5,0 (4,7±0,5) 

Quadro A.9.2- Características biométricas dos conidióforos dos isolados de Bipolaris hawaiiensis  

Código dos isolados Conidióforos (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) 

CEFA001/07 47,4-170,2 (98,1±29,3) 3,0-4,4 (3,8±0,8) 
CEFA114/07 42,1-104,5 (63,4±63,9) 3,1-6,2 (4,9±4,7) 
CEFA119/07 53,0-110,8 (73,9±17,4) 3,1-4,7 (4,4±0,7) 

 

 

 

 



Quadro A.10.1- Características biométricas dos conídios dos isolados Bipolaris oryzae  

Código dos isolados Conídios  (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

CEFA007/07 70,2-156,0 (120,9±22,0) 10,9-17,2 (15,4±1,5) 7,0-11,0 (9,3±1,2) 
CEFA008/07 54,6-149,8 (115,3±25,9) 14,0-21,8 (18,1±1,8) 3,0-14,0 (9,7±2,5) 
CEFA014/07 49,9-109,2 (84,1±11,7) 10,9-18,7 (15,0±1,9) 6,0-9,0 (7,4±0,8) 
CEFA025/07 84,2-129,5 (108,8±13,0) 12,5-21,8 (17,5±1,9) 7,0-12,0 (9,0±1,3) 
CEFA034/07 111,0-148,0 (123,8±12,0) 13,3-14,8 (14,5±0,6) 7,0-11,0 (8,7±1,0) 
CEFA035/07 79,6-123,2 (104,9±10,5) 9,4-23,4 (17,4±3,2) 6,0-11,0 (8,9±1,3) 
CEFA132/07 46,8-131,0 (96,4±20,8) 10,9-17,2 (14,1±1,6) 5,0-11,0 (8,2±1,6) 
CEFA136/07 92,0-143,5 (112,4±10,3) 15,6-20,3 (17,0±1,6) 7,0-10,0 (8,5±0,8) 

Quadro A.10.2- Características biométricas dos conidióforos dos isolados de Bipolaris oryzae  
Código dos isolados Conidióforos (µm) 

 Comprimento (µm) Largura (µm) 
CEFA007/07 171,6-698,9 (421,4±145,7) 6,2-9,4 (7,5±1,7) 
CEFA008/07 146,6-592,8 (342,7±130,8) 3,1-9,4 (5,5±2,2) 
CEFA136/07 215,3-499,2 (348,5±85,7) 6,2-6,2 (6,2±0,0) 

 
Quadro A.11- Características biométricas das peritecas e ascósporos do isolado de Chaetomium globosum   

Código do 
isolado Periteca Ascósporos 

 Comprimento (µm) Largura (µm) Comprimento (µm) Largura (µm) 
CEFA039/07 37,5-97,5 (61,8±16,6) 33,0-75,0 (50,2±12,7) 8,9-10,4 (9,7±0,8) 5,9-8,9 (7,4±0,7) 

Quadro A.12- Características biométricas das peritecas e ascósporos do isolado de Chaetomium spirale  
Código do 

isolado Periteca Ascósporos 

 Comprimento (µm) Largura (µm) Comprimento (µm) Largura (µm) 
CEFA135/07 156,0-343,2 (264,6±51,3) 124,8-249,6 (203,6±32,2) 7,4-11,8 (9,8±1,0) 5,9-8,9 (7,3±0,8) 

Quadro A.13- Características biométricas das peritecas e ascósporos do isolado de Chaetomium trilaterale   
Código do 

isolado Periteca Ascósporos 

 Comprimento (µm) Largura (µm) Comprimento (µm) Largura (µm) 

CEFA032/07 59,2-177,6 
8103,2±26,2) 

47,4-114,0 
(81,8±16,7) 7,4-10,4 (8,7±1,1) 59,2-177,6 

(103,2±26,2) 

Quadro A.14.1- Características biométricas dos conídios do isolado de Curvularia aeria  

Código do isolado Conídios (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

CEFA020/07 20,3-26,5 (23,4±1,6) 7,8-15,6 (11,9±1,7) 3,0-3,0 (3,0±0,0) 

 



Quadro A.14.2- Características biométricas dos conidióforos do isolado de Curvularia aeria  

Código do isolado Conidióforos (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) 

CEFA020/07 20,3-26,5 (23,4±1,6) 7,8-15,6 (11,9±1,7) 

Quadro A.15.1- Características biométricas dos conídios do isolado de Curvularia intermedia  

Código do isolado Conídios (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

CEFA017/07 23,4-40,6 (33,5±3,7) 10,9-17,2 (14,2±1,5) 3,0-3,0 (3,0±0,0) 

Quadro A.15.2- Características biométricas dos conidióforos do isolado de Curvularia intermedia  
Código do isolado Conidióforos (µm) 

 Comprimento (µm) Largura (µm) 
CEFA017/07 224,6-508,6 (406,4±78,0) 18,7-18,7 (18,7±0,0) 

Quadro A.16.1- Características biométricas dos conídios do isolado de Curvularia lunata  

Código do isolado Conídios (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

CEFA107/07 31,2-21,8 (25,8±2,3) 14,0-7,8 (11,9±1,3) 3,0-3,0 (3,0±0,0) 

Quadro A.16.2- Características biométricas dos conidióforos do isolado de Curvularia lunata  

Código do isolado Conidióforos (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) 

CEFA107/07 60,8-202,8 (131,6±36,6) 4,7-6,2 (5,7±0,8) 

Quadro A.17.1- Características biométricas dos conídios do isolado de Curvularia pallescens   

Código do isolado Conídios (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

CEFA013/07 26,6-22,2 (26,6±1,7) 11,8-8,9 (11,8±1,2) 3,0-3,0 (3,0±0,0) 

Quadro A.17.2- Características biométricas dos conidióforos do isolado de Curvularia pallescens   

Código do isolado Conidióforos (µm) 
 Comprimento (µm) Largura (µm) 

CEFA013/07 313,8-177,6 (221,3±42,0) 5,9-5,9 (5,9±0,0) 

 
Quadro A.18- Características biométricas dos conídios e columela do isolado de Mucor racemosus   

Código do 
isolado Conídios (µm) Columela (µm) 

CEFA150/07 4,4-7,4 (5,9±1,0) 29,6-85,8 (56,4±14,4) 

 

 

 



Quadro A.19- Características biométricas dos conídios dos isolados de Nigrospora oryzae  

Código dos 
isolados Comprimento (µm) Largura (µm) 

CEFA087/07 10,9-15,6 (13,5±1,4) 7,8-14,0 (10,8±1,4) 
CEFA157/07 12,5-18,7 (14,5±1,3) 10,9-17,2 (13,1±1,8) 

Quadro A.20- Características biométricas dos conídios e columela do isolado de Rhizopus oryzae    
Código do 

isolado Conídios (µm) Columela (µm) 

CEFA147/07 4,4-5,9 (5,6±0,6) 29,6-74,0 (45,6±11,9) 

Quadro A.21- Características biométricas dos conídios do isolado de Stemphylium botryosum   
Código do isolado Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

   Transversais Longitudinais 
CEFA094/07 23,4-39,0 (30,4±4,3) 9,4-21,8 (13,7±2,4) 1,0-4,0 (1,1±0,6) 2,0-7,0 (3,4±1,4) 

Quadro A.22- Características biométricas dos conídios e columela do isolado de Syncephalastrum racemosus   

Código do 
isolado Conídios (µm) Columela (µm) 

CEFA145/07 4,4-7,4 (5,4±1,2) 29,6-59,2 (42,9±9,1) 

Quadro A.23- Características biométricas dos conídios do isolado de Trichoderma harzianum   

Código do 
isolado Comprimento (µm) Largura (µm) 

CEFA026/07 3,0-4,4 (3,2±0,5) 1,5-3,0 (1,7±0,5) 

Quadro A.24- Características biométricas dos conídios do isolado de Ulocladium atrum  
Código do isolado Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

   Transversais Longitudinais 
CEFA029/07 14,0-25,0 (17,9±2,5) 9,4-17,2 (13,8±1,4) 0,0-2,0 (0,9±0,4) 1,0-3,0 (1,3±0,6) 

 
Quadro A.25- Características biométricas dos conídios e vesículas dos isolados de Aspergillus candidus  

Código dos 
isolados Conídios (µm) Vesículas (µm) 

CEFA063/07 4,4-4,4  11,8-17,8  
CEFA072/07 3,0-4,4  19,2-23,7  
CEFA099/07 3,0-3,0  20,7-26,6  
CEFA131/07 3,0-4,4  11,8-22,2  
CEFA133/07 3,0-3,0  17,8-25,2  
CEFA139/07 3,0-4,4  10,4-22,2  
CEFA141/07 3,0-4,4  20,7-29,6  
CEFA156/07 3,0-4,4  19,2-29,6  
CEFA158/07 3,0-4,4  11,8-26,6  
CEFA162/07 3,0-4,4  20,7-29,6  

 



Quadro A.26- Características biométricas dos conídios, vesículas, ascósporos, cleistotecas dos isolados de 
Eurotium chevalieri  

Código dos 
isolados Conídios (µm) Vesículas (µm) Ascósporos (µm) Cleistotecas (µm) 

CEFA043/07 3,0-3,0  10,4-19,2  5,9-7,4  66,6-125,8  
CEFA044/07 2,2-2,2  8,9-19,2  5,9-7,4  79,9-111,0  
CEFA048/07 5,9-5,9  14,8-14,8  4,4-5,9  74,0-162,8  
CEFA049/07 4,4-5,9  14,8-14,8  4,4-7,4  51,8-148,0  
CEFA051/07 4,4-4,4  11,8-19,2  4,4-5,9  96,2-222,0  
CEFA058/07 4,4-4,4  7,4-23,7  5,9-5,9  99,2-99,2  
CEFA060/07 1,5-3,0  10,4-22,2  4,4-5,9  74,0-118,4  
CEFA065/07 4,4-7,4  11,8-14,8  4,4-5,9  81,4-118,4  
CEFA069/07 4,4-5,9  14,8-17,8  5,9-5,9  103,6-148,0  
CEFA098/07 1,5-4,4  7,4-19,2  4,4-5,9  93,2-170,2  

 
Quadro A.27- Características biométricas dos conídios dos isolados de Fusarium semitectum   

Código dos 
isolados Comprimento (µm) Largura (µm) Nº de septos 

CEFA023/07 8,9-35,5 (23,4±7,0) 1,5-3,0 (2,8±0,5) 0,0-5,0 (2,6±1,2) 8,9-35,5 (23,4±7,0) 
CEFA028/07 7,4-38,5 (25,9±7,3) 1,5-3,0 (2,8±0,5) 0,0-5,0 (2,7±1,1) 7,4-38,5 (25,9±7,3) 
CEFA030/07 8,9-39,0 (25,6±6,0) 1,6-5,9 (3,9±0,9) 0,0-5,0 (2,9±0,9) 8,9-39,0 (25,6±6,0) 
CEFA103/07 7,4-37,4 (29,4±8,7) 1,5-4,7 (3,4±1,1) 0,0-5,0 (3,4±1,3) 7,4-37,4 (29,4±8,7) 

 


