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RESUMO 
 

 

Com este trabalho pretendeu-se contribuir para o conhecimento da diversidade 

de fungos que podem ser identificados em Portugal no arroz armazenado e 

para a avaliação das potencialidades fungicidas das espécies vegetais Daphne 

gnidium, Laurus nobilis, Mentha pullegium, Syzygium aromaticum e Zingiber 

officinale no controlo de fungos do armazenamento.  

 

Foram identificados 73 taxa destacando-se os géneros Alternaria, Aspergillus, 

Penicillium e Trichoconiella, por serem os mais frequentes nas amostras de 

arroz analisadas. Verificou-se que o processo de branqueamento reduz 

drasticamente os fungos presentes no arroz, não sendo totalmente eficaz no 

caso dos fungos de armazenamento. Avaliou-se também o impacto da duração 

do armazenamento sobre a diversidade fúngica constatando-se que, ao longo 

deste, existe substituição dos fungos de campo por fungos de armazenamento. 

 

Os ensaios realizados com os extractos vegetais e óleos essenciais na inibição 

do crescimento dos fungos Fusarium culmorum, Penicillium islandicum, 

Aspergillus candidus e A. niger, seleccionados por serem potenciais produtores 

de micotoxinas, permitiram concluir, que dos testados, o óleo essencial de 

cravinho foi o que apresentou maior eficácia, seguido do óleo essencial de 

poejo e de louro e, por último, pelo óleo essencial de gengibre. Os extractos 

vegetais utilizados nos ensaios apresentaram actividade fungicida reduzida ou 

nula.  

 

 

Palavras-chave: Micobiota, fungos de armazenamento, actividade fungicida, 

produtos naturais, óleos essenciais e extractos vegetais.    
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Evaluation of fungistatic and fungicidal activities of plant extracts, 
essential oils and there components in stored dry crop products 

 

ABSTRACT 
 

 

The present study is a contribution to the knowledge on the diversity of fungi 

affecting rice in Portugal and to the evaluation of the fungicidal potential of 

Daphne gnidium, Laurus nobilis, Mentha pullegium, Syzygium aromaticum and 

Zingiber officinale on the control of storage fungi.  

 

Among the 73 taxa that were identified, Alternaria spp., Aspergillus spp., 

Penicillium spp. and Trichoconiella spp., were specially referred due to their 

highest incidence in the samples analyzed. Milling process reduced dramatically 

the occurrence of fungi in stored rice, but was not completely efficient to prevent 

storage fungi. When evaluated the effect of the storage period on the diversity 

of fungi species it was found that field fungi were gradually replaced by storage 

fungi. 

 

Assays were conducted to evaluated the effect of plant extracts and essential 

oils on the growth of Fusarium culmorum, Penicillium islandicum, Aspergillus 

candidus and A. niger, selected due to their potential as mycotoxins producers, 

allow to conclude that from those under analysis, clove essential oil presents 

major fungicidal efficacy, followed by the pennyroyal and laurel essential oils, 

being ginger oil the less active. The extracts of the selected plants were 

inadequate to control the growth of such fungi along a normal storage period of 

time.  

 

 

Key-words: Mycobiota, storage fungi, fungicide activity, natural products, 

essential oils and plant extracts.  

 

 

iv 
 



ÍNDICE  

 

Resumo .......................................................................................................... iii 
Abstract ......................................................................................................... iv 
Índice .............................................................................................................. v 

Índice de figuras ....................................................................................... viii 
Índice de quadros ..................................................................................... xi 
Índice de anexos ....................................................................................... xv 

Lista de abreviaturas .................................................................................... xvi 

INTRODUÇÃO GERAL 1 
CAPÍTULO I – FUNGOS DE ARROZ ARMAZENADO EM PORTUGAL 4 
I.1 – INTRODUÇÃO 4 

I.1.1 - Breve resumo histórico 4 
I.1.2 - Descrição botânica 6 
I.1.3 - Importância económica, agrícola e alimentar do arroz 7 
I.1.4 - Arroz - da cultura ao consumidor .................................................... 10 
I.1.5 - Armazenamento ............................................................................. 13 

I.1.5.1 – Factores abióticos e bióticos que determinam as 
condições de armazenamento ........................................ 14 

- Temperatura ............................................................................ 15 
- Teor de água do produto (tap) ................................................. 17 
- Actividade da água (Aw) ........................................................... 18 
- Humidade relativa .................................................................... 20 
- Presença de fungos antes do armazenamento ....................... 20 
- Presença de insectos e ácaros ................................................ 21 
- Integridade do grão .................................................................. 22 
- Duração do tempo armazenamento ........................................ 22 
- Interacção de diferentes factores ............................................. 23 

I.1.6 - A importância dos fungos no armazenamento de arroz ................. 24 
I.1.6.1 – Fungos de campo versus fungos de armazenamento ........ 24 
I.1.6.2 – Estragos e prejuízos decorrentes da presença de 

fungos de armazenamento ................................................ 27 
- Alteração da aparência do produto .......................................... 28 
- Produção de compostos aromáticos voláteis ........................... 28 
- Alteração da textura do produto ............................................... 29 
- Alteração do conteúdo nutricional ............................................ 29 
- Produção de metabolitos secundários e alergénios ................ 30 

I.1.7 - Micotoxinas ..................................................................................... 31 
I.1.8 - Prevenção contra fungos e micotoxinas ......................................... 34 

I.2 – OBJECTIVOS ......................................................................................... 35 
I.3 – MATERIAL E MÉTODOS ........................................................................ 36 

I.3.1 - Locais de colheita de arroz ............................................................. 36 
I.3.2 - Estudo dos fungos associados aos grãos de arroz ........................ 40 

- Amostragem   .......................................................................... 40 
- Preparação das amostras ........................................................ 40 

v 
 



- Isolamento de fungos ............................................................... 40 
- Isolamento monospórico .......................................................... 41 
- Identificação ao nível de género (câmaras de Riddell) ............ 42 
- Características macro-morfológicas ......................................... 43 
- Medições das principais estruturas morfológicas .................... 44 
- Indução da esporulação ........................................................... 45 
- Catalogação dos isolados fúngicos ......................................... 46 
- Análise de resultados ............................................................... 46 

I.4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO .............................................................. 47 
I.4.1 - Fábrica I .......................................................................................... 47 
I.4.2 - Fábrica II ......................................................................................... 51 
I.4.3 - Fábrica III ........................................................................................ 56 
I.4.4 - Armazéns dos Agricultores ............................................................. 78 

I.5 – CONCLUSÕES ....................................................................................... 84 

CAPÍTULO II – UTILIZAÇÃO DE EXTRACTOS VEGETAIS, ÓLEOS 
ESSENCIAIS E SUBSTÂNCIAS BIOACTIVAS NA INIBIÇÃO DO 
CRESCIMENTO DE FUNGOS DE ARMAZENAMENTO ................................ 89 
II.1 – INTRODUÇÃO ....................................................................................... 89 

II.1.1 - Benefícios da utilização de biocidas produzidos por plantas 
versus pesticidas de síntese .......................................................... 94 

II.1.2 - Extractos vegetais ......................................................................... 95 
II.1.3 - Óleos essenciais ............................................................................ 96 

II.2 – CARACTERIZAÇÃO DAS PLANTAS UTILIZADAS NOS 
ENSAIOS BIOLÓGICOS .............................................................. 100 

II.2.1 - Daphne gnidium L. ...................................................................... 100 
II.2.2 - Laurus nobilis L. .......................................................................... 102 
II.2.3 - Mentha pullegium L. .................................................................... 104 
II.2.4 - Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry ..................................... 107 
II.2.5 - Zingiber officinale Roscoe ........................................................... 110 

II.3 – OBJECTIVOS ...................................................................................... 113 
II.4 – MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................... 114 

II.4.1 - Material vegetal ........................................................................... 114 
II.4.2 - Fungos de teste ........................................................................... 114 
II.4.3 - Procedimento experimental ......................................................... 115 

II.4.3.1 - Secagem e homogeneização do material vegetal ............ 115 
II.4.3.2 - Obtenção de extractos vegetais ....................................... 115 
II.4.3.3 - Obtenção de óleos essenciais ......................................... 116 
II.4.3.4 - Ensaios biológicos para avaliação da actividade 

fungicida de extractos vegetais, óleos essenciais e 
substância bioactiva ........................................................ 118 

- Preparação do inóculo fúngico ................................................. 119 
- Actividade fungicida de extractos vegetais em meio de 

cultura líquido ........................................................................... 119 
- Actividade fungicida de extractos vegetais, óleos 

essenciais e substância bioactiva em meio de cultura 
sólido ........................................................................................ 120 

vi 
 



- Actividade fungicida dos óleos essenciais e substância 
bioactiva em atmosfera saturada ............................................. 121 

II.5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................... 123 
II.5.1 - Actividade fungicida de extractos vegetais em meio de 

cultura líquido ............................................................................ 123 
II.5.2 - Actividade fungicida de extractos vegetais, óleos essenciais 

e substância bioactiva em meio sólido ...................................... 128 
- Cravinho................................................................................... 128 
- Gengibre .................................................................................. 137 
- Louro ........................................................................................ 137 
- Poejo ........................................................................................ 143 
- Eugenol .................................................................................... 149 

II.6 – CONCLUSÕES .................................................................................... 156 
CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS ............................. 158 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 161 
AGRADECIMENTOS .................................................................................... 193 
ANEXOS  ...................................................................................................... 197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 
 



ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Oryza sativa ................................................................................. 6 

Figura 2 - Produção mundial de arroz e área ocupada. ............................... 8 

Figura 3 - Etapas que o arroz percorre desde o campo até ao 
consumidor ................................................................................ 12 

Figura 4 - Factores que influenciam o crescimento fúngico em 
grãos armazenados e alterações por eles provocadas ............. 15 

Figura 5 - Isotérmica de adsorção de água no arroz a 25ºC ...................... 20 

Figura 6 - Representação esquemática do armazém da fábrica I .............. 37 

Figura 7 - Representação esquemática do armazém da fábrica II ............. 38 

Figura 8 - Representação esquemática do primeiro piso da 
fábrica III .................................................................................... 38 

Figura 9 - Representação esquemática do armazém I ............................... 39 

Figura 10 - Representação esquemática do armazém II .............................. 39 

Figura 11 - Caixa de Petri com PDA e grãos de arroz colocados 
de forma equidistante. ............................................................... 41 

Figura 12 - Fungos de campo e fungos de armazenamento 
isolados nas amostras de arroz importado do 
Suriname retiradas de diferentes locais da pilha na 
fábrica I. (LE) – lateral esquerda, (LD) – lateral direita, 
(C) – centro, (LS) – lateral superior e (LI) – lateral 
inferior. ....................................................................................... 50 

Figura 13 - Fungos de campo e fungos de armazenamento 
isolados a partir de amostras de arroz nacional ao 
longo de 8 meses de armazenamento na fábrica II. 
(C) – arroz com casca, (P) – arroz película e (B) – 
arroz branqueado.. .................................................................... 54 

Figura 14 - Fungos de campo e fungos de armazenamento 
isolados a partir de amostras de arroz nacional 
variedade Ariete I na fábrica III. ................................................. 68 

Figura 15 - Fungos de campo e fungos de armazenamento 
isolados a partir de amostras de arroz nacional 
variedade Gládio I na fábrica III ................................................. 69 

Figura 16 - Fungos de campo e fungos de armazenamento 
isolados a partir de amostras de arroz nacional 
variedade Fani na fábrica III ...................................................... 69 

viii 
 



Figura 17 - Fungos de campo e fungos de armazenamento 
isolados a partir de amostras de arroz nacional 
variedade Ariete II na fábrica III ................................................. 70 

Figura 18 - Fungos de campo e fungos de armazenamento 
isolados a partir de amostras de arroz nacional 
variedade Albatros na fábrica III ................................................ 71 

Figura 19 - Fungos de campo e fungos de armazenamento 
isolados a partir de amostras de arroz nacional 
variedade Gládio II na fábrica III ................................................ 71 

Figura 20 - Fungos de campo e fungos de armazenamento 
isolados a partir de amostras de arroz importado da 
Guiana na fábrica III .................................................................. 76 

Figura 21 - Fungos de campo e fungos de armazenamento, no 
armazém I, obtidos em diferentes locais da pilha de 
arroz a granel. (LD) – lateral direita, (LI) – lateral 
inferior, (LE) – lateral esquerda, (LS) – lateral superior 
e (C) – centro. ............................................................................ 82 

Figura 22 - Fungos de campo e fungos de armazenamento, no 
armazém II, obtidos em diferentes locais das pilhas 
de arroz a granel. (LE) – lateral esquerda, (I) – topo 
pilha I, (II) – topo pilha II, (III) – topo pilha III e (LD) – 
lateral direita. ............................................................................. 82 

Figura 23 - Daphne gnidium ...................................................................... 100 

Figura 24 - Laurus nobilis ........................................................................... 102 

Figura 25 - Mentha pullegium ..................................................................... 104 

Figura 26 - Syzygium aromaticum .............................................................. 107 

Figura 27 - Zingiber officinale ..................................................................... 110 

Figura 28 - Extractor de Clevenger modificado .......................................... 117 

Figura 29 - Ensaios in vitro com óleo essencial de cravinho em 
caixas de Petri inoculadas com Fusarium culmorum 
em atmosfera saturada ............................................................ 122 

Figura 30 - Acção do extracto metanólico de Daphne gnidium no 
crescimento de Aspergillus candidus em MEB 
durante 8 dias .......................................................................... 124 

Figura 31 - Acção do extracto metanólico de Daphne gnidium no 
crescimento de Fusarium culmorum em MEB durante 
10 dias ..................................................................................... 124 

ix 
 



Figura 32 - Acção do extracto metanólico de Laurus nobilis no 
crescimento de Penicillium islandicum em MEB 
durante 12 dias ........................................................................ 125 

Figura 33 - Acção do extracto em n-hexano de Laurus nobilis no 
crescimento de Aspergillus candidus em MEB 
durante 10 dias ........................................................................ 126 

Figura 34 - Acção do extracto em n-hexano de Laurus nobilis no 
crescimento de Fusarium culmorum em MEB durante 
10 dias ..................................................................................... 126 

Figura 35 - Acção do extracto em n-hexano de Laurus nobilis no 
crescimento de Penicillium islandicum em MEB 
durante 10 dias ........................................................................ 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
 



ÍNDICE DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Produção mundial de arroz .......................................................... 8 

Quadro 2 - Requisitos mínimos de aw para o crescimento e 
produção de micotoxinas de alguns fungos toxigénicos ............ 19 

Quadro 3 - Condições de crescimento fúngico no grão armazenado .......... 23 

Quadro 4 - Espécies de fungos identificados em arroz armazenado 
em diversas regiões do globo .................................................... 26 

Quadro 5 - Micotoxinas, toxicidade e fungos responsáveis pela sua 
produção .................................................................................... 33 

Quadro 6 - Origem do arroz analisado e período de amostragem ............... 36 

Quadro 7 - Meios de cultura e suplementos utilizados para 
estimular a esporulação ............................................................. 44 

Quadro 8 - Frequência absoluta e relativa dos diferentes taxa de 
fungos isolados nas amostras de arroz importado do 
Suriname ................................................................................... 48 

Quadro 9 - Riqueza específica (S), Índice de Shannon (H’) e 
Equitabilidade (E) de fungos isolados das amostras de 
arroz importado do Suriname .................................................... 50 

Quadro 10 - Registo da duração do armazenamento das diferentes 
amostras e seu teor de água do produto ................................... 51 

Quadro 11 - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a 
partir de amostras de arroz nacional ......................................... 53 

Quadro 12 - Riqueza específica (S), Índice de Shannon (H’) e 
Equitabilidade (E) de fungos isolados das amostras de 
arroz nacional nos três ensaios ................................................. 55 

Quadro 13 - Lista de espécies de fungos identificadas nas diferentes 
amostras de arroz analisadas da fábrica III ............................... 57 

Quadro 14 - Taxa isolados das amostras de arroz nacional com 
casca, película e branqueado e arroz importado 
película e branqueado ............................................................... 58 

Quadro 15 - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a 
partir de amostras de arroz nacional (Ariete I, Gládio I e 
Fani) .......................................................................................... 62 

Quadro 16 - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a 
partir de amostras de arroz nacional (Ariete II, Albatros 
e Gládio II)  ................................................................................ 64 

xi 
 



Quadro 17 - Duração do armazenamento no agricultor e na fábrica 
III ................................................................................................ 67 

Quadro 18 - Riqueza específica (S), Índice de Shannon (H’) e 
Equitabilidade (E) de fungos isolados das amostras das 
diferentes variedades de arroz nacional .................................... 73 

Quadro 19 - Frequência absoluta e relativa das diferentes espécies 
de fungos isolados das amostras de arroz importado da 
Guiana na fábrica III .................................................................. 75 

Quadro 20 - Riqueza específica (S), Índice de Shannon (H’) e 
Equitabilidade (E) de fungos isolados das amostras de 
arroz importado da Guiana na fábrica III ................................... 77 

Quadro 21 - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a 
partir de amostras de arroz nacional recolhidas no 
armazém I .................................................................................. 80 

Quadro 22 - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a 
partir de amostras de arroz nacional recolhidas no 
armazém II ................................................................................. 81 

Quadro 23 - Riqueza específica (S), Índice de Shannon (H’) e 
Equitabilidade (E) de fungos isolados das amostras de 
arroz nacional nos armazéns I e II ............................................. 84 

Quadro 24 - Exemplos de substâncias derivadas das plantas com 
interesse comercial .................................................................... 92 

Quadro 25 - Composição química do óleo essencial de louro 
extraído de folhas secas de diferentes origens ....................... 103 

Quadro 26 - Composição química do óleo essencial de poejo 
extraído de folhas secas de diferentes origens ....................... 106 

Quadro 27 - Composição química do óleo essencial de cravinho 
extraído de flores secas de diferentes origens ........................ 109 

Quadro 28 - Composição química do óleo essencial de gengibre 
extraído de rizomas de diferentes proveniências..................... 112 

Quadro 29 - Quantidade de material vegetal e de solvente utilizados 
na obtenção de extractos vegetais .......................................... 115 

Quadro 30 - Ensaios realizados para avaliação da actividade 
fungicida de extractos vegetais, óleos essenciais e 
substância bioactiva ................................................................ 118 

Quadro 31 - Concentrações dos extractos e volumes de óleos 
essenciais/ substância bioactiva utilizados nos ensaios 
em meio sólido (PDA) .............................................................. 120 

xii 
 



Quadro 32 - Volumes de óleos essenciais/ substância bioactiva 
utilizados nos ensaios de actividade fungicida em 
atmosfera saturada in vitro e in vivo ........................................ 121 

Quadro 33 - Avaliação da actividade fungicida do extracto em 
metanol de cravinho em caixa de Petri contendo meio 
de PDA .................................................................................... 129 

Quadro 34 - Avaliação da actividade fungicida do extracto em n-
hexano de cravinho em caixa de Petri contendo meio 
de PDA .................................................................................... 130 

Quadro 35- Avaliação da actividade fungicida do óleo essencial de 
cravinho em caixa de Petri contendo meio de PDA ................. 132 

Quadro 36 - Actividade fungicida do óleo essencial de cravinho 
testada em caixa de Petri numa atmosfera saturada in 
vitro .......................................................................................... 135 

Quadro 37 - Actividade fungicida do óleo essencial de cravinho 
testada em caixa de Petri numa atmosfera saturada in 
vivo .......................................................................................... 136 

Quadro 38 - Média dos diâmetros de crescimento das colónias (cm) 
em caixa de Petri com PDA suplementada com 
extracto metanólico de louro ao fim de 1 e 2 semanas e 
percentagem de inibição do crescimento fúngico .................... 139 

Quadro 39 - Avaliação da actividade fungicida do óleo essencial de 
louro em caixa de Petri contendo meio de PDA ...................... 140 

Quadro 40 - Actividade fungicida do óleo essencial de louro testada 
em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vitro ................ 141 

Quadro 41 - Actividade fungicida do óleo essencial de louro testada 
em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vivo ................ 142 

Quadro 42 - Avaliação da actividade fungicida do óleo essencial de 
poejo em caixa de Petri contendo meio de PDA ..................... 146 

Quadro 43 - Actividade fungicida do óleo essencial de poejo testada 
em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vitro ................ 147 

Quadro 44 - Actividade fungicida do óleo essencial de poejo testada 
em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vivo ................ 148 

Quadro 45 - Avaliação da actividade fungicida do eugenol em caixa 
de Petri contendo meio de PDA............................................... 150 

Quadro 46 - Actividade fungicida do eugenol testada em caixa de 
Petri numa atmosfera saturada in vitro .................................... 151 

xiii 
 



Quadro 47 - Actividade fungicida do eugenol testada em caixa de 
Petri numa atmosfera saturada in vivo .................................... 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 
 



ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo I - Glossário de termos botânicos ................................................. 197 

Anexo II - Glossário de Micologia ............................................................. 207 

Anexo III - Classificadores dos Géneros e Espécies de fungos ................ 211 

Anexo IV - Meios de cultura ....................................................................... 217 

Anexo V - Características biométricas dos isolados ................................. 220 

Anexo VI - Catálogo de isolados................................................................ 269 

Anexo VII - Glossário das propriedades terapêuticas das plantas ............. 276 

Anexo VIII - Ensaios realizados em meio de malte líquido .......................... 280 

Anexo IX - Composição química dos óleos essenciais .............................. 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xv 
 



xvi 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 

APARROZ - Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado, Lda. 

aw – Actividade da água. 

CEFA – Centro de Estudos de Fitossanidade do Armazenamento. 

cm – Centímetro.  

EAN – Estação Agronómica Nacional. 

g – Grama. 

GRAS – Generally regarded as safe. 

h – Hora. 

ha – Hectare. 

IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical. 

ITN – Instituto Tecnológico Nacional. 

kGy – QuiloGrey (unidade utilizada para medir radiação). 

LEPAE/ FEUP - Laboratório de Engenharia, Processos, Ambiente e Energia, 

Departamento de Engenharia Química / Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. 

L-INIA/INRB – Instituto Nacional de Investigação Agrária/Instituto Nacional de 

Recursos Biológicos.   

MEA – Meio de malte agar. 

MEB - Meio de malte líquido. 

mg – Miligrama. 

mL – Mililitro. 

mm – Milímetro. 

Mt- Milhões de toneladas. 

ºC – grau Celsius.   

PDA – Potato dextrose agar ou Agar de batata dextrosado. 

SEAR – Sociedade Europeia de Arroz, S.A. 

t – Tonelada. 

tap – Teor de água do produto. 

μl – Microlitro.  

 



 

INTRODUÇÃO GERAL 
 

O arroz é, a nível mundial, um dos cereais mais importantes económica e 

nutricionalmente. É produzido e consumido generalizadamente na Ásia, onde é 

cultivada 90% da produção mundial, mas assume relevância também noutras 

latitudes como na América Latina e na Europa. Portugal é o principal 

consumidor europeu de arroz e o terceiro produtor deste cereal na Europa. 

 

A pesquisa sobre a incidência de contaminações por fungos, em arroz 

armazenado em Portugal, revelou-se uma tarefa difícil e inconclusiva dada a 

escassez de informação disponível sobre o tema. Deste modo e procurando 

contribuir para a avaliação da gravidade das contaminações por fungos em 

arroz, durante o período de armazenamento, procedemos a um estudo 

realizado em armazéns considerados de elevada importância na estrutura 

industrial orizícola, tendo feito o rastreio de amostras representativas dos 

principais tipos de arroz nacional e importado comercializados em Portugal. 

Embora as contaminações por micotoxinas em arroz sejam geralmente menos 

referidas do que as ocorridas noutros cereais, a potencial incidência de 

contaminações por fungos produtores de micotoxinas em arroz é também 

elevada.  

 

Os extractos vegetais e óleos essenciais são desde a antiguidade utilizados 

para diversos fins, como aromatizantes, conservantes, terapêuticos e 

perfumes. Na China, quando se era chamado à presença do imperador, era 

costume mascar-se um cravinho para refrescar o hálito, e no Egipto, os óleos 

essenciais eram utilizados aquando do processo de mumificação. Durante 

séculos, estas substâncias resultantes do metabolismo secundário das plantas 

tiveram um papel primordial na vida das pessoas, mas com o desenvolvimento 

dos processos de síntese química houve um decréscimo acentuado da sua 

utilização. As novas substâncias resultantes de processos químicos eram de 

mais fácil aplicação e mais económicas.  

 

Simultaneamente, houve um aumento substancial da população mundial, 

sendo necessário providenciar mais alimento num período mais curto, 
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intensificando-se a actividade agrícola. Esta massificação teve como 

consequência grandes perdas de produtos quer no campo quer no armazém 

devido a pragas e patogéneos, tendo sido por isso intensificada a utilização de 

pesticidas de síntese, que por um lado protegiam as culturas mas por outro 

contaminavam o ambiente, a água, o solo e prejudicavam o biota em geral e os 

organismos auxiliares em particular. Tem sido também demonstrado que o uso 

indiscriminado destes produtos tem conduzido ao desenvolvimento de 

resistências por parte de pragas e patogéneos o que obriga à aplicação de 

maiores quantidades de produto e aplicações mais frequentes para se obter o 

mesmo nível de controlo, o que pode afectar a qualidade dos alimentos e a 

saúde dos consumidores. 

 

Com o despertar da consciência ecológica, verificou-se que os pesticidas 

contaminavam o planeta, sendo necessário proceder à sua substituição ou, 

pelo menos, à sua diminuição, voltando-se assim à utilização de produtos 

naturais de origem vegetal como protectores das culturas. Era preciso 

encontrar rapidamente substitutos para os pesticidas recentemente retirados do 

mercado por imposições governamentais, recorrendo à sabedoria popular. 

Contudo, esse conhecimento empírico tinha de ser validado e cientificamente 

provado para poder ser utilizado correctamente, era importante não esquecer 

os erros cometidos no passado. 

 

Por este conjunto de razões têm-se procurado introduzir cada vez mais a 

utilização de fungicidas de origem vegetal, como novas técnicas de controlo de 

doenças com menos efeitos secundários indesejáveis e que sejam menos 

agressivos para o ambiente.  

 

O armazenamento de cereais é um ecossistema específico, sujeito a vários 

factores que estão correlacionados entre si, como a temperatura, humidade 

relativa, teor de água do produto (tap), disponibilidade de oxigénio, sendo difícil 

a sua gestão, principalmente em países em vias de desenvolvimento em que 

as inovações tecnológicas, como a refrigeração ou o armazenamento em 

atmosferas controladas, implicam um grande investimento financeiro. Os 

cereais armazenados permanecem em condições ambientais que podem 
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favorecer o aparecimento e a multiplicação de agentes biológicos de 

deterioração, de entre os quais realçamos os fungos. Estes causam prejuízos 

consideráveis nos produtos agrícolas secos de origem vegetal, os quais se 

acentuam na fase do armazenamento, pondo em risco a segurança alimentar. 

 

Dada a importância económica do arroz, e sendo os fungos de armazenamento 

um dos responsáveis pela sua deterioração, pretendeu-se com este estudo 

responder às seguintes questões principais: 

- quais os taxa presentes no arroz armazenado em Portugal? 

- a duração do armazenamento tem influência sobre os taxa do arroz? 

- existem diferenças nos taxa identificados em diferentes tipos de arroz? 

- os extractos e óleos essenciais de Daphne gnidium (trovisco), Laurus 

nobilis (louro), Mentha pullegium (poejo), Syzygium aromaticum 

(cravinho) e Zingiber officinalis (gengibre) têm capacidade de inibir o 

crescimento de fungos isolados do arroz? 

- quais os melhores métodos de aplicação dos óleos essenciais de forma 

a manterem-se as características organolépticas do arroz? 

Este estudo está, assim, dividido em dois capítulos: o primeiro sobre a 

problemática do arroz armazenado em Portugal e o segundo sobre a utilização 

de extractos vegetais, óleos essenciais e substâncias bioactivas na inibição do 

crescimento de fungos de armazenamento.  
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CAPÍTULO I – FUNGOS DE ARROZ ARMAZENADO EM PORTUGAL  
 

I.1 – INTRODUÇÃO 

 

Poucas actividades económicas têm tanto impacto na vida das pessoas como a 

cultura do arroz. A produção deste cereal alimenta, diariamente, quase metade 

das famílias do planeta, sendo também a principal fonte de rendimento para 

quase mil milhões de lares na Ásia, África e América. Em muitos destes locais, 

o arroz substitui o pão consumido diariamente, assumindo, por isso um papel 

crucial no desenvolvimento de vários países e na segurança alimentar, 

podendo a sua escassez contribuir para o derrube de governos (Cantrell, 

2002).  

 

O arroz não é somente um alimento vital ou fonte de rendimento, já que 

constitui também o eixo fundamental de numerosas culturas e tradições em 

todo o planeta, estando presente em cerimónias religiosas e festivais.  

 

No caso de países do sudeste asiático, é tradição a mãe dar ao filho recém-

nascido alguns grãos de arroz mastigados como forma de celebrar a sua 

chegada à Vida. No Vietname, os camponeses fazem questão de serem 

enterrados nos arrozais por estes estarem ligados à essência da vida. É 

também costume em todo o mundo, quando se celebra um matrimónio, serem 

lançados sobre os noivos grãos de arroz que representam votos de abundância 

e fertilidade para o casal (FAO, 2003).   

 

I.1.1 – Breve resumo histórico 

 

O arroz é uma das plantas alimentares mais consumidas desde a antiguidade, 

sendo impossível determinar com exactidão a altura em que o Homem o 

começou a cultivar. Na actualidade existem duas espécies de arroz cultivado, 

Oryza sativa L. e Oryza glaberrima Steud, a primeira oriunda do sul e sudoeste 

asiático (Continente Asiático) e a segunda originária do delta do Rio Niger 

(Continente Africano) (Maurici, 1999).  
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Existem estudos genéticos que referem que foi o arroz (Oryza rufipogon) que 

deu origem ao arroz asiático que se julga ter surgido nos Himalaias. Este deu 

origem por sua vez, devido às diferenças climáticas, a duas subespécies 

diferentes: Oryza sativa var. indica do lado indiano e Oryza sativa var. japonica 

do lado chinês (Brites et al., 2006). 
 

O arroz africano é cultivado desde há 3500 anos. No entanto, o seu cultivo 

nunca se afastou muito da zona original devido principalmente à introdução das 

espécies asiáticas, levadas para África provavelmente pelos Árabes entre os 

séculos VII e XI. Por esse facto, não tem grande expressão no consumo 

actualmente. 

 

De acordo com alguns autores, a espécie Oryza sativa propagou-se desde o 

sudoeste asiático e Índia até à China. O cultivo de arroz na China começou há 

cerca de 7000 anos. Houve um período de cultivo de sequeiro (5000 a 4500 

a.C.), no delta do rio Yangtze (cultura Hemudu) e, cerca de 2500 a.C., na 

mesma zona, iniciou-se um período de cultivo alagado (cultura Liangzhu). 

Posteriormente, há cerca de 2000 a.C., foi introduzida na Coreia, no Japão e 

nas Filipinas. Paralelamente, e a partir do sul da Índia, o arroz foi introduzido na 

Indonésia (Maurici, 1999).  

 

Na Europa, o arroz foi somente conhecido depois da expedição de Alexandre 

Magno à Índia. Os árabes trouxeram-no para a Península Ibérica na altura da 

sua conquista em 711. Em meados do século XV chegou a Itália e depois a 

França, propagando-se o seu cultivo pelo resto do Mundo, em resultado das 

conquistas europeias. Em 1694 chegou à Carolina do Sul e, no início do século 

XVIII, à América do Sul (Viana e Silva, 1969). 

 

Em Portugal, foi no reinado de D. Dinis (1279-1325) que surgiram as primeiras 

referências escritas à cultura do arroz que, nesses tempos, era apenas 

destinado à mesa dos ricos. Um forte incentivo à produção deste cereal foi 

dado no reinado de D. José (séc.  XVIII), tendo sido para isso utilizados 

terrenos pantanosos, sob alagamento, principalmente nas regiões dos 

estuários dos principais rios. No entanto, as deficientes técnicas culturais 
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utilizadas naquele tempo deram lugar a zonas de "águas paradas" propícias ao 

desenvolvimento de insectos, o que motivou uma forte contestação por parte 

da população, que atribuía à cultura a responsabilidade de diversas doenças 

como o paludismo. A cultura chegou mesmo a ser proibida, no entanto, isso 

não se verificou na prática (Viana e Silva, 1975). 

 

A expansão da cultura teve lugar por volta de 1909, após a elaboração das 

regras de preparação dos terrenos e de gestão da água (rega e drenagem). Foi 

nessa altura que se começaram a cultivar diferentes variedades de arroz. 

 

I.1.2 - Descrição botânica  

A espécie Oryza sativa é uma planta 

anual monocárpica1. No entanto, nas 

regiões tropicais pode por vezes 

comportar-se como perene (Fig. 1). 

Pertence à família das gramíneas 

(Poaceae) e é, neste momento, a 

terceira maior cultura cerealífera do 

mundo, sendo apenas ultrapassada 

pelo milho e trigo (Coutinho, 1974, 

FAOSTAT, 2008). 
 

Figura 1 - Oryza sativa 
(retirada de www.henriettesherbal.com) 

 
É uma planta erecta, robusta (0,5-1 m ou mais), com folhas largas, ásperas, 

auriculadas na base e com lígula comprida. Possui panícula grande, estreita, 

com as espiguetas erectas, unifloras muito compridas lateralmente, com duas 

glumas lanceoladas, muito pequenas e duas glumelas grandes, mais ou menos 

pubescentes, pontuadas, verdes ou avermelhadas, aristadas ou múticas. 

Possuí 6 estames. Tem ainda cariopse sub-tetragonal, glabra, livre nas 

glumelas e raiz fibrosa (Coutinho, 1974).  

 

 

 

                                            
1 Glossário de termos botânicos no Anexo I. 
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I.1.3 - Importância económica, agrícola e alimentar do arroz 

 

A cultura do arroz é primordial na alimentação humana, dado constituir a 

principal fonte de nutrientes e energia de metade da população mundial. O 

arroz é cultivado em cerca de 146 milhões de hectares de terreno, valor que 

representa cerca de 10% da área total de solo mundialmente disponível para a 

agricultura. Esta cultura tem por isso um grande impacto sobre o ambiente 

(Cantrell, 2002, Mejia, 2003). 

 

Dada a importância que este cereal tem para a população humana, as Nações 

Unidas/FAO decretaram o ano de 2004 como o Ano Internacional do Arroz, 

com a designação “Rice is Life”. Foi a segunda vez, desde a fundação desta 

instituição, que lhe foi dedicada tamanha atenção. Em 1966, as Nações 

Unidas/FAO declararam esse ano como o Ano Internacional do Arroz sendo a 

primeira vez na sua história que se atribuía um ano a uma só cultura. O arroz 

tornou-se assim símbolo de identidade cultural e de união entre os povos 

(Mejia, 2003, Cantrell & Hettel, 2004).  

 

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. Em 2007 e 2008 

esta atingiu valores de produção da ordem das 651,7 Mt e 668 Mt 

respectivamente (Fig. 2). Pensa-se que 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. Actualmente, os maiores produtores de 

arroz a nível mundial são a China, Índia, Indonésia, Bangladesh, Vietname, 

Tailândia e Myanmar (Quadro 1) (FAOSTAT, 2008).  
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Figura 2 - Produção mundial de arroz e área ocupada. 

(retirada de http://www.fao.org/es/esc/en/15/70/highlight_71_p.html) 
 
 

Quadro 1 - Produção mundial de arroz (Adaptado de FAOSTAT, 2008).  
País Produção (Mt/ano) 

China 185 

Índia 129 

Indonésia 54 

Bangladesh 40 

Vietname 36 

Tailândia 27 

Myanmar 25 

Filipinas 15 

Brasil 13 

Japão 10 
 

 

Na Europa, os países com maior expressão na produção de arroz são a Itália, 

Espanha, Portugal, Grécia e França (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). 
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Portugal produz aproximadamente 160000 toneladas (t) de arroz por ano, 

provenientes das zonas do Vale do Mondego, do Vale do Tejo e do Sorraia e 

do Vale do Sado, sendo o terceiro maior produtor europeu e o maior 

consumidor de arroz da Europa, com cerca de 15,0 kg/pessoa/ano (Brites et 

al., 2006). Estima-se que existam em Portugal aproximadamente 2000 

produtores de arroz e oito indústrias de descasque e branqueamento de arroz 

(INE, 2007). A produção nacional anual deste cereal é de 129000 t da sub-

espécie japonica “short grain”, também designado por arroz carolino, e de 

26000 t da sub-espécie indica “long grain”, arroz agulha. No entanto, devido ao 

consumo elevado de arroz, Portugal tem ainda de importar anualmente cerca 

de 98000 t deste cereal (INE, 2007).  

 

Segundo dados da FAO, em 2007, os arrozais em Portugal ocupavam uma 

área aproximada de 25400 hectares (ha) (FAOSTAT,  2008), sendo uma 

cultura com elevado interesse na agricultura portuguesa, sobretudo por estar 

presente em zonas marginais e inadequadas a outras actividades. O cultivo de 

arroz nestas zonas, apresenta um carácter de sustentabilidade, pois permite a 

manutenção dos ecossistemas, de fauna e flora associados à cultura, além de 

evitar problemas agrícolas, como é o caso da salinização dos solos. 

 

Efectivamente, as condições particulares do cultivo do arroz – caule submerso 

– determinam que seja produzido nas regiões da Beira Litoral, Ribatejo, 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 o Ribatejo 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). 

 

Sendo o arroz, como já foi referenciado anteriormente, 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 frágeis (Pires, 2007). Face a estas necessidades e às 

crescentes exigências dos consumidores e do próprio mercado, em termos de 
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qualidade de produto, as boas condições de produção, actualmente já em 

prática através da Protecção e Produção Integrada da cultura, deverão ser 

aplicadas ao armazenamento (Amaro, 2003). 

 

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

vários agentes biológicos, como por exemplo insectos, ácaros e fungos. Estes 

poderão causar estragos e prejuízos no produto antes, durante e após o 

processamento. Os insectos e ácaros são os principais responsáveis por estes 

estragos, pois se por um lado causam deterioração do produto pela sua acção 

directa por outro lado promovem condições propícias ao crescimento e 

dispersão dos fungos, alguns deles produtores de micotoxinas2 (Navarro et al., 

2002b, Magro et al., 2006). 

 

I.1.4 – Arroz - da cultura ao consumidor 

 

Desde da sua produção até à fase de comercialização, o arroz passa por 

diferentes etapas (Fig. 3). Cada uma delas tem capacidade de influenciar 

decisivamente a qualidade do produto final, sendo por isso necessário um 

controlo eficiente das mesmas de forma a garantir um arroz de qualidade ao 

nível do consumidor. Neste trabalho dar-se-á ênfase à fase do armazenamento 

quer ao nível do agricultor quer ao nível da fábrica de processamento.  

 

O início da colheita do arroz é determinado pelo estado de maturação da planta 

e pelo teor de água do produto. Este deverá situar-se no intervalo entre 20 a 

22%. Após a colheita, no armazém do agricultor, os grãos de arroz são secos, 

por forma a reduzir o teor de água do produto para níveis considerados 

seguros para o seu armazenamento. 

 

Na fábrica de processamento, antes do arroz com casca sofrer o processo de 

secagem, é efectuada uma operação de limpeza com uma tarara para retirar 

impurezas indesejadas. 

 

                                            
2 Glossário de Micologia no Anexo II. 
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Após a limpeza, o arroz é encaminhado para o secador onde se inicia o 

processo de secagem, até que o teor de água do produto atinja o valor de 13%. 

Esta secagem pode ocorrer por duas fases: a primeira reduz o teor de água do 

produto até 17% e a segunda até 13%. Entre elas, existe um armazenamento 

intermédio e nova passagem pela tarara de limpeza. O processo de secagem 

varia conforme a fábrica de processamento, mantendo-se no entanto a sua 

finalidade, ou seja, a redução do teor de água do produto para valores 

inferiores a 14%. A utilização de secadores de fluxo contínuo, onde o arroz 

circula de forma contínua, permite a regulação da periodicidade das descargas 

efectuadas, de acordo com o teor de água do produto dos grãos.  

 

Depois de se proceder à sua secagem, os grãos podem ser armazenados em 

diferentes estruturas, como por exemplo silos de metal ou de betão, tulhas, ”big 

bags” ou a granel. Durante o período de armazenamento do arroz com casca, o 

teor de água do produto deve manter-se inferior a 14%, de modo a garantir a 

qualidade e segurança alimentar do produto. 

 

Mediante as necessidades da fábrica de processamento, o arroz com casca é 

transportado e descarregado para uma tarara de limpeza, onde são novamente 

retiradas as impurezas e corpos estranhos. Em seguida, o arroz é 

encaminhado para os descascadores, onde a casca é retirada através de um 

processo físico de fricção dos grãos, entre dois rolos abrasivos que rodam em 

sentido contrário, sendo a casca separada e aspirada para o exterior. Após 

esta fase, obtém-se o designado “arroz película”, que segue para a mesa 

densimétrica, também designada por mesa paddy, onde, por diferença de 

peso, são separados os grãos correctamente descascados dos grãos que 

ainda têm casca. Os primeiros seguem para os branqueadores e os segundos 

retornam aos descascadores. 

 

Depois desta selecção, procede-se ao branqueamento e polimento do arroz. O 

branqueamento é efectuado através do desgaste da película e do grão até 

obter-se o grau de brancura desejado. O polimento consiste na eliminação das 

partículas de farinha agarradas ao grão, ficando o arroz com brilho natural e 

aspecto ceroso. 



 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 3 - Etapas que o arroz percorre desde o campo até ao consumidor.
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Todas estas fases de processamento do arroz, por incluírem desgaste do grão, 

originam grãos partidos (trinca de arroz), que têm de ser separados dos grãos 

inteiros, processo que decorre em máquinas denominadas de tritores. 

 

Os grãos de arroz inteiros seguem para as selectoras de cor, onde é efectuada 

a selecção daqueles que não possuem defeitos de cor, de forma a seguirem 

para o processo de embalamento. As selectoras de cor detectam estes grãos 

através da incidência de um feixe de luz que os atravessa. Os grãos 

inadequados não são atravessados pelo feixe de luz sendo automaticamente 

rejeitados. 

 

Os grãos de arroz inteiros e sem defeitos de cor são acondicionados em 

depósitos que, posteriormente, vão alimentar o processo de embalamento. 

Este consiste no acondicionamento do arroz em embalagens de filme plástico 

de polipropileno soldadas a quente.  

 

O arroz depois de embalado passa ainda por um controlo de peso e por um 

detector de metais, sendo rejeitadas automaticamente as embalagens não 

conformes. 

 

Por fim as embalagens são agrupadas, paletizadas e acondicionadas no 

armazém de produto final, aguardando a expedição. Para a satisfação de 

encomendas, as paletes de arroz são expedidas respeitando o processo de 

“FIFO – first in, first out”, de modo a que o produto mais antigo é sempre o 

primeiro a ser expedido, evitando assim o armazenamento por longos períodos 

de tempo. 

 

I.1.5 – Armazenamento 

 

O armazenamento assume um papel relevante, tanto do ponto de vista 

económico como humanitário, permitindo minimizar o impacto das flutuações 

de preços, auxiliando a sua estabilização, facilitando o processamento, 

garantindo a segurança alimentar das populações, uma vez que permite um 

acesso aos alimentos e um consumo de forma segura, constituindo assim parte 
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da cadeia de distribuição durante a comercialização (Coulter & Magrath, 1994, 

Matos, 2004). 

 

Esta etapa 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 a longo prazo (Matos, 2004). 

 

Devido ao facto da cultura do arroz ser sazonal, o seu armazenamento tem de 

ocorrer nas melhores condições, dado que o tempo de permanência em 

armazém pode ser de curta, média ou longa duração.  

 

Se o armazenamento ocorrer em condições deficitárias, originando alterações 

qualitativas e quantitativas no grão, pode causar elevados estragos e prejuízos. 

Neste contexto, o crescimento de fungos tem consequências prejudiciais, não 

só económicas mas também de saúde pública. A sua presença pode ser 

responsável pela deterioração das características organolépticas (aspecto, 

sabor, aroma) e do valor nutricional dos grãos e, ainda, pela contaminação por 

micotoxinas (Magro, 2001).  

 

I.1.5.1 – Factores abióticos e bióticos que determinam as condições de 

armazenamento 

 

As alterações no grão podem ser provocadas pelo metabolismo do próprio 

arroz, pelo grau de contaminação fúngica dos grãos antes do armazenamento, 

pela temperatura, pelo teor de água do produto, pela humidade relativa, pela 

presença de outros organismos no armazém como, por exemplo, fungos, 

roedores e insectos, pela integridade do grão de arroz, pela duração do período 

de armazenamento, pelas condições de armazenamento, pelo arejamento, pela 

composição química do arroz e pela presença de material estranho ao 

armazém (Fig. 4).  

 

 

 

14 
 



 

Figura 4 – Factores que influenciam o crescimento fúngico em grãos 
armazenados e alterações por eles provocadas (a negrito). 
 
Temperatura  
 
Uma vez que todos os organismos permanecem vivos e em crescimento 

somente num determinado intervalo de temperatura, considera-se que são 

factores essenciais para o armazenamento seguro e prolongado: a temperatura 

atmosférica, a temperatura do grão, e a temperatura do ar intergranular. O 

calor proveniente de fontes externas penetra lentamente no seio da massa de 

grãos armazenados a granel, embora, as variações diurnas da temperatura só 
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raramente afectem o grão alguns centímetros abaixo da superfície. Por outro 

lado, a quantidade de calor produzida por fungos, insectos e outros organismos 

que invadem o grão é consideravelmente superior. 

 

A temperatura óptima para o crescimento de fungos de armazenamento situa-

se, em regra, no intervalo entre os 20ºC e os 35ºC, com um valor óptimo em 

torno dos 25ºC. Como limite superior, King Jr. (1990) indica os 45ºC. 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. (2002a) consideram que o 

desenvolvimento de fungos no armazenamento cessa para temperaturas 

abaixo dos 5º C (ou abaixo dos 0ºC no caso dos Penicillium sp3.). 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 (Joffe, 1962), Cladosporium (Panasenko, 1967, 

Gill & Lowry, 1982) e Penicillium (Mislivec & Tuite, 1970) podem crescer a 

temperaturas situadas entre os - 7ºC e 0ºC 

 

O intervalo óptimo de temperatura para o crescimento da maioria de 

Aspergillus spp. e produção de aflatoxinas é de 24-35ºC (Miller, 1987). 

Algumas espécies deste género muito destrutivas são, porém, consideradas 

termotolerantes, como por exemplo A. flavus e A. niger, no entanto estas 

espécies tem a capacidade de crescer num intervalo de temperatura que se 

situa entre 8-45ºC. Fungos termotolerantes são capazes de crescer tanto a 

temperaturas moderadas como a temperaturas elevadas (Panasenko, 1967). 

Os fungos do género Penicillium também crescem a temperaturas elevadas, 

mas o seu óptimo de crescimento e formação de toxinas situa-se nos 18-32ºC. 

Outros fungos com importância económica apresentam o intervalo óptimo de 

temperatura de crescimento e de formação de micotoxinas a níveis mais 

baixos, como alguns Fusarium, cujo intervalo de temperatura de crescimento e 

formação de micotoxinas se situa nos 4-15ºC (Richardson, 1999). 

 

                                            
3 Classificadores de todos os fungos presentes no texto descritos no Anexo III. 
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Teor de água do produto (tap) 
 
O conteúdo de água do produto armazenado é outro dos factores de 

importância crucial no controlo da taxa de deterioração. Contudo, a 

quantificação da água por si só não é suficiente para avaliar a estabilidade dos 

alimentos, porque não é o conteúdo total de água que é importante mas sim a 

água disponível, que determina a durabilidade ou validade dos alimentos 

(Farkas, 1997). 

 

A água necessária para o crescimento fúngico tem três origens: água intrínseca 

do grão, humidade do meio circundante (humidade relativa) e água proveniente 

da actividade biológica. Em muitos casos a secagem do grão para níveis de 

teor de água de 12-15% não é suficiente para prevenir o crescimento de 

fungos, devido à relação existente entre o teor de água do grão e a humidade 

relativa (Richardson, 1999). 

 

O teor de água do produto é, de longe, o factor mais importante que condiciona 

o crescimento de fungos em produtos armazenados (Sweets, 2000). Quanto 

mais elevado for o teor de água no grão danificado, mais fácil é o crescimento 

fúngico, devido à disponibilidade de nutrientes, uma vez que nos fungos a 

degradação das macromoléculas é extracelular, a água assume papel 

importante como meio de transporte (Richardson, 1999). 

 

De modo a prevenir o aparecimento de crescimento fúngico, os grãos de 

cereais são sujeitos a uma secagem devido a apresentarem teor de água 

elevado. No caso do milho, o teor de água deve ser reduzido para 22% em 24 

horas e 11-13% em 48 horas (Lee, 1994), enquanto que no caso da cevada, do 

trigo e do arroz eles são normalmente colhidos com teores de água mais 

baixos (14-17%), sendo estes reduzidos por secagem dos produtos 

naturalmente durante o período de 3 a 6 semanas (Wilcke & Hollevang, 1992). 

Quando não é possível proceder à redução do teor de água no período de 

tempo referido anteriormente, deve recorrer-se à utilização de inibidores 

químicos, de forma a inactivar o crescimento fúngico (Aldrich et al., 1975). 

Variações do teor de água nos grãos de milho permitem a germinação dos 
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esporos e seu crescimento, formando-se “focos de aquecimento” designados 

por “hot spots” (Richardson, 1999).  

 
O teor de água do produto entre 11-14% pode ser suficientemente baixo para 

prevenir a deterioração de grãos armazenados por período de tempo inferior a 

um ano, mas é necessário baixar para 10-12% se esse armazenamento for por 

um período mais longo. No entanto, um diferencial de temperatura no armazém 

de 0,5-1ºC num armazenamento de elevada quantidade de grãos a granel 

pode conduzir ao aumento do teor de água do produto, em determinadas áreas 

do armazém, e permitir o crescimento de fungos nesses mesmos locais. Este 

facto deve-se à variação da tensão do vapor de água e sua translocação dos 

locais do armazém com temperaturas mais elevadas e sua condensação em 

áreas com temperaturas mais baixas (Brackett, 1997).  

 

À medida que o teor de água do produto aumenta, acima dos níveis referidos, a 

contaminação pelos fungos dá-se em relação directa com a temperatura e com 

o tempo de armazenamento. 

 

A transferência do vapor de água a partir dos alimentos para a atmosfera 

circundante vai depender do teor de água, da composição do alimento, da 

temperatura e da humidade relativa. Em condições de temperatura constante, o 

teor de água dos alimentos varia até chegar ao equilíbrio com o vapor de água 

da atmosfera circundante (Farkas, 1997).  

 

Actividade da água (aw) 
 

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.  

 

A aw é definida como: aw = p/po em que p é a pressão parcial do vapor de água 

no material de teste e po é a pressão de saturação do vapor de água pura sob 
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as mesmas condições (Farkas, 1997, Pitt & Hocking, 1997, Abdullah et al., 

2000, Christian, 2000). 

 

Este valor de equilíbrio designa-se por actividade da água (aw) ou humidade 

relativa de equilíbrio (HRE) e expressa-se decimalmente. É específico para 

cada produto e constante para determinada temperatura, caracterizando ainda 

a humidade do ar intragranular (Costa, 1983, Brackett, 1997). 

 

Em muitas situações práticas a aw é o factor ambiental dominante responsável 

pela estabilidade ou deterioração dos alimentos. Os fungos são os 

microrganismos primários capazes de provocar deterioração nos grãos devido 

à sua capacidade de se desenvolverem a baixas aw (Brackett, 1997), sendo o 

intervalo de aw mais favorável para o crescimento e/ou produção de 

micotoxinas situado entre 0,600-0,999 (Pitt & Hocking, 1997) (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Requisitos mínimos de aw para o crescimento e produção de 
micotoxinas de alguns fungos toxigénicos (Corry, 1987, Pitt & Hocking,1997). 
Micotoxina Fungo aw mínimo 

Crescimento Produção 
de micotoxina 

Aflatoxinas Aspergillus flavus 0,82 0,83-0,87 
A. parasiticus 0,82 0,87 

Ocratoxina A A. ochraceus 0,77 0,85 
Penicillium cyclopium 0,82-0,85 0,87-0,90 

Patulina P. expansum 0,81 0,99 
P. patulum 0,81 0,95 

 

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).  

 

Sabendo que a cada valor de aw corresponde um valor de teor de água no 

produto, é possível estabelecer uma relação entre os dois factores, obtendo-se 

graficamente uma isotérmica de adsorção da água (Fig 5).  
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Esta representação gráfica permite-nos não só saber a que valores de teor de 

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

indesejáveis, mas também serve para aferir o significado que pequenas 

variações de teor de água do produto têm na actividade da água (Abdullah et 

al., 2000). 
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Figura 5 - Isotérmica de adsorção de água no arroz a 25ºC  
(Adaptado de Abdullah et al., 2000).

 
Humidade relativa 
 
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 humidade relativa mais favoráveis 

ao desenvolvimento 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.  

 

Presença de fungos antes do armazenamento 
 
Os grãos que antes do armazenamento já se encontrem invadidos por fungos, 

mesmo que não detectados numa simples inspecção, estão já parcialmente 

deteriorados e encontram-se num nível de risco de armazenamento maior do 
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que grãos completamente sãos e sem fungos de armazenamento (Christensen, 

1978). 

 

Presença de insectos e ácaros  
 
Os insectos e os ácaros são, por si só, importantes causas de deterioração dos 

grãos armazenados. No entanto, eles também intervêm, de diferentes formas, 

na colonização fúngica. Por um lado, proporcionam condições ambientais 

favoráveis ao crescimento dos fungos, quer utilizando os nutrientes do grão, 

produzem água metabólica, o que conduz ao aumento da temperatura, do teor 

de água do produto e da humidade relativa (Lacey et al., 1980, Sweets, 2000), 

quer promovendo a translocação de vapor de água (Sinha & Wallace, 1966).  

 

Ao danificarem o tegumento protector do grão, os insectos e os ácaros 

permitem também que os grãos danificados absorvam água do ambiente 

circundante. Originam também locais de fácil penetração dos fungos nos grãos, 

devido aos estragos que provocam aquando da actividade alimentar (Wallace & 

Sinha, 1981, Reichmuth, 1993).  

 

Estes organismos são também vectores de esporos dos fungos, de grãos 

contaminados para outros grãos, quer no campo quer no armazém, 

transportando-os no tegumento, no tubo digestivo, no oviscapto e na armadura 

bucal (Dix, 1984, Dunkel, 1988) e o seu material fecal serve como substrato 

para a colonização fúngica (Wallace & Sinha, 1981).  

 

Os insectos podem ainda produzir secreções inibitórias para o crescimento dos 

fungos (Armitage & George, 1986). No entanto, os fungos podem atrair ou 

repelir os insectos ou ácaros, através dos compostos voláteis ou das 

micotoxinas que produzem (Wright et al., 1980a,b), e servir eventualmente 

como fonte de nutrientes para os mesmos (Armitage & George, 1986).  
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Integridade do grão 
  
O tegumento dos grãos é a principal barreira protectora do embrião e do 

endosperma, opondo-se à invasão pelos fungos (Wallace, 1973, Wicklow, 

1995). Se esta barreira for de algum modo comprometida, a penetração dos 

fungos nos tecidos internos está facilitada (Brackett, 1997). Adicionalmente, os 

grãos partidos ou produtos derivados dos grãos podem absorver água a taxas 

cinco vezes superiores às dos grãos intactos, pelo que os grãos partidos ou 

danificados são os mais susceptíveis de serem contaminados (Sauer et al., 

1982, Jones, 1987).  

 

O tegumento pode ser danificado por diversos mecanismos, sendo a sua 

danificação por fontes externas um dos mais frequentes. Os estragos 

provocados por insectos, pela fustigação por detritos ou pelo atrito contra 

superfícies duras podem ocorrer mesmo antes da colheita. Por outro lado, o 

produto pode ser danificado durante a própria colheita ou pelo equipamento de 

processamento, particularmente por dispositivos mal concebidos ou sem 

manutenção periódica e adequada (Brackett, 1997).  

 
Durante a secagem, os grãos podem igualmente ficar danificados, fendidos, 

quer devido à utilização de calor excessivo quer devido a processos 

mecânicos. No entanto, existe equipamento capaz de separar os grãos com 

base na sua densidade (House, 1992). Como os grãos danificados são mais 

leves do que os intactos, consegue-se assim proceder à sua separação. Ao 

remover-se os grãos danificados, reduz-se o risco de crescimento de fungos. 

Nestas circunstâncias os grãos danificados devem ser rapidamente utilizados 

e, se tal não for possível, o seu armazenamento deve ser de curta duração ou 

os grãos devem ser tratados com conservantes químicos (Richardson, 1999).  

 
Duração do tempo armazenamento 
  

Pode proceder-se a um armazenamento relativamente seguro, mesmo com 

níveis de temperatura, de teores de água do produto (>14%) e presença de 
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fungos de armazenamento, desde que o tempo de armazenamento não 

ultrapasse as poucas semanas ou dias (Sweets, 2000). 

 
Interacção de diferentes factores  
 
Embora alguns factores afectem o produto armazenado e a sua qualidade de 

modo individual, é de realçar que existe no armazenamento uma interacção 

entre diversos factores que pode levar a uma deterioração do produto 

armazenado (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Condições de crescimento fúngico no grão armazenado 
(Adaptado de Navarro et al., 2002a).  

Fungo 
Humidade 
Relativa 

(%) 

Teor de 
água do 
produto 

(%)

Temperatura de 
crescimento (ºC) 

Mínima Óptima Máxima

Alternaria sp. 91 19 4 20 36 - 40
Aspergillus flavus 82 16 - 17 6 - 8 36 - 38 44 - 46
A. fumigatus 82 16 - 17 12 40 - 42 55 
A. glaucus 70 - 72 13,5 - 14 8 24 38 
Cladosporium sp. 88 18 5 24 - 25 30 - 32
Fusarium graminearum 94 20 - 21 4 24 32 
F. moniliforme 91 19 4 28 36 
Mucor sp. 91 19 4 28 36 
Nigrospora oryzae 91 19 4 28 32 
Penicillium cyclopium 81 16 2 23 30 
P. funiculosum 91 19 8 30 36 
P. oxalicum 86 17 - 18 8 30 36 
P. viridicatum 81 16 2 23 36 

 

Se a correcta combinação dos factores se mantiver num ambiente sem 

interferências ao longo do tempo, pode ocorrer a destruição completa do 

produto, apesar de a deterioração ser geralmente lenta no início. Este é o 

motivo pelo qual se justifica uma abordagem multidisciplinar na compreensão e 

prevenção deste problema. 

 

Segundo Abdullah et al. (2000), 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. No caso do armazenamento 
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de arroz, foram realizados estudos à temperatura de 25ºC e com um período 

de armazenamento de 90 dias, tendo sido recomendado que este seja 

armazenado com valores de actividade da água inferiores a 0,65 e que a 

margem de segurança seja 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. Verificou-se 

também 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. 

 

I.1.6 – A importância dos fungos no armazenamento de arroz  

 

I.1.6.1 – Fungos de campo versus fungos de armazenamento 

 
Utilizando uma classificação artificial prática, os fungos encontrados nos 

cereais podem ser divididos em dois grupos: fungos de campo e fungos de 

armazenamento (Pelhâte, 1968, Lacey et al., 1980, Pitt & Hocking, 1997).  

 

É 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 & Lacey, 

1983, Coker, 1994). Como tal, alguns micologistas, sugeriram um terceiro 

grupo que designaram por “fungos intermédios” (Wallace, 1973, Hill & Lacey, 

1983). 

 

Designam-se por fungos de campo, os que invadem os grãos quando estes 

ainda se encontram nas plantas, no campo, antes da colheita (Barbosa, 1967, 
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Wallace, 1973), ou após a colheita, quando as plantas ficam no solo antes da 

recolha, para serem debulhadas. Ainda se aplica esta designação aos fungos 

associados a material vegetal armazenado em arcas sujeitas às condições 

ambientais (Wallace, 1973). 

 

Estes fungos necessitam de um elevado teor de água do grão (≥22%) para o 

colonizarem e, por isso, a sua proliferação nos grãos já armazenados é mais 

limitada, por estes se encontrarem normalmente secos (Lacey et al., 1980, 

Mourato, 1984, Coker, 1994, Pitt & Hocking, 1997). O número de fungos de 

campo encontrados em produtos armazenados depende em grande parte das 

condições prévias à colheita mas também das condições de armazenamento.  

 

Com tempo húmido, os fungos de campo podem reproduzir-se 

abundantemente no campo e serem transportados para o armazém. No 

entanto, se o grão for suficientemente seco e depois armazenado, os fungos de 

campo podem sobreviver durante longos períodos de tempo, mas numa forma 

latente (Lacey et al., 1980).  

 

Um problema mais relevante é o facto de que as micotoxinas que esses fungos 

produzem no campo poderem persistir no produto quando este se encontra 

armazenado, como é o caso das aflatoxinas produzidas por A. flavus e A. 

parasiticus em milho, e da toxina T-2 produzida por Fusarium sp. que é capaz 

de persistir no trigo quando este permanece no campo durante o Inverno 

(Magan & Lacey, 1988). 

 

Os fungos de campo mais frequentes pertencem aos géneros Alternaria, 

Cladosporium, Fusarium, Trichoderma, Curvularia, Stemphylium e Nigrospora, 

no entanto o tipo de semente ou grão colonizados, a localização geográfica e o 

clima vão ter influência na ocorrência das diferentes espécies (Wallace, 1973). 

 

Os fungos de armazenamento colonizam os grãos depois de armazenados 

(Christensen, 1967, Lacey et al., 1980), e isso só acontece quando o 

armazenamento é efectuado num ambiente em condições de temperatura e 

teor de água do produto que permitam o seu crescimento (Mourato, 1984, 
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Coker, 1994). A adaptabilidade destes fungos a baixos teores de água permite-

lhes invadir os grãos armazenados com teores de água muitas vezes 

considerados seguros (<14%), acabando por vir a causar sérios prejuízos 

ainda antes de se suspeitar da sua presença (Magan & Lacey, 1988).  

 

Estes fungos pertencem principalmente aos géneros Aspergillus, Penicillium, 

Paecilomyces (Samson, 1974, Christensen & Sauer, 1982, King & Schade, 

1986, Frisvad & Filtenborg, 1989, Kozakiewicz, 1989, Singh et al., 1991, FAO, 

2007) e Fusarium (Coker, 1994, FAO, 2007). 

 

Em relação ao arroz armazenado, os géneros e espécies de fungos já 

identificados a nível mundial encontram-se descritos no Quadro 4. 

 
Quadro 4 - Espécies de fungos identificados em arroz armazenado em diversas 
regiões do globo (Adaptado de Manabe & Tsuruta, 1991, Pitt et al., 1994, Tonon et al., 
1997, Broggi & Moltó, 2001, Pacin et al., 2002, Maity et al., 2004, Park et al., 2005, 
Makun et al., 2007 e Pitt & Hocking, 2009). 

Género Espécies 
Absidia A. corymbifera 
Acremonium  Acremonium sp. 
Alternaria A. alternata, A. longissima e A. tenuissima 
Arthrium  A. phaeospermum 
Aspergillus A. aureus, A. avenaceus, A. awamori, A. candidus, A. carbonarius, A. 

clavatus, A. conicus, A. elegans, A. flavus, A. fumigatus, A. giganteus, 
A. glaucus, A. japonicus, A. melleus, A. niger, A. ochraceus, A. 
parasiticus, A. penicillioides, A. phoenicis, A. restrictus, A. 
sclerotiorum, A. sydowii, A. tamarii, A. terreus, A. ustus, A. versicolor e 
A. wentii   

Bipolaris B. oryzae e B. sorghicola 
Chaetomium C. brasiliense, C. funicola e C. globosum 
Cladosporium C. cladosporioides e C. herbarum 
Colletotrichum Colletotrichum sp. 
Curvularia C. aeria, C. affinis, C. eragrostidis, C. geniculatus, C. lunata, C. oryzae 

e C. pallescens 
Cryptococcus C. neoformans 
Diplodia D. maydis 
Drechslera  D. sorokiniana 
Emericella E. nidulans 
Epicoccum E. nigrum 
Eupenicillium E. cinnamopurpureum, E. hirayamae e E. ochrosalmoneum  
          (continua) 
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Quadro 4 (cont.) - Espécies de fungos identificados em arroz armazenado em diversas 
regiões do globo (Adaptado de Manabe & Tsuruta, 1991, Pitt et al., 1994, Tonon et al., 
1997, Broggi & Moltó, 2001, Pacin et al., 2002, Maity et al., 2004, Park et al., 2005, 
Makun et al., 2007 e Pitt & Hocking, 2009). 

Género Espécies
Eurotium E. amstelodami, E. chevalieri, E. herbariorum, E. montevidense, E. 

pseudoglaucum, E. repens e E. rubrum 
Fusarium F. acuminatum, F. chlamydosporum, F. graminearum, F. 

heterosporum, F. moniliforme, F. oxysporum, F. proliferatum, F. 
semitectum , F. solani e F. verticilloides 

Geosmithia  Geosmithia sp. 
Geotrichum G. candidus 
Lasiodiplodia L. theobromae 
Macrophomina M. phaseolina 
Mucor M. hiemalis e M. racemosus 
Neosartorya N. fischeri 
Nigrospora N. oryzae 
Paecilomyces P. variotii 
Penicillium P. aurantiogriseum, P. capsulatum, P. chrysogenum, P. citreonigrum, 

P. citrinum, P. corylophilum, P. crustosum,  P. cyclopium, P. 
decumbens, P. diversum, P. expansum, P. funiculosum, P. glabrum, P. 
granulatum, P. griseofulvum, P. herquei, P. implicatum, P. islandicum, 
P. janthinellum, 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 e P. 
waksmanii  

Phoma P. glomerata e P. herbarum 
Rhizomucor  R. pussillus 
Rhizopus R. oryzae e R. stolonifer 
Scopulariopsis S. brevicaulis 
Sordaria Sordaria sp. 
Syncephalastrum S. racemosum 
Talaromyces T. wartmanii 
Themoascus T. crustaceus 
Trichoconiella T. padwickii 
Trichoderma T. viride 
Trichothecium T. roseum 
Ulocladium  U. chartarum 
Wallemia W. sebi 
 

 

I.1.6.2 – Estragos e prejuízos decorrentes da presença de fungos de 

armazenamento  

 

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 & 
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Tsuruta, 1991). Por isso, apesar dos compostos específicos que são 

produzidos pelos fungos estarem dependentes da natureza do substrato 

colonizado, o factor mais relevante é a espécie de fungo envolvido nessa 

colonização (Borjesson et al., 1992).  

 

Alteração da aparência do produto 
 
Uma das primeiras e mais evidentes indicações de crescimento fúngico é a 

alteração da aparência do produto. Por exemplo, os grãos ficam com um 

aspecto pulverulento, ou com coloração anormal devido à produção de esporos 

coloridos pelos fungos que os colonizam (Barbosa, 1968, Brackett, 1997).  

 

Produção de compostos aromáticos voláteis 
 
Os fungos podem, ainda, alterar negativamente o sabor e aroma dos grãos e 

derivados, em resultado da produção de compostos aromáticos voláteis 

(Kaminski et al., 1972, Kaminski et al., 1987, Kinderlerer, 1989, Borjesson et al., 

1992). Estes compostos podem distinguir-se qualitativamente dos produzidos 

por bactérias (Kaminski et al., 1979) ou pelos grãos em dormência (Houghen et 

al., 1971).  

 

A presença de compostos voláteis no armazenamento funciona como indicador 

da deterioração e do crescimento de fungos, devido à ocorrência de odores 

impróprios, tal como o cheiro a mofo (Kamiήski & Wasowicz, 1991). Segundo 

estes autores, de entre os compostos voláteis que usualmente ocorrem em 

cereais, os álcoois surgem em maior abundância e mais frequentemente. 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 produzem 

compostos voláteis similares (Kamiήski & Wasowicz, 1991). 

 

Também Abramson (1991) identificou compostos voláteis produzidos por 

diversas espécies de Aspergillus, Penicillium e Fusarium, entre outros, tendo 

constatado, no entanto, que a nenhuma das espécies estudadas se pode 

28 
 



 

atribuir a produção de uma substância volátil específica, e que quanto mais 

combinações de extractos de fungos foram testadas maior a diversidade de 

substâncias voláteis identificadas. 

 

Alteração da textura do produto 
 
Numa fase mais avançada de deterioração do produto, os grãos formam com o 

micélio uma massa compacta, que os ingleses designam por “caking” 

(Abramson et al., 1980, Abramson et al., 1983, Le Bars, 1988). Os fungos 

podem também afectar a textura dos grãos (Mills, 1989, Brooker et al., 1992). 

 

Quando ocorre aquecimento, compactação dos grãos com o micélio, ou 

germinação, o processo de deterioração é irreversível, provocando a redução 

de qualidade dos grãos e impossibilitando a sua comercialização (Abramson, 

1991). 

 

Alteração do conteúdo nutricional 
 
Os fungos são considerados como o principal factor de destruição dos lípidos 

do grão durante o armazenamento, e esta destruição ocorre mais rapidamente 

que a dos outros nutrientes, como por exemplo os glúcidos ou as proteínas 

(Richardson, 1999). 

 

No entanto, o crescimento fúngico leva à diminuição de todos os aminoácidos 

presentes no grão, sendo que a cisteína, a lisina e a arginina parecem ser os 

aminoácidos cujos níveis são mais afectados (Kao & Robinson, 1972). A 

disponibilidade proteica também diminui durante o crescimento dos fungos 

(Richardson, 1999). A diminuição do conteúdo proteico e do nível de 

aminoácidos não é normalmente mensurável até o grão ou ração estar num 

avançado estado de deterioração (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 
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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 por estes autores demonstraram 

que diferentes fungos apresentam diferente capacidade para degradarem os 

ácidos gordos, tendo-os ordenado por ordem decrescente, ou seja, Aspergillus 

tamarii, Eurotium chevalieri, E. repens, A. restrictus, E. rubrum e Penicillium 

citrinum. Cornelius et al. (1965), por sua vez, apresentaram o género 

Aspergillus como o mais importante, tendo seriado por ordem decrescente as 

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

 
Produção de metabolitos secundários e alergénios 
 
Os efeitos nocivos dos fungos não têm só a ver com o seu impacto no 

conteúdo nutritivo dos grãos nem na viabilidade dos grãos, mas também com a 

capacidade por um lado de produzirem metabolitos secundários, como por 

exemplo as micotoxinas, e por outro lado de provocarem doenças do foro 

pulmonar e dérmico devido à inalação de esporos e contacto com os mesmos 

(Osborne & Hamilton, 1981, Richardson & Hamilton, 1987, Groot, 1991).  

 
Assim sendo, os esporos dos fungos podem originar dois tipos de alergias. A 

alergia imediata, cujos sintomas são idênticos à febre dos fenos, 

apresentando a pessoa dificuldades respiratórias após alguns minutos de 

exposição. Este tipo de alergia é comum quando se esteve exposto a fungos 

de campo, como por exemplo Alternaria sp. e Cladosporium sp. Os esporos 

destes fungos têm dimensão superior a 5 μm, podendo depositar-se no nariz e 

brônquios. Relativamente à alergia alveolar, esta é caracterizada pelo 

aparecimento, após algumas horas de exposição, de febre e de dificuldade 

respiratória. Este tipo de alergia pode ser causado, por exemplo, por 

Aspergillus fumigatus, A. clavatus e Penicillium spp. Os esporos destes fungos 

têm uma dimensão inferior a 5 μm. No entanto, é importante ter em mente que 

todos os esporos são potenciais alergénios (Lacey et al., 1972).  
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Actualmente, as doenças causadas por fungos mais recorrentes são a micose 

broncopulmonar alérgica, asma alérgica, sinusite alérgica, pneumonia, 

hipersensibilidade e dermatite atópica (Simon-Nobbe et al., 2007).  

 

Apesar deste trabalho não contemplar a análise e estudo de micotoxinas, 

apresentar-se-á uma breve descrição sobre micotoxinas dada a relevância que 

estas apresentam no ecossistema do armazenamento. É no entanto importante 

salientar que as fábricas de processamento de arroz que estão presentes neste 

trabalho fazem regularmente análises às aflatoxinas e ocratoxina como é 

exigido por lei.  

 

I.1.7 – Micotoxinas 

 

As micotoxinas são um grupo estruturalmente diversificado de compostos 

químicos com baixo peso molecular, resultantes do metabolismo secundário 

dos fungos. A sua produção pode ocorrer nas plantas, ainda no campo, ou 

durante a colheita, no armazenamento, no transporte e no processamento de 

alimentos e rações. São de larga ocorrência, podendo ser encontradas numa 

vasta gama de produtos alimentares, assim como em rações para animais 

(Paterson et al., 2001).  

 

São produzidas por vários fungos pertencentes aos géneros Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium, Alternaria, Acremonium, Chaetomium, Claviceps, 

Myrothecium, Phomopsis, Rhizoctonia, Rhizopus, Stachybotrys e, ainda, por 

algumas espécies, como por exemplo, Trichothecium roseum, Diplodia maydis, 

Phoma herbarum. No entanto, os fungos mais importantes no que respeita à 

produção de toxinas pertencem aos géneros Aspergillus, Penicillium e 

Fusarium (Bullerman, 1997). 

 

O facto de um fungo ter capacidade de produzir micotoxinas (fungo toxigénico) 

não pressupõe que as venha a produzir, pois a sua produção leva a um 

dispêndio de energia por parte do fungo. Devido a esse facto, estas toxinas são 

produzidas quando a fase exponencial de crescimento termina e tem início a 

fase estacionária do mesmo (Fanelli et al., 1986).  
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Contudo muitos são os factores que estão envolvidos na formação de 

micotoxinas, como a susceptibilidade de algumas plantas ao aparecimento e 

sua colonização pelos fungos, o tipo de substrato presente, as condições 

climáticas, o teor de água do produto e a presença de estragos provocados por 

insectos, roedores, aves e outros. Assim sendo, os géneros Aspergillus e 

Eurotium predominam nas regiões tropicais e subtropicais, enquanto que o 

género Penicillium predomina nas regiões temperadas (Lillehoj & Elling, 1983, 

Pitt & Hocking, 2009). 

 

Existem entre 300 a 400 micotoxinas identificadas e caracterizadas (Golinski, 

1991, Richardson, 1999), destacando-se as aflatoxinas, a ocratoxina A, a 

citrinina, a patulina, o ácido penicílico, a esterigmatocistina, a gliotoxina, a 

toxina T-2, as fumonisinas, o desoxinivalenol (DON ou vomitoxina), a 

zearalenona e a leuteosquirina (Genter et al., 2001). Contudo, as aflatoxinas 

continuam a ser as mais importantes quer a nível humano quer a nível animal 

pelos efeitos que causam (Fanelli et al., 1986). 

 

As micotoxinas são capazes de produzir efeitos agudos e crónicos, como por 

exemplo, efeitos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, estrogénicos, 

hemorrágicos, imunotóxicos, nefrotóxicos, hepatotóxicos, dermotóxicos e 

neurotóxicos, em mamíferos, aves e peixes (Steyn, 1995, Delgadillo & Nunes, 

1997, Suttajit, 1998, Richard et al., 2007, Kumar et al., 2008). No entanto, há 

também micotoxinas que apresentam efeitos anti-tumorais, citotóxicos e 

propriedades antimicrobianas (Steyn, 1995) (Quadro 5). 

 

 

 



 

 
 
Quadro 5 - Micotoxinas, toxicidade e fungos responsáveis pela sua produção (Adaptado de: Manabe &Tsuruta, 1991, Steyn, 1995, 
Delgadillo & Nunes, 1997, Suttajit, 1998, Richard et al., 2007, Kumar et al., 2008). 

Micotoxina Toxicidade Fungo produtor 

Aflatoxinas carcinogénese, hepatocarcinogénese, hepatotoxicidade, 

imunotoxicidade, mutagénese, teratogénese 

Aspergillus flavus e A. parasiticus 

Ocratoxina A carcinogénese, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, 

teratogénese, imunotoxicidade, imuno-supressor 

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. roquefortii, P. patulum, P. 

claviforme, 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. graminearum 

Fumonisinas carcinogénese, hepatotoxicidade, cancro esofágico F. moniliforme e F.proliferatum 

Desoxinivalenol convulsões e vómitos 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 
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I.1.8 – Prevenção contra fungos e micotoxinas 

 

As boas técnicas de armazenamento dos grãos têm como objectivo manter 

determinadas condições específicas que permitam conservar as suas 

características e qualidades necessárias a uma boa comercialização. 

Basicamente, isto implica a eliminação dos estragos causados por insectos, 

ácaros e fungos, conjuntamente com a protecção dos roedores e aves. Alguns 

tipos de insectos e ácaros que infestam os produtos armazenados estão 

intimamente associados com fungos de armazenamento e as condições que 

limitam a actividade de insectos e ácaros também influenciam, em geral, a 

actividade dos fungos de armazenamento.  

 

Propõem-se, seguidamente, algumas medidas de prevenção e de minimização 

dos prejuízos provocados pelos fungos de armazenamento (Sweets, 2000) 

através da limitação do seu aparecimento e desenvolvimento: 

  

• realizar a colheita logo que o teor de água permita diminuir os prejuízos nos 

grãos; no entanto, após a colheita, os grãos devem ser imediatamente secos 

até níveis de teores de água do produto considerados seguros; 

 

• limpar todo o equipamento e estruturas de armazenamento antes da colheita, 

removendo pó, materiais estranhos e detritos de grãos de colheitas anteriores; 

 

• ajustar e limpar o equipamento de modo a eliminar os grãos danificados e/ou 

partidos e ainda remover qualquer material estranho, como restos de plantas e 

insectos mortos;  

 

• proteger os grãos contra o ataque dos insectos e ácaros utilizando para o 

efeito quer tratamentos químicos quer tratamentos físicos; 

 

• proceder a inspecções regulares aos grãos e, se necessário, arejar os grãos 

de modo a manter e uniformizar a temperatura na massa de grãos, para manter 

níveis de temperatura e humidade relativa aceitáveis;  

34 
 



 

• proceder, se possível, à detecção de compostos voláteis (para se proceder a 

essa detecção é necessário a utilização de equipamento sofisticado na maioria 

dos casos indisponível). 

 

Nestes últimos anos, tem sido efectuada 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 caso do 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. Este tipo de armazenamento não é 

adequado para sementes, pois ocorre uma redução da taxa de germinação, 

sendo por isso necessário desenvolver um sistema alternativo (Adhikarinayake 

et al., 2006, Genkawa, 2008). 

 

Segundo Fukai et al. (2003) e Rehman (2006) é possível armazenar arroz a 

baixas temperaturas por longos períodos de tempo sem que haja deterioração 

da sua qualidade, sendo a temperatura recomendada 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 tipo de armazenamento é dispendioso pois por um lado implica a 

utilização de equipamento adequado para efectuar a refrigeração e por outro 

elevados gastos de energia.  

 

I.2 – OBJECTIVOS 

 

Este trabalho inseriu-se no âmbito de dois projectos de arroz armazenado. O 

projecto PIAR - Protecção Integrada de Arroz para Consumo, que tinha como 

objectivo, ao nível da área de Micologia, fazer-se a identificação genérica de 

fungos presentes nos grãos de arroz e o projecto INOVArroz – que devido à 

relevância da diversidade de fungos obtidos a partir do trabalho realizado no 
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projecto anteriormente citado foi proposto proceder-se à identificação 

específica dos fungos isolados. Deste modo os objectivos do presente trabalho 

foram: 

 

• avaliar a diversidade de fungos existente no arroz armazenado; 

• estudar a sucessão dos fungos ao longo do tempo de armazenamento; 

• estudar a incidência dos diferentes taxa ao longo do processamento do 

arroz; 

• verificar a eficácia do branqueamento do arroz na redução da população 

de fungos; 

• identificar por macro e micro morfologia os fungos presentes no arroz. 

 

I.3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

I.3.1 – Locais de colheita de arroz 

 

As amostras de arroz estudadas tiveram diferentes origens (nacional ou 

importado) e diferentes proveniências, nomeadamente três unidades fabris de 

processamento de arroz e dois armazéns de agricultores. As fábricas 

localizavam-se, respectivamente em Santiago do Cacém (fábrica I), em Foros 

de Almada (fábrica II) e em Oliveira de Azeméis (fábrica III). Os armazéns de 

agricultores I e II estavam localizados nos arredores de Alcácer do Sal (Quadro 

6).  

 

Quadro 6 – Origem do arroz analisado e período de amostragem. 

Local de recolha Origem do arroz 
(Nacional/Importado) 

Período de 
amostragem 

Fábrica I Importado (Suriname) Semanal 
Fábrica II Nacional (Vale do Tejo) Trimestral 
Fábrica III Nacional (*) / Importado Mensal 
Armazém I Nacional (Alcácer do Sal) Semanal 
Armazém II Nacional (Alcácer do Sal) Semanal 

 Nota: (*) arroz de diversas origens em Portugal (Vale dos rios Mondego, Tejo e Sado) 
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Na fábrica I, o arroz analisado encontrava-se numa pilha a granel no armazém. 

Foram recolhidas amostras de arroz película, ou seja sem qualquer 

processamento, em cinco locais diferentes da pilha (Fig. 6). 

 

Figura 6 – Representação esquemática do armazém da fábrica I. 
(LE – lateral esquerda, LD – lateral direita, C – cimo, LS – lateral superior e LI 
– Lateral inferior; (♦) Locais de recolha das diferentes amostras de arroz; a 
mancha castanha representa o arroz a granel).

 

Na fábrica II, o arroz com casca encontrava-se armazenado em silos de betão, 

no exterior da fábrica. O arroz foi depois descarregado do silo e transportado 

para a fábrica num camião que por sua vez o descarregou junto ao tegão de 

recepção, local onde foi efectuada a primeira recolha de amostras. As de arroz 

película foram recolhidas junto aos descascadores, e as de arroz branqueado 

após o polidor (Fig. 7). 

 

Na fábrica III foram recolhidas amostras de arroz em três diferentes pontos do 

processamento, respectivamente, arroz com casca, na entrada para os 

descascadores após a saída das condutas de transporte, arroz película, após 

os descascadores e antes de entrar nos polidores e arroz branqueado, após o 

polidor – primeiro piso (Fig. 8). Esta fábrica é constituída por vários pisos onde 

estava distribuída toda a maquinaria de processamento do arroz. Devido a 

esse facto, este processamento faz-se na vertical, aproveitando nalguns casos 

37 
 



 

a força da gravidade para poupança de energia no transporte de matéria-prima 

para alimentar a maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 –  
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Figura 7 - Representação esquemática do armazém da fábrica II.  
(♦) Locais de recolha das diferentes amostras de arroz.

 

 

 

 
 

Figura 8 – Representação esquemática do primeiro piso da fábrica III. 
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Nos armazéns dos agricultores foram recolhidas amostras de arroz nacional 

em diversos locais da pilha de arroz com casca a granel (Fig. 9 e Fig. 10).  

 
 

 
Figura 9 - Representação esquemática do armazém I. 
(LD – lateral direita, LI – lateral inferior, LE – lateral esquerda, LS 
– lateral superior e C – centro; (♦) Locais de recolha das 
diferentes amostras de arroz; a mancha castanha representa o 
arroz a granel). 

 
 
 
 

 
 

Figura 10 – Representação esquemática do armazém II. 
(LE – lateral esquerda, I – topo pilha I, II – topo pilha II, III – topo 
pilha III, LD – lateral direita e P- porta; (♦) Locais de recolha das 
diferentes amostras de arroz; a mancha castanha representa o 
arroz a granel). 
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I.3.2 – Estudo dos fungos associados aos grãos de arroz  

 
Amostragem   
 
Periodicamente, e de acordo com o local de recolha (Quadro 6), foram 

recolhidas, para recipientes estéreis, amostras de arroz com aproximadamente, 

50 g dos vários pontos de amostragem assinalados anteriormente. As amostras 

foram transportadas para laboratório, e guardadas a 4ºC até serem analisadas. 

 

Preparação das amostras  

 
As amostras dos grãos de arroz foram sub-divididas em amostras com 110 

grãos aproximadamente. Estes foram desinfectados superficialmente, 

utilizando uma solução de hipoclorito de sódio a 2%, na qual ficaram imersos 

durante 5 minutos. Após este tempo, foram lavados por duas vezes 

consecutivas em água destilada esterilizada, de modo a retirar qualquer 

resíduo de hipoclorito de sódio. Foram em seguida colocados numa caixa de 

Petri com papel de filtro esterilizado de modo a retirar o excesso de água (King 

et al., 1986, Pitt & Hocking, 1997). 

 

Isolamento de fungos  
 
Os grãos previamente desinfectados foram distribuídos por 10 caixas de Petri, 

contendo 20 ml de agar de batata dextrosada4 (PDA) suplementado com 

cloranfenicol (1%). Em cada caixa de Petri foram colocados 10 grãos de arroz 

de forma equidistante (Fig. 11). Estas caixas foram depois colocadas numa 

estufa à temperatura de 28ºC durante 7 dias. 

 

Após 7 dias de crescimento fúngico observaram-se as características macro e 

micro-morfológicas das colónias, utilizando para o efeito uma lupa binocular e 

um microscópio óptico. A partir destas observações seleccionaram-se colónias 

                                            
4 Todos os meios de cultura utilizados na realização dos ensaios estão descritos no Anexo IV. 
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com características diferentes, procedendo-se em seguida à respectiva 

purificação para posterior identificação ao nível de género e espécie.  
 

 
Figura 11 – Caixa de Petri com PDA e grãos de 
arroz colocados de forma equidistante. 

                                                             

Cada colónia foi assim repicada para uma nova caixa de Petri contendo 20 ml 

de meio de PDA. Estas caixas foram a incubar numa estufa a 28ºC, durante 7 

dias. Sempre que necessário executaram-se repicagens sucessivas para 

obtenção de culturas puras.  

 

No entanto, para alguns isolados, devido a ser impossível distinguir as duas 

espécies presentes, foi necessário recorrer à técnica de isolamento 

monospórico para se obterem as culturas puras. 

 

Isolamento monospórico 
 
Numa caixa de Petri contendo Agar a 4% traçou-se, com um bisturi 

esterilizado, dois eixos ortogonais, com o objectivo de rentabilizar a utilização 

da caixa de Petri e, principalmente, facilitar a posterior localização dos esporos 

a colocar à superfície da gelose.  

 

A colónia a partir da qual se pretendia fazer o isolamento monospórico, foi 

observada à lupa 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 assim retirados e de seguida 
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depositados à superfície do agar num dos quadrantes da caixa de Petri, tendo 

sido posteriormente arrastados com a pipeta de Pasteur pela superfície do 

meio de cultura de forma a ficarem distribuídos ao longo de um dos eixos 

marcados anteriormente.  

 

Seguidamente, com o bisturi, cortaram-se cubos de agar de forma a que cada 

um contivesse na superfície um único esporo. Para cada isolamento foram 

seleccionados quatro esporos, que foram depois colocados em meio de PDA e 

incubados numa estufa a 28ºC durante 7 dias.  

 

Identificação ao nível de género (câmaras de Riddell)  
  
Para a identificação ao género de todas as culturas puras utilizaram-se 

câmaras de Riddell.  

 

Sobre uma lâmina de vidro esterilizada colocou-se um quadrado de meio de 

cultura com uma espessura muita fina. Em seguida inoculou-se o fungo isolado 

nas quatro extremidades desse mesmo quadrado e cobriu-se com uma lamela. 

A lâmina inoculada foi colocada numa caixa de Petri, sobre uma vareta de vidro 

em forma de V que se encontrava mergulhada numa fina película de água 

destilada esterilizada, de forma a criar uma câmara húmida. Em seguida 

colocou-se esta caixa de Petri numa estufa de incubação a 28ºC durante vários 

dias.  

 

Observou-se diariamente a evolução do crescimento fúngico, até se visualizar 

uma rede de hifas na superfície da lâmina e da lamela. Após esta etapa, 

separou-se com muito cuidado a lamela da lâmina com a ajuda de uma agulha 

esterilizada, de forma a não se danificar as estruturas. Numa nova lâmina de 

vidro esterilizada colocou-se a lamela sobre uma gota de lactofenol com azul 

de algodão, no caso de fungos hialinos ou sobre uma gota de lactofenol no 

caso de fungos coloridos.   

 

Retirou-se também o meio de cultura utilizado para o crescimento do fungo na 

lâmina de cultura e colocou-se no espaço deixado vazio por este, uma gota de 
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lactofenol, com ou sem azul de algodão. Desta forma foi possível obter-se duas 

preparações convencionais a partir da lâmina de cultura (Onions et al., 1981, 

International Mycological Institute, 1991, Malloch, 1997, Santos et al., 1998). 

Estas preparações foram depois observadas ao microscópio óptico, registando-

se as características genéricas micro-morfológicas dos fungos em estudo.  

 

Para a identificação dos fungos isolados recorreu-se a manuais de identificação 

e respectivas chaves dicotómicas dos autores: Rapper & Tom (1949), Elis 

(1971), Rapper & Fennel (1977), Carmichael et al. (1980), Domsch et al. 

(1980), Malloch (1997), Pitt & Hocking (1997), Barnett & Hunter (1998) e  

Samson et al. (2004). Estas chaves utilizam características culturais, estruturas 

morfológicas e reprodutoras. 

 

Características macro-morfológicas  
 

A caracterização macro-morfológica dos fungos seleccionados foi feita a partir 

do crescimento em caixas de Petri com PDA. Para esse efeito, colocou-se um 

inóculo central com o diâmetro de 5 mm do fungo pretendido. Estes inóculos 

foram retirados da margem de um pré-inoculo em crescimento activo. As caixas 

de Petri inoculadas foram colocadas numa estufa de incubação à temperatura 

de 25º durante 7 dias. Após este período de tempo, fez-se a descrição das 

colónias relativamente à cor (Saccardo, 1891), à densidade do micélio, à 

zonagem, à margem e ao aspecto micelial na face superior e inferior da 

colónia. Procedeu-se à medição do diâmetro da colónia, segundo dois eixos 

ortogonais ao fim dos 7 dias. 

 

Para os fungos do género Fusarium recorreu-se ao registo da taxa de 

crescimento das colónias em meio de PDA ao fim de 4 dias. Ao fim de 7 dias, 

procedeu-se à observação e determinação das características culturais. 

  

A caracterização dos fungos pertencentes aos géneros Aspergillus, Eurotium e 

Penicillium foi realizada em meio de malte agar (MEA). As caixas de Petri 

inoculadas foram colocadas numa estufa de incubação a 28ºC, durante 7 dias. 

No entanto, para alguns dos fungos isolados a descrição das colónias só foi 
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possível de ser realizada ao fim de 15 dias de crescimento uma vez que estes 

possuíam crescimento lento.  

 

Medições das principais estruturas morfológicas  
 

Para a identificação específica recorreu-se a medições das estruturas 

reprodutoras das culturas em estudo, isto é, as dimensões (comprimento e 

largura) dos conídios, dos conidióforos e das células conidiogénicas de cada 

fungo pertencente aos géneros Alternaria, Bipolaris, Curvularia, Fusarium e 

Nigrospora. Para tal, repicaram-se os fungos em cultura pura para meios 

específicos de crescimento (Quadro 7) e posteriormente induziu-se a 

esporulação. 

 

Quadro 7 – Meios de cultura e suplementos utilizados para estimular a 
esporulação (Anexo IV). 

Fungo Meio de 
cultura Suplemento Referência bibliográfica 

Alternaria spp. 
Bipolaris spp. 
Curvularia spp. 
Nigrospora sp. 

Agar 
(1,5%) 

Fragmentos de colmo de 
arroz 

 
Sementes de cevada 

esterilizados 

(Santos et al., 1998)*

Fusarium spp. Agar 
(1,5%) 

Folhas de craveiro (CLA) (Fischer et al., 1982)

(Santos et al., 1998) 
Nota: (*) Este meio de cultura foi modificado utilizando água destilada em vez de água da 

torneira. 

 

No género Chaetomium procedeu-se à medição do comprimento e largura das 

peritecas e ascósporos. Para os géneros Absidia, Cunninghamella, Mucor, 

Rhizopus e Syncephalastrum efectuou-se a medição dos conídios e columelas. 

Em relação aos fungos pertencentes aos géneros Aspergillus, Eurotium e 

Penicillium o procedimento adoptado foi diferente não tendo sido necessário 

proceder à indução de esporulação. Assim, discos de micélio dos isolados 

guardados a 4ºC em tubos de ensaios com água destilada esterilizada, foram 

repicados para caixas de Petri contendo MEA. Tendo sido posteriormente 

colocadas a crescer numa estufa de incubação a 28ºC durante 7 dias ou 15 
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dias. Após esse período de tempo, mediu-se o diâmetro de crescimento da 

colónia e fizeram-se câmaras de Riddell a partir das quais se efectuou a 

medição das principais estruturas morfológicas (conidióforos, vesículas 

conidiogénicas, fiálides, métulas, conídios, cleistotecas e ascósporos).  

 

Os géneros e as espécies identificadas ao longo do trabalho estão descritos no 

Anexo V. 

 

Indução da esporulação 
 
As caixas de Petri inoculadas foram colocadas numa estufa iluminada com 

fotoperíodo de 12 horas (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.  

 

Posteriormente, as estruturas reprodutoras foram montadas em lactofenol (com 

ou sem azul de algodão, dependendo do fungo) e observadas ao microscópio 

óptico.  

 

Para cada um dos fungos foram, sempre que a amostra o permitiu, medidos 30 

ou mais esporos maduros, escolhidos ao acaso.   

 

Para os fungos dos géneros Alternaria, Fusarium, Nigrospora, Stemphylium, 

Trichoderma e Ulocladium, procedeu-se à medição do comprimento, largura e 

número de septos dos conídios. No caso dos géneros Bipolaris e Curvularia foi 

necessária a medição dos conidióforos. No género Chaetomium procedeu-se à 

medição do comprimento e da largura das peritecas e dos ascósporos. Para os 

géneros Absidia, Cuninghammella, Mucor, Rhizopus, e Syncephalastrum fez-se 

a medição de esporos e de columelas. 
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Catalogação dos isolados fúngicos 
 

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, variedade, ano de 

colheita, local de armazenamento e duração do armazenamento (Anexo VI). 

Posteriormente, os isolados foram depositados na micoteca do Laboratório de 

Micologia do Tropoeiras/Mendes Ferrão (IICT). 
 

Análise de resultados 
  
Para analisar os resultados obtidos, procedeu-se ao cálculo das frequências 

absolutas (ni) e relativas (fi) dos diferentes taxa isolados, em que ni representa 

o número de vezes que cada taxa é observado e fi a razão entre ni e o número 

total de taxa da amostra multiplicado por 100.  

 
fi (%) = ni / número total de taxa da amostra * 100 

 

Índice de diversidade de Shannon (H’) 

 

 
 

sendo pi a abundância relativa de cada espécie (pi = ni/N) calculada pela 

proporção dos indivíduos de uma espécie (ni) pelo número total dos indivíduos 

na comunidade (N). Este índice tem a vantagem de ser independente do 

tamanho da amostra (Pité & Avelar, 1996). 

 

O Índice H’ tem como valor mínimo o zero, quando a amostra tem um único 

taxon, e aumenta à medida que se incrementa o número de espécies na 

amostra. Quando todas as espécies estão representadas por igual número de 

indivíduos na amostra, então H’ é máximo. Então H’máx.= ln S, sendo S o 

número total de espécies (riqueza específica).  
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A partir da diversidade, calculou-se também a equitabilidade (E), isto é, o 

padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies. Esta foi calculada em 

função do Índice de Shannon. 

 

E=H’/ H’máx. 

A equitabilidade apresenta um valor mínimo quando a totalidade dos indivíduos 

pertencem a uma só espécie e um valor máximo quando todas as espécies 

estão igualmente representadas. 

 

O cálculo da equitabilidade é importante no sentido que o mesmo valor de 

Índice de Shannon pode ser obtido com grande riqueza específica e pouca 

equitabilidade ou vice-versa. Sabendo o valor da equitabilidade e da riqueza 

especifica, pode-se saber qual a contribuição de cada uma das suas 

componentes para o valor do Índice (Pité & Avelar, 1996).    

 

Procedeu-se, também, ao cálculo da frequência relativa dos fungos de 

armazenamento isolados nas amostras.   

 

I.4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

I.4.1 - Fábrica I  

 

Com a realização deste ensaio pretendeu-se avaliar a importância do local da 

recolha das amostras em relação à frequência e à diversidade dos fungos 

identificados. Assim, os fungos identificados nas amostras recolhidas em 

diferentes localizações da pilha de arroz película a granel importado do 

Suriname, estão indicados no quadro 8, bem como a frequência com que os 

mesmos foram isolados.  

 

De acordo com Tan et al. (1989), Barata (1997) e Poonyth et al., (2001), as 

espécies podem ser classificadas, quanto à sua frequência relativa, em “muito 

frequentes” (>20%), “frequentes” (10-20%) e “infrequentes” (<10%). 
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Assim, os fungos muito frequentes, independentemente do local de recolha da 

amostra, foram Trichoconiella padwickii e A. flavus. Considerando cada uma 

das amostras em separado, como espécies muito frequentes para a lateral 

esquerda e o centro da pilha surgiram T. padwickii e A. flavus. Na lateral 

esquerda as espécies infrequentes pertencem a Aspergillus spp., Penicillium 

aspergilloides, Trichoderma sp. e A. niger. São consideradas espécies 

frequentes P. aspergilloides e Aspergillus spp., no caso do centro da pilha, e 

infrequentes as espécies Trichoderma sp. e A. niger. Em relação à lateral 

direita, os fungos muito frequentes foram T. padwickii e os frequentes A. flavus, 

sendo infrequentes P. aspergilloides, A. niger e Aspergillus spp. Na lateral 

superior, as espécies muito frequentes foram T. padwickii, A. flavus e 

Aspergillus spp. e a espécie infrequente foi P. aspergilloides. No caso da lateral 

inferior, nas espécies muito frequentes surgiram A. terreus e T. padwickii, nas 

frequentes A. flavus e nas infrequentes P. aspergilloides e Aspergillus spp. 

 

Quadro 8 - Frequência absoluta e relativa dos diferentes taxa de fungos 
isolados nas amostras de arroz importado do Suriname. 
  Localização da amostra na pilha de arroz 

LE LD C LS LI 
Taxa ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi 
Aspergillus spp. ** 8 8,7 1 1,4 11 12,2 8 25,8 1 1,1
A. flavus ** 24 26,1 8 11,1 24 26,7 10 32,3 17 18,9
A. niger ** 1 1,1 4 5,6 1 1,1 - - - -
A. terreus ** - - - - - - - - 46 51,1
Penicillium aspergilloides ** 4 4,3 7 9,7 13 14,4 2 6,5 4 4,4
Trichoconiella padwickii * 36 39,1 18 25,0 36 40,0 11 35,5 21 23,3
Trichoderma sp. * 2 2,2 - - 2 2,2 - - - -
Fungos estéreis 17 18,5 34 47,2 3 3,3 - - 1 1,1
Total de indivíduos 92 72 90 31 90 
Nota: ni - frequência absoluta e fi - frequência relativa (ni /total *100); (*) - fungos de campo e 
(**) - fungos de armazenamento); LE - lateral esquerda da pilha, LD - lateral direita da pilha, C - 
centro da pilha, LS - lateral superior da pilha e LI – lateral inferior da pilha; (-) fungo não isolado 
nesta amostra. 
 
 
O arroz utilizado na execução destes ensaios proveio do Suriname, país sul-

americano com clima equatorial. Como não foi possível obter qualquer 

informação sobre os fungos respeitantes ao armazenamento do arroz nesse 

país, optou-se por comparar os resultados obtidos com os obtidos por diversos 

autores com arroz do Sudeste Asiático, segundo os quais as espécies mais 
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frequentes nestas amostras de arroz eram T. padwickii, A. flavus, A. candidus, 

Eurotium chevalieri, E. rubrum, A. fumigatus, A. niger, Curvularia sp., Fusarium 

semitectum, Bipolaris oryzae, Nigrospora oryzae, Chaetomium spp., Phoma 

spp. e Diplodia maydis (Majunder, 1974, Kuthubutheen, 1997, Pitt et al., 1994, 

Pitt et al, 1998 e Trung et al., 2001). Verificou-se que algumas das espécies 

isoladas e identificadas neste trabalho coincidiam com as isoladas por estes 

autores. No entanto, A. terreus e P. aspergilloides não constavam desta lista de 

espécies, o que se deve provavelmente, ao facto do arroz ter estado 

armazenado em Portugal, num período superior a 12 meses, podendo ter 

havido contaminação do mesmo por fungos presentes no armazém.  

 

Os resultados obtidos estão representados graficamente na figura 12. Os 

fungos identificados a partir das amostras provenientes de diversos pontos da 

pilha de arroz foram agrupados em dois grandes grupos, fungos de campo 

versus fungos de armazenamento. Apesar desta divisão não ter importância 

taxonómica, no armazenamento esta divisão é muito relevante, porque os 

fungos designados de campo só terão capacidade de crescer se o teor de água 

do produto e a humidade relativa forem muito elevadas, ou seja se as 

condições de armazenamento não forem as adequadas. 
 

Quando se comparam os diferentes locais de recolha das amostras na pilha de 

arroz verificou-se que a lateral esquerda, o centro e a lateral inferior eram os 

locais onde foram isolados o maior número de indivíduos. No entanto, a lateral 

inferior é aquela que apresentou maior número de fungos de armazenamento. 

Esta diferença pode dever-se ao facto de a lateral inferior estar mais exposta 

às alterações ambientais por estar num local de passagem, entre duas portas 

(Fig. 6). Em relação aos fungos de campo, os locais onde foram isolados 

menor número de indivíduos foram a lateral superior e a lateral inferior. No 

caso, da lateral inferior, os fungos de campo foram substituídos pelos fungos 

de armazenamento enquanto que na lateral superior observou-se o menor 

crescimento fúngico de toda a pilha, provavelmente, em resultado de o teor de 

água do produto ser reduzido (<13%). 
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Figura 12 – Fungos de campo e fungos de armazenamento isolados nas 
amostras de arroz importado do Suriname retiradas de diferentes locais 
da pilha na fábrica I. (LE) – lateral esquerda, (LD) – lateral direita, (C) – 
centro, (LS) – lateral superior e (LI) – lateral inferior. 
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De modo a conhecer a riqueza e diversidade dos fungos associados aos grãos 

de arroz, calcularam-se ainda a riqueza de taxa (S), o Índice de Shannon (H’) e 

a equitabilidade (E) (Quadro 9).  

 
Quadro 9 - Riqueza específica (S), Índice de Shannon (H’) e Equitabilidade (E) 
de fungos isolados das amostras de arroz importado do Suriname. 
Localização  S H’ E 

LE 7 1,51 0,78 

LD 6 1,39 0,78 

C 7 1,50 0,77 

LS 4 1,26 0,91 

LI 6 1,24 0,69 
Nota : LE - lateral esquerda da pilha, LD - lateral direita da pilha, C - centro da pilha, LS - lateral 
superior da pilha e LI – lateral inferior da pilha. 
 

O número total de espécimes obtidos a partir dos grãos de arroz nos diferentes 

locais da pilha foi respectivamente de 92, 72, 90, 31 e 90. Relativamente ao 

número de espécies, como se pode verificar no quadro 8, foi de 7 na lateral 

esquerda, 6 na lateral direita, 7 no centro, 4 na lateral superior e 6 na lateral 

inferior. A equitabilidade entre alguns dos locais de recolha das amostras foi 

diferente, embora os valores sejam próximos, sendo o maior valor respeitante à 
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lateral superior, o que significa que neste local há uma maior uniformidade da 

distribuição de frequências das espécies existentes, ou seja, a abundância das 

espécies presentes é mais semelhante. Em relação ao Índice de diversidade de 

Shannon, este apresentou valores mais elevados para a lateral esquerda e o 

centro da pilha, sendo estes os locais que apresentaram maior diversidade.  

 

I. 4.2 - Fábrica II  

 

No ensaio realizado na fábrica II, pretendeu-se avaliar a evolução da micobiota 

do arroz armazenado durante 8 meses de armazenamento. Foram assim 

retiradas amostras desfasadas temporalmente, tendo-se registado a duração 

do armazenamento e o teor de água do produto no início do processamento 

(Quadro 10). No caso do ensaio I, as amostras de arroz foram recolhidas assim 

que terminou o processo de secagem na fábrica.  

 

Quadro 10 - Registo da duração do armazenamento das diferentes amostras e 
seu teor de água do produto.  

Ensaio 
Duração do armazenamento 

(meses) 

Teor de água do produto 

(%) 

I 0 12,78 

II 5 13,16 

III 8 12,04 

 

Os fungos isolados e identificados nas amostras recolhidas na fábrica II estão 

descritos, por ensaio, no quadro 11.  

 

De acordo com a frequência relativa, classificaram-se os taxa do seguinte 

modo (Quadro 11), por ensaio:  

Ensaio I  

• muito frequentes (>20%) – Alternaria sp. (83,0%); 
• infrequentes (<10%) – todos os outros identificados. 

Ensaio II 

• muito frequentes – Aspergillus candidus (38,6%) e Alternaria sp. 
(36,4%);  
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• infrequentes – todos os outros identificados. 

Ensaio III 

• muito frequentes – Alternaria sp. (40,1%) e Aspergillus candidus 
(30,5%);  

• infrequentes – todos os outros identificados. 

Em relação ao tipo de amostra utilizada (arroz com casca, arroz película e 

arroz branqueado), classificaram-se como muito frequentes, frequentes e 

infrequentes os seguintes taxa: 

 

Arroz com casca  

• muito frequentes (>20%)  – Alternaria sp. (42,7%); 
• frequentes (10 – 20%) – Nigrospora sp. (11,3%); 
• infrequentes (<10%) – todos os outros identificados. 

Arroz película 

• muito frequentes – Alternaria sp. (59,5%);  
• frequentes  – Aspergillus candidus (13,3%); 
• infrequentes – todos os outros identificados. 

Arroz branqueado 

• muito frequentes – Aspergillus candidus (53%) e Alternaria sp. 
(37,3%); 

• infrequentes  – todos os outros identificados. 
 

Os resultados descritos no quadro 11 estão apresentados graficamente na 

figura 13.  

 

Verificou-se que as amostras de arroz com casca apresentavam, em todos os 

ensaios, um grau de contaminação superior às amostras de arroz película e 

arroz branqueado. Esta diminuição do grau de contaminação deve-se ao 

processo que é utilizado para obter o arroz branqueado. Este processo é 

abrasivo, sendo numa primeira etapa removida a casca. O grão obtido é por 

sua vez polido de forma a remover a sua camada exterior. 

 



 

Quadro 11 - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a partir de amostras de arroz nacional. 

Taxa  
Ensaio I Ensaio II Ensaio III 

C P B C P B C P B 
ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi 

Acremonium sp. (*) 1 0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Alternaria sp. (*) 100 78,7 37 80,4 9 90 88 66 49 41 1 2,3 62 54,4 44 57 3 8,8 

Aspergillus sp. (**) 2 1,6 3 6,5 - - 2 1,5 2 1,7 1 2,3 3 2,6 1 1,3 4 11,8 

A. candidus (**) - - - - - - 2 1,5 31 26 38 88,4 8 7 11 14 24 70,6 

A. flavus (**) 4 3,1 - - - - 23 17 9 7,5 1 2,3 7 6,1 10 13 - - 

A. fumigatus (**) - - - - - - 2 1,5 9 7,5 1 2,3 - - - - - - 

A. niger (**) 1 0,8 - - - - 1 0,7 3 2,5 - - - - - - - - 

A.  terreus (**) - - 1 2,2 - - 2 1,5 1 0,8 1 - - - - - - - 

Bipolaris sp. (*) - - - - - - 1 0,7 - - - - - - - - - - 

Cladosporium sp. (*) - - - - - - - - 2 1,7 - - 1 0,9 - - - - 

Curvularia sp. (*) - - - - 1 10 - - - - - - - - - - - - 

Dreschlera sp. (*) - - - - - - - - 3 2,5 - - - - - - - - 

Fusarium sp. (**) 1 0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nigrospora sp. (*) 3 2,4 - - - - 7 5,2 7 5,8 - - 30 26,3 8 10 - - 

Penicillium sp. (**) 3 2,4 1 2,2 - - 3 2,2 3 2,5 1 2,3 3 2,6 3 3,9 3 8,8 

Pyricularia oryzae (*) - - 1 2,2 - - - - - - - - - - - - - - 

Rhizopus sp. (*) 3 2,4 1 2,2 - - 2 1,5 - - - - - - - - - - 

Scytalidum sp. (*) 4 3,1 1 2,2 - - 1 0,7 - - - - - - - - - - 

Trichoconiella (*) 1 0,8 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Trichoderma sp. (*) 4 3,1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ulocladium sp. (*) - - 1 2,2 - - - - 1 0,8 - - - - - - - - 

Total de indivíduos 127  46  10  134  120  43  114  77  34  
Nota: ni - frequência absoluta e fi - frequência relativa (ni /total *100); (*) - fungos campo e (**) – fungos armazenamento; (C) - arroz com casca, (P) – arroz película e  
B – arroz branqueado; (-) fungo não isolado nesta amostra. 
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Figura 13 - Fungos de campo e fungos de armazenamento isolados a partir 
de amostras de arroz nacional ao longo de 8 meses de armazenamento na 
fábrica II. (C) – arroz com casca, (P) – arroz película e (B) – arroz 
branqueado. 

 

Durante o processo, dá-se a remoção dos esporos presentes quer na casca 

como nas camadas exteriores do grão, havendo uma diminuição da 

contaminação fúngica. Em todas as amostras foi sempre detectado um maior 

número de fungos de campo, à excepção das amostras de arroz branqueado, 

nos ensaios II e III. No entanto, ao longo de 8 meses de armazenamento do 

arroz, a razão entre fungos de campo e fungos de armazenamento foi-se 

alterando. No ensaio I o número de grãos infectados com fungos de campo era 

muito superior aos infectados com fungos de armazenamento, no ensaio II 

essa diferença tornou-se menos evidente, observando-se até no caso do arroz 

branqueado uma preponderância de fungos de armazenamento. No ensaio III, 

e apesar de ter havido um decréscimo no número de contaminações 

provocadas por fungos de armazenamento, houve uma manutenção da 

diferença entre os dois grupos de fungos.  

 

Segundo Mourato (1984) e Manabe & Tsuruta (1991) o crescimento de fungos 

em arroz armazenado depende normalmente de factores como a temperatura e 

humidade que se fazem sentir no local de armazenamento. Devido a estes 

factores e também ao tempo de armazenamento, ocorre ao longo do tempo 
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uma transição da população de fungos existente no arroz armazenado. Assim, 

à medida que o tempo de armazenamento aumenta, os fungos de campo vão 

desaparecendo, sendo gradualmente substituídos pelos fungos de 

armazenamento. No entanto, os resultados obtidos não permitem que se faça 

este tipo de afirmação, uma vez que a Alternaria sp. é um dos taxa mais 

frequentes nos três ensaios, não tendo havido a substituição gradual de fungos 

de campo por fungos de armazenamento. Este facto pode dever-se a várias 

causas, por um lado às condições do armazenamento, por outro ao tempo de 

armazenamento que não foi ainda suficientemente longo para esta troca ter 

acontecido.    

 
No caso dos fungos de armazenamento, verificou-se um aumento na 

quantidade de grãos infectados ao longo do tempo, como era previsto, no 

entanto foi no ensaio II que este aumento foi mais significativo, devendo-se 

provavelmente ao aumento do teor de água do produto.  

 

Calculou-se ainda a riqueza de taxa (S), o Índice de Shannon (H’) e a 

equitabilidade (E) por forma avaliar a distribuição dos fungos (Quadro 12).  

 

Quadro 12 - Riqueza específica (S), Índice de Shannon (H’) e Equitabilidade 
(E) de fungos isolados das amostras de arroz nacional nos três ensaios. 
 Arroz S H’ E 

Ensaio I 
Casca 12 1,00 0,40 

Película 8 0,85 0,41 
Branqueado 2 0,09 0,14 

Ensaio II 
Casca 12 1,24 0,50 

Película 12 1,76 0,71 
Branqueado 6 0,55 0,31 

Ensaio III 
Casca 7 1,27 0,65 

Película 6 1,28 0,71 
Branqueado 4 0,93 0,67 

 

O número total de espécimes obtidos a partir dos grãos de arroz com casca, 

película e branqueado nos diferentes ensaios, foi respectivamente, 127, 46, 10 

no ensaio I, 134, 120, 43 no ensaio II e 114, 77 e 34 no ensaio III. A riqueza de 

taxa variou entre 12 e 7 no caso do arroz com casca, entre 12 e 6 no película e, 

ainda, entre 6 e 2 no branqueado. A equitabilidade apresentou um valor mínimo 

de 0,14, no arroz branqueado do ensaio I, o que significa que a maioria dos 
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indivíduos pertence a uma só espécie, e apresentou um valor máximo de 0,71, 

no arroz película dos ensaios II e III, pelo que existe uma uniformidade na 

distribuição das espécies existentes. Em relação ao Índice de diversidade de 

Shannon, este apresentou um valor mínimo de 0,09, para o arroz branqueado 

do ensaio I, querendo isto dizer que neste caso o número de indivíduos 

pertencentes às duas espécies identificadas não está uniformemente 

distribuído, e um valor máximo de 1,76 para o arroz película do ensaio II, o que 

significa que neste há uma maior uniformidade na distribuição dos indivíduos 

pelas espécies.  

 

I.4.3 - Fábrica III  

 

Na fábrica III, foram analisadas seis amostras de arroz nacional (Ariete I, 

Gládio I, Fani, Ariete II, Albatros e Gládio II) e três amostras de arroz importado 

(Agulha I, Agulha II e Agulha III), com tempos de armazenamento na fábrica 

que oscilam entre os 3 a 13 meses. No quadro 13 estão descritas todas as 

espécies de fungos isolados nas diferentes amostras. 

 

A partir da bibliografia consultada, foi possível reunir informação sobre quais as 

espécies já isoladas a partir de grãos de arroz e, desta forma, comparar os 

resultados por nós obtidos com os de outros autores (Quadro 4).  

 

Verificou-se, assim, que as espécies Alternaria arborescens, A. infectoria, 

Bipolaris australiensis, B. cynodontis, B. hawaiiensis, Botrytis sp., 

Chaethomium spirale, C. trilaterale, Cunninghamella sp., Curvularia intermedia, 

Epicoccum purpurascens, Fusarium equiseti, Helicoma sp., Penicillium steckii, 

Pyricularia oryzae, Scytalidium sp., Sordaria fimicola, Stemphylium botryosum e   

Ulocladium atrum, não tinham sido ainda referenciadas, na bibliografia 

consultada, em grãos de arroz armazenados.  
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Quadro 13 - Lista de espécies de fungos identificadas nas diferentes amostras 
de arroz analisadas da fábrica III. 

Taxa
Género Espécies
 Absidia A. corymbifera

A. alternata, A. arborescens, A.  infectoria e A.  tenuissima Alternaria 
A. candidus, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. ochraceus, A. 
penicillioides, A. sydowi,  A. terreus, A. versicolor e  A. wentii Aspergillus 

B. australiensis, B. cynodontis, B. hawaiiensis e B. oryzae. Bipolaris 
Botrytis Botrytis sp.
Chaethomium  C. globosum, C. spirale e C. trilaterale
Cunninghamella Cunninghamella sp.

C. aeria, C. intermedia, C. lunata e  C. pallescens  Curvularia 
Epicoccum E. purpurascens
Eurotium E. chevalieri e E. rubrum

F. equiseti, F. moniliforme (grupo) e F. semitectum Fusarium 
Geotrichum Geotrichum sp.
Helicoma Helicoma sp.
Mucor M. racemosus
Nigrospora N. oryzae 

P. citreonigrum, P. citrinum,  P. islandicum, P. rugulosum, P. 
steckii e P. viridicatumPenicillium 

Pyricularia P. oryzae 
Rhyzopus R. oryzae 
Scytalidium Scytalidium sp.
Sordaria S. fimicola
Stemphylium S. botryosum
Syncephalastrum S. racemosum
Trichoconiella T. padwickii
Trichoderma T. harzianum
Trichothecium T. roseum 
Ulocladium U. atrum 
 

 

Os diferentes taxa detectados nas amostras de arroz armazenado nacional e 

importado, nas diferentes fases de processamento do arroz (casca, película e 

branqueado), estão indicados no quadro 14. 
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Quadro 14 – Taxa isolados das amostras de arroz nacional com casca, película 
e branqueado e arroz importado película e branqueado. 

Taxa Arroz Nacional Arroz Importado 
Casca Película Branqueado Película Branqueado

Absidia corymbifera x - - - - 
Alternaria spp. x x - - - 
A. alternata x x - x x 
A. arborescens x - - - - 
A. infectoria - x - - - 
A. tenuissima - x - - - 
Aspergillus sp. - x x x x 
A. candidus x x x x x 
A. flavus x x - x x 
A. fumigatus x x x x x 
A. niger x x - x - 
A. ochraceus - x - - - 
A. penicillioides - - x - - 
A. sydowii - x - - - 
A. terreus x x - - - 
A. versicolor - x - - - 
A. wentii - - - x - 
Bipolaris spp. x x - - - 
B. australiensis x - - - - 
B. cynodontis - x - - - 
B. hawaiiensis x - - - - 
B. oryzae x x - x - 
Botrytis sp. x - - - - 
Chaetomium globosum x - - - - 
C. spirale - x - - - 
C. trilaterale x x - - - 
Cunninghamella sp. x - - - - 
Curvularia aeria x - - - - 
C. intermedia x - - - - 
C. lunata x - - - - 
C. pallescens - - - x - 
Epicoccum purpurascens - x - - - 
Eurotium chevalieri - x x x x 
E. rubrum - - - x - 

          (continua) 
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Quadro 14 (cont.) – Taxa isolados das amostras de arroz nacional com casca, 
película e branqueado e arroz importado película e branqueado. 

Taxa Arroz Nacional Arroz Importado 
Casca Película Branqueado Película Branqueado

Fusarium spp. - x - x - 
F. equiseti - x - - - 
F. moniliforme x - - - - 
F. semitectum x x - x - 
Geotrichum sp. x x - - - 
Helicoma sp. - - - x - 
Nigrospora oryzae x x x - - 
Mucor racemosus x - - - - 
Penicillium spp. x x x x - 
P. citreonigrum - - - x - 
P. citrinum x - - x - 
P. islandicum x x - x - 
P. rugulosum - x - - - 
P. steckii - x x - - 
P. viridicatum x - - - - 
Pyricularia oryzae - x - - - 
Rhizopus oryzae x - - x - 
Scytalidium sp. x x - - - 
Sordaria fimicola x - - - - 
Stemphylium botryosum - x - - x 
Syncephalastrum racemosum x x - - - 
Trichoconiella padwickii x x x x x 
Trichoderma harzianum x x - - - 
Trichothecium roseum x x - - - 
Ulocladium atrum - x - - - 
Fungo estéril x x - x - 
Total de Taxa 37 38 9 21 8

 

No total das amostras analisadas, foram identificados 60 taxa, de entre fungos 

de campo e fungos de armazenamento. Nas amostras de arroz nacional 

identificaram-se 56 taxa e nas de arroz importado 22. 

 

No arroz nacional a diversidade de fungos encontrada no arroz com casca e no 

arroz película foi muito semelhante, em termos de número de espécies, 37 e 38 

taxa respectivamente.  
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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 semitectum, Geotrichum 

sp., Nigrospora oryzae, Penicillium islandicum, Syncephalastrum racemosum, 

Trichoderma harzianum, Trichoconiella padwickii e Trichothecium roseum, 

enquanto que outras foram detectadas ou no arroz com casca ou no arroz 

película.  

 

No entanto, há espécies que só surgiram no arroz com casca nacional como, 

Absidia corymbifera, Alternaria arborescens, Bipolaris australiensis, B. 

hawaiiensis, Botrytis sp., Chaetomium globosum, Cunninghamella sp., 

Curvularia aeria, C. intermedia, C. lunata, Fusarium moniliforme, Mucor 

racemosus, Penicillium viridicatum e Sordaria fimicola.  

 

Enquanto que Alternaria infectoria, A. tenuissima, Aspergillus ochraceus, A. 

sydowii, A. versicolor, Bipolaris cynodontis, Chaetomium spirale, Epicoccum 

purpurascens, Fusarium equiseti, Penicillium rugulosum, Pyricularia oryzae e 

Ulocladium atrum foram somente isoladas no arroz película também nacional.  

 

No caso do arroz branqueado nacional houve uma diminuição acentuada da 

diversidade das espécies isoladas (9 taxa), 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 arroz importado, o número de espécies isoladas no arroz película foi de 21 

e, no arroz branqueado, foi de 8, tendo predominado sobretudo espécies dos 

géneros Aspergillus, Eurotium e Penicillium. 

 

Observou-se, ainda, que as espécies Absidia corymbifera, Alternaria spp., A. 

arborescens, A. infectoria, A. tenuissima, Aspergillus ochraceus, A. 

penicillioides, A. sydowii, A. terreus, A. versicolor, Bipolaris spp., B. 

australiensis, B. cynodontis, B. hawaiiensis, Botrytis sp., Chaetomium 

globosum, C. spirale, C. trilaterale, Cunninghamella sp., Curvularia aeria, C. 
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intermedia, C. lunata, Epicoccum purpurascens, Fusarium equiseti, F. 

moniliforme, Geotrichum sp., Nigrospora oryzae, Mucor racemosus, Penicillium 

rugulosum, P. steckii, P. viridicatum, Pyricularia oryzae, Scytalidium sp., 

Sordaria fimicola, Syncephalastrum racemosum, Trichoderma harzianum, 

Trichothecium roseum, Ulocladium atrum surgiram apenas no arroz nacional, 

enquanto que as espécies Aspergillus wentii, Curvularia pallescens, Eurotium 

rubrum, Helicoma sp. e Penicillium citreonigrum  foram somente isoladas nas 

amostras de arroz importado. 

 

Procedeu-se ao cálculo das frequências absolutas (ni) e relativas (fi) dos 

diferentes taxa isolados. Assim, nos quadros 15 e 16, estão indicados os 

valores relativos aos fungos isolados nas amostras de arroz nacional, nas fases 

de processamento, arroz com casca, película e branqueado, por variedade 

estudada. 

 

Analisando as amostras de arroz nacional, verificou-se que no arroz com casca 

o número de indivíduos isolados variou entre 62 na amostra da variedade 

Albatros e 82 nas amostras das variedades Ariete I e Gládio I. Em relação ao 

arroz película, este número apresentou um intervalo muito superior, variando 

entre 34 espécimes na variedade Albatros e 117 na variedade Gládio II. No 

arroz branqueado, este intervalo situou-se entre 3 indivíduos nas amostras de 

arroz Fani e Ariete II e 36 indivíduos na variedade Gládio II.  

 

Verificou-se, ainda, que as espécies muito frequentes (>20%) no arroz com 

casca e película pertenciam aos géneros Aspergillus e Alternaria, enquanto que 

no arroz branqueado pertenciam ao género Aspergillus, sendo o género 

Penicillium frequente (10-20%). Todos os outros géneros isolados e 

identificados eram infrequentes (<10%). 



 

Quadro 15 - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a partir de amostras de arroz nacional (Ariete I, Gládio I e Fani). 

Taxa 

Ariete I Gládio I Fani 
C P B C P B C P B 

ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi 
Alternaria spp.* 17 20,7 12 21,1 - - 16 19,5 28 40,0 - - 23 29,5 50 56,2 - - 
A. alternata* - - - - - - - - - - - - 2 2,6 1 1,1 - - 
Aspergillus spp.** 1 1,2 3 5,3 - - 1 1,2 1 1,4 - - - - - - - - 
A. candidus** 5 6,1 6 10,5 4 80,0 4 4,9 9 12,9 1 25,0 - - 3 3,4 - - 
A. flavus** 30 36,6 7 12,3 - - 6 7,3 2 2,9 - - 5 6,4 4 4,5 - - 
A. fumigatus** 5 6,1 4 7,0 1 20,0 1 1,2 1 1,4 - - - - 5 5,6 - - 
A. penicillioides** - - - - - - - - - - 1 25,0 - - - - - - 
A. niger** - - - - - - 3 3,7 - - - - 9 11,5 1 1,1 - - 
A. sydowii** - - - - - - 0 0 2 2,9 - - - - - - - - 
A. terreus** 1 1,2 3 5,3 - - 9 11,0 3 4,3 - - - - 1 1,1 - - 
A. versicolor** - - 1 1,8 - - - - - - - - - - - - - - 
Bipolaris spp.* - - 13 22,8 - - - - 1 1,4 - - 1 1,3 - - - - 
B. australiensis* - - - - - - 2 2,4 - - - - - - - - - - 
B. hawaiiensis* 1 1,2 - - - - - - - - - - - - - - - - 
B. oryzae* - - 3 5,3 - - - - - - - - 6 7,7 - - - - 
Botritys sp.* 2 2,4 - - - - 1 1,2 - - - - - - - - - - 
Chaetomium globusom* - - - - - - - - - - - - 2 2,6 - - - - 
C. trilaterale* - - - - - - - - - - - - 1 1,3 1 1,1 - - 
Cunninghamella sp.* - - - - - - - - - - - - 2 2,6 - - - - 
Curvularia aeria* - - - - - - 1 1,2 - - - - - - - - - - 
C. intermédia* - - - - - - 1 1,2 - - - - - - - - - - 
Nota: ni - frequência absoluta e fi - frequência relativa (ni /total *100); (*) - fungos campo e (**) – fungos armazenamento; (C) - arroz com casca, (P) – arroz película e B – arroz 
branqueado; (-) fungo não isolado nesta amostra.              
                  (continua) 
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Quadro 15 (cont.) - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a partir de amostras de arroz nacional (Ariete I, Gládio I e 
Fani). 

Taxa 

Ariete I Gládio I Fani 
C P B C P B C P B 

ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi 
Epicoccum purpurascens* - - - - - - - - - - - - - - 1 1,1 - - 
Eurotium chevalieri** - - - - - - - - - - - - - - 1 1,1 - - 
Fusarium spp.** - - 1 1,8 - - - - - - - - - - 4 4,5 - - 
Fusarium equiseti** - - - - - - - - 1 1,4 - - - - - - - - 
F. moniliforme** - - - - - - 1 1,2 - - - - - - - - - - 
F. semitectum** 1 1,2 - - - - 2 2,4 1 1,4 - - - - 1 1,1 - - 
Geotrichum sp.* - - - - - - 3 3,7 1 1,4 - - - - - - - - 
Nigrospora oryzae* 4 4,9 - - - - - - - - - - - - - - 1 33,3 
Penicillium spp.** - - 1 1,8 - - 3 3,7 2 2,9 1 25,0 - - 1 1,1 1 33,3 
P. islandicum** 1 1,2 - - - - 1 1,2 2 2,9 - - 1 1,3 1 1,1 - - 
P. viridicatum** 1 1,2 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pyricularia  oryzae* - - - - - - - - 1 1,4 - - - - - - - - 
Rhyzopus oryzae* 4 4,9 - - - - 2 2,4 - - - - 3 3,8 - - - - 
Scytalidium sp.* 1 1,2 - - - - - - - - - - 1 1,3 4 4,5 - - 
Sordaria fimicola* - - - - - - 1 1,2 - - - - - - - - - - 
Trichoconiella padwickii* 3 3,7 - - - - 7 8,5 8 11,4 1 25,0 7 9,0 5 5,6 1 33,3 
Trichoderma harzianum* 1 1,2 1 1,4 - - - - - - - - 1 1,3 - - - - 
Trichothecium roseum* - - - - - - - - - - - - 1 1,3 1 1,1 - - 
Ulocladium atrum* - - 1 1,4 - - - - - - - - - - - - - - 
Fungos estéreis 5 6,1 3 5,3 - - 16 19,5 5 7,1 - - 13 16,7 4 4,5 - - 
Total de indivíduos 82  57  5  82  70  4  78  89  3  
Nota: ni - frequência absoluta e fi - frequência relativa (ni /total *100); (*) - fungos campo e (**) – fungos armazenamento; (C) - arroz com casca, (P) – arroz película e B – arroz 
branqueado; (-) fungo não isolado nesta amostra. 



 

Quadro 16 - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a partir de amostras de arroz nacional (Ariete II, Albatros e Gládio 
II). 

Taxa 

Ariete II Albatros Gládio II 
C P B C P B C P B 

ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi 
Absidia corymbifera* 1 1,4 - - - - - - - - - - 1 1,3 - - - - 
Alternaria spp.* 13 17,6 - - - - - - - - - - - - - - - - 
A. alternata* 18 24,3 37 77,1 - - - - 1 2,9 - - 1 1,3 - - - - 
A. arborescens* 1 1,4 - - - - - - - - - - - - - - - - 
A. infectoria* - - 1 2,1 - - - - - - - - - - - - - - 
A. tenuissima* - - 1 2,1 - - - - - - - - - - - - - - 
Aspergillus spp.** - - - - - - 1 1,6 2 5,9 - - - - - - - - 
A. candidus** - - 1 2,1 1 33,3 6 9,7 15 44,1 5 83,3 43 57,3 97 82,9 36 100,0 
A. flavus** 13 17,6 1 2,1 - - 27 43,5 2 5,9 - - 4 5,3 - - - - 
A. fumigatus** - - - - - - 9 14,5 7 20,6 - - - - 1 0,9 - - 
A. niger** - - - - - - 5 8,1 - - - - 4 5,3 - - - - 
A. ochraceus** - - - - - - - - - - - - - - 1 0,9 - - 
A. terreus** - - - - - - 1 1,6 - - - - 5 6,7 2 1,7 - - 
Bipolaris spp.* 1 1,4 - - - - - - - - - - - - - - - - 
B. australiensis* 1 1,4 - - - - - - - - - - - - - - - - 
B. cynodontis* - - 1 2,1 - - - - - - - - - - - - - - 
B. hawaiiensis* 2 2,7 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bipolaris oryzae* - - - - - - - - 2 5,9 - - - - - - - - 
Botritys sp.* - - - - - - - - - - - - 1 1,3 - - - - 
Nota: ni - frequência absoluta e fi - frequência relativa (ni /total *100); (*) - fungos campo e (**) – fungos armazenamento; (C) - arroz com casca, (P) – arroz película e B – arroz 
branqueado; (-) fungo não isolado nesta amostra. 

(continua) 
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Quadro 16 (cont.) - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a partir de amostras de arroz nacional (Ariete II, Albatros e 
Gládio II). 

Taxa 

Ariete II Albatros Gládio II 
C P B C P B C P B 

ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi 
Chaetomium spirale* - - - - - - - - 1 2,9 - - - - - - - - 
Curvularia lunata* 1 1,4 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Eurotium chevalieri** - - - - 1 33,3 - - 1 2,9 - - - - - - - - 
Fusarium semitectum** 3 4,1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mucor racemosus* - - - - - - - - - - - - 4 5,3 - - - - 
Nigrospora oryzae* 4 5,4 1 2,1 - - - - - - 1 16,7 - - 1 0,9 - - 
Penicillium citrinum** - - - - - - 1 1,6 - - - - - - - - - - 
Penicillium islandicum** - - - - - - - - - - - - 5 6,7 5 4,3 - - 
P. rugulosum** - - - - - - - - - - - - - - 5 4,3 - - 
Penicillium steckii** - - 2 4,2 1 33,3 - - - - - - - - 2 1,7 - - 
Rhyzopus oryzae* 1 1,4 - - - - 5 8,1 1 2,9 - - 3 4,0 - - - - 
Sordaria fimicola* 8 10,8 - - - - 1 1,6 - - - - 2 2,7 - - - - 
Stemphylium botryosum* - - 1 2,1 - - - - - - - - - - - - - - 
Syncephalastrum 
racemosum* - - - - - - 5 8,1 1 2,9 - - - - - - - - 

Trichoconiella padwickii * - - - - - - - - - - - - 2 2,7 2 1,7 - - 
Ulocladium atrum* - - 1 2,1 - - - - - - - - - - - - - - 
Fungos estéreis 7 9,5 1 2,1 - - 1 1,6 1 2,9 - - - - 1 0,9 - - 
Total de indivíduos 74  48  3  62  34  6  75  117  36  
Nota: ni - frequência absoluta e fi - frequência relativa (ni /total *100); (*) - fungos campo e (**) – fungos armazenamento; (C) - arroz com casca, (P) – arroz película e B – arroz 
branqueado; (-) fungo não isolado nesta amostra. 



 

 
Da análise dos quadros 15 e 16, verificou-se, relativamente às amostras de 

arroz por variedade, que as espécies apresentavam as seguintes 

frequências:    

 

Ariete I  

• muito frequentes (>20%)  – Aspergillus candidus (32,2%); 
• frequentes (10 – 20%) – A. flavus (16,3%), Alternaria spp. (13,9%) e 

A. fumigatus (11,0%); 
• infrequentes (<10%) – todos os outros identificados. 

 

Gládio I  

• frequentes (10 – 20%) – Alternaria spp. (19,8%), Trichoconiella 
padwickii (15,0%), Aspergillus candidus (14,3%) e Penicillium spp. 
(10,5%); 

• infrequentes (<10%) – todos os outros identificados. 
 

Fani  

• muito frequentes (>20%)  – Alternaria spp. (28,6%); 
• frequentes (10 – 20%) – Trichoconiella padwickii (16,0%), Penicillium 

spp. (11,5%) e Nigrospora oryzae (11%);  
• infrequentes (<10%) – todos os outros identificados. 

 

Ariete II  

• muito frequentes (>20%)  – Alternaria alternata. (33,8%); 
• frequentes (10 – 20%) – Penicillium steckii (12,5%), Aspergillus 

candidus (11,8%) e Eurotium chevalieri (11,1%);  
• infrequentes (<10%) – todos os outros identificados. 

 

Albatros  

• muito frequentes (>20%)  – Aspergillus candidus (45,7%); 
• frequentes (10 – 20%) – A. flavus (16,5%) e A. fumigatus (11,7%);  
• infrequentes (<10%) – todos os outros identificados. 

 

Gládio II  

• muito frequentes (>20%)  – Aspergillus candidus (80,1%); 
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• infrequentes (<10%) – todos os outros identificados. 

 

Para se proceder à discussão dos resultados obtidos é importante saber-se 

a duração do armazenamento e o local onde esse armazenamento ocorreu. 

Uma vez que nos armazéns do agricultor o arroz se encontra armazenado a  

granel, então está mais expostos às variações de temperatura e humidade 

relativa. Na fábrica III, como descrito anteriormente, o armazenamento do 

arroz pode ocorrer de diferentes formas, sendo que, no caso das amostras 

estudadas, esse armazenamento ocorreu em tulhas ou em silos (Quadro 

17).  

 

Quadro 17 – Duração do armazenamento no agricultor e na fábrica III. 
 Duração armazenamento (meses) 

Armazém Ariete I Gládio I Fani Ariete II Albatros Gládio II 

Agricultor - 2 2 7 1 4 

Fábrica 7 7 8 3 10 8 

Total  7 9 10 10 11 12 

 

 

Contudo, para se afirmar, com segurança, que ocorreu no armazém uma 

evolução da micobiota do arroz, deveríamos ter retirado amostras do mesmo 

lote ao longo dos meses em que foi realizado o ensaio. Tal não foi possível 

devido ao modo de funcionamento da fábrica, pelo que optámos por 

comparar a influência da duração do armazenamento entre variedades 

diferentes.  

 

Em relação aos resultados obtidos nesta fábrica optámos, também, por os 

apresentar de forma gráfica, tendo agrupado as espécies em dois grupos 

distintos, fungos de campo e fungos de armazenamento, tal como para as 

fábricas I e II. 

 

No ensaio com arroz da variedade Ariete I verificou-se que, no início do 

processamento de branqueamento do arroz, a contaminação fúngica por 
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fungos de armazenamento era mais elevada que a contaminação por fungos 

de campo. Este facto explica-se pela permanência deste arroz durante 7 meses 

no armazém da fábrica, onde as condições ambientais (tap<13%) são mais 

adversas para os fungos de campo. Ao ser retirada a casca, houve uma 

diminuição do número de espécimes presentes na amostra e essa diminuição 

foi ainda mais drástica no caso do arroz branqueado, em que só se obtiveram 

fungos de armazenamento (Fig.14).  
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Figura 14 - Fungos de campo e fungos de armazenamento isolados a 
partir de amostras de arroz nacional variedade Ariete I na fábrica III. 

 

Em relação aos resultados obtidos para o arroz das variedades Gládio I, Fani e 

Ariete II, verificou-se que, quer no arroz com casca, quer no arroz película, os 

fungos de campo eram aqueles em que se obteve maior número de indivíduos. 

No arroz branqueado o número de indivíduos pertencentes aos fungos de 

campo teve um grande decréscimo ou foi até nulo (Ariete II). No caso dos 

fungos de armazenamento houve também um grande decréscimo no número 

de indivíduos obtidos, no entanto, os fungos isolados pertenciam às espécies 

A. candidus, A. penicillioides, Eurotium chevalieri, Penicillium spp. e Penicillium 

steckii, potenciais produtores de micotoxinas (Figs. 15, 16 e 17).  
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Figura 15 - Fungos de campo e fungos de armazenamento isolados a partir de 
amostras de arroz nacional variedade Gládio I na fábrica III. 
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Figura 16 - Fungos de campo e fungos de armazenamento isolados a partir de 
amostras de arroz nacional variedade Fani na fábrica III. 
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Figura 17 - Fungos de campo e fungos de armazenamento isolados a partir 
de amostras de arroz nacional variedade Ariete II na fábrica III. 

 

Para o arroz das variedades Albatros e Gládio II (Figs. 18 e 19), verificou-se 

que os fungos que apresentavam maior número de indivíduos pertenciam ao 

grupo de fungos de armazenamento, o que se deve, provavelmente, ao facto 

de este arroz ter estado armazenado mais de 11 meses, tendo havido uma 

substituição gradual dos fungos de campo pelos fungos de armazenamento, 

como preconizado por diversos autores. Segundo Manabe & Tsuruta (1991) e 

Pitt & Hocking (1997, 2009), os fungos de campo vão sendo substituídos 

gradualmente por fungos de armazenamento devido às características 

intrínsecas de cada grupo.  

 

Contudo, a elevada frequência de fungos de armazenamento na variedade 

Gládio II deveu-se também a uma infestação do lote por insectos, 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 e 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, 1981, 

Sweets, 2000). Os insectos funcionam também como vectores de esporos de 
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fungos, de grãos contaminados para outros grãos (Dix, 1984, Dunkel, 1988). 
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Figura 18 - Fungos de campo e fungos de armazenamento isolados a 
partir de amostras de arroz nacional variedade Albatros na fábrica III. 
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Figura 19 - Fungos de campo e fungos de armazenamento isolados a 
partir de amostras de arroz nacional variedade Gládio II na fábrica III. 

 
 
Quando se compara a duração do armazenamento com as espécies de fungos 

isoladas nas diferentes variedades, verificou-se que as amostras em que se 

obteve maior número de fungos de armazenamento foram aquelas que 

estavam no armazém há mais tempo. Estes resultados coadunam-se com os 
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obtidos por outros autores, os quais referem que os 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 a 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 produtos 

durante o armazenamento. 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 elevado em humidade e, como tal, 

não se desenvolvem facilmente em grãos armazenados uma vez que sofrem 

uma secagem prévia (Mourato, 1984, Navarro et al., 2002a, Pitt & Hoching, 

2009). 

 

Após a análise dos resultados, pode-se afirmar que em todas as amostras 

estudadas houve uma diminuição significativa do número de espécies quando 

se comparam os valores obtidos no arroz com casca com os obtidos no arroz 

branqueado. Contudo, é importante ter em conta que os fungos isolados nas 

amostras de arroz branqueado são considerados potenciais produtores de 

micotoxinas. Verificou-se assim, que o processo de branqueamento do arroz 

conduziu, em todas as amostras analisadas, a uma diminuição dos fungos 

presentes no grão, pois grande parte dos fungos que crescem na casca e na 

película foi eliminada, permanecendo apenas os que crescem no interior do 

grão. Pitt et al. (1994), quando compararam amostras de arroz com casca com 

amostras de arroz branqueado, verificaram que houve uma elevada diminuição 

da frequência de fungos de campo, estando este facto, segundo aqueles 

autores, provavelmente relacionado com o calor gerado no processo de 

branqueamento, o qual é um processo abrasivo. Também Schmidt (1991) 

sugeriu que como os fungos de armazenamento, em especial os dos géneros 

Aspergillus e Penicillium, atacam preferencialmente o tecido embrionário, estes 

estariam nas camadas mais internas do grão, não sendo por isso tão afectados 

pelo processo de branqueamento.  
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Os valores calculados para a riqueza específica, o Índice de Shannon e a 

equitabilidade estão indicados no quadro 18. 
 
 
Quadro 18 - Riqueza específica (S), Índice de Shannon (H’) e Equitabilidade 
(E) de fungos isolados das amostras das diferentes variedades de arroz 
nacional. 
Amostra Arroz S H’ E 

Ariete I 

Casca 16 2,09 0,75 

Película 12 2,00 0,80 

Branqueado 2 0,50 0,72 

Gládio I 

Casca 21 2,55 0,84 

Película 18 2,54 0,88 

Branqueado 4 1,39 1,00 

Fani 

Casca 16 2,24 0,81 

Película 18 1,82 0,63 

Branqueado 3 1,10 1,00 

Ariete II 

Casca 14 2,15 0,82 

Película 11 1,06 0,44 

Branqueado 3 1,10 1,00 

Albatros 

Casca 11 1,81 0,75 

Película 11 1,81 0,75 

Branqueado 2 0,45 0,65 

Gládio II 

Casca 12 1,64 0,66 

Película 10 0,80 0,35 

Branqueado 1 0,0 0,0 

  

Comparando os valores destes índices por variedade de arroz, verificou-se que 

para a variedade Gládio I, a riqueza de taxa e a equitabilidade eram 

ligeiramente superiores. A diversidade foi também ligeiramente superior, o que 

se demonstra com o cálculo do índice de diversidade. A equitabilidade 

apresentou o seu valor máximo, ou seja todas as espécies estão igualmente 

representadas, no caso do arroz branqueado das variedades Gládio I, Fani e 

Ariete II. Além disso verificou-se também que o Índice de Shannon apresentou 
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um valor máximo para as mesmas variedades, o que significa que todas as 

espécies estão representadas por igual número de indivíduos. As amostras de 

Gládio II são aquelas que apresentaram valores de equitabilidade e Índice de 

Shannon menores, no caso do arroz branqueado o valor da equitabilidade 

apresentou o seu valor mínimo, o que significa, que a totalidade dos indivíduos 

pertence a uma só espécie sendo por isso também o Índice de Shannon igual a 

zero, porque a amostra é composta por um único taxon.  

 

No quadro 19 estão indicadas as frequência absoluta e relativa dos fungos 

isolados nas amostras de arroz importado, nas diferentes fases de 

processamento, arroz com casca, película e branqueado. 

 

Considerando os resultados em separado, ou seja Agulha I, II e III, as espécies 

muito frequentes foram, para Agulha I, A. candidus (26,7%) e Fusarium spp. 

(22,3%), Agulha II, Eurotium chevalieri (50,5%), A. candidus (24,6%) e nas 

amostras de Agulha III, A. candidus (78,1%). Em relação às espécies 

frequentes, só nas amostras de arroz Agulha I e II é que se obteve esta classe, 

sendo para Agulha I, as espécies frequentes A. flavus (12,7%) e Trichoconiella 

padwickii (11,5%) e para Agulha II, Aspergillus spp. (14,5%). Todas as outras 

espécies isoladas foram consideradas infrequentes pois apresentavam 

frequências inferiores a 10%. 

 

Comparou-se também as frequências das espécies em relação ao arroz 

película e branqueado, tendo-se obtido os seguintes resultados:  

 

Película 

• muito frequentes – A. candidus (22,2%);  
• frequentes – Eurotium chevalieri (18,3%), Fusarium spp. (14,9%) e 

Aspergillus spp. (10,3%); 
• infrequentes – todos os outros taxa identificados. 

 
 

Branqueado 
• muito frequentes – A. candidus (64,0%);  
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• frequentes – Eurotium chevalieri (16,4%); 
• infrequentes – todos os outros taxa identificados. 

 

Quadro 19 - Frequência absoluta e relativa das diferentes espécies de fungos 
isolados das amostras de arroz importado da Guiana na fábrica III. 
  Agulha I  Agulha II Agulha III  

Película Branqueado Película Branqueado Película Branqueado

Fungos ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi 
Alternaria alternata* - - - - - - - - - - 1 1,8 
Aspergillus spp.** 1 1,1 - - 13 23,6 1 5,3 6 6,3 - -
A.candidus** 3 3,3 5 50,0 1 1,8 9 47,4 59 61,5 54 94,7
A. flavus** 5 5,4 2 20,0 3 5,5 - - 11 11,5 - -
A. fumigatus** - - 1 10,0 - - - - 2 2,1 - -
A. niger** 1 1,1 - - - - - - - - - -
A. wentii** - - - - 1 1,8 - - - - - -
Bipolaris oryzae* 1 1,1 - - - - - - - - - -
Curvularia pallescens* 1 1,1 - - - - - - - - - -
Eurotium chevalieri** - - - - 29 52,7 9 47,4 2 2,1 1 1,8 
Eurotium rubrum** - - - - 5 9,1 - - - - - -
Fusarium spp. ** 41 44,6 - - - - - - - - - -
Helicoma sp. * 1 1,1 - - - - - - - - - -
Nigrospora oryzae* 2 2,2 - - - - - - - - - -
Penicillium spp. ** 1 1,1 - - - - - - 1 1,0 - -
P. citrinum** - - - - - - - - 2 2,1 - -
Penicillium citreonigrum** 1 1,1 - - - - - - - - - -
P. islandicum** - - - - - - - - 3 3,1 - -
Rhyzopus oryzae* 4 4,3 - - - - - - 5 5,2 - -
Stemphylium botryosum* - - 1 10,0 - - - - - - - -
Trichoconiella padwickii* 12 13,0 1 10,0 1 1,8 - - 3 3,1 - -
Fungos estéreis 18 19,6 - - 2 3,6 - - 2 2,1 1 1,8 
Total de indivíduos 92 10 55 19 96 57,0 
Nota: ni - frequência absoluta e fi - frequência relativa (ni /total *100); (*) - fungos de campo e  
(**) - fungos de armazenamento; (-) fungo não isolado nesta amostra. 
 

Após a análise dos resultados obtidos verificou-se que a espécie que foi 

isolada com mais frequência em todas as amostras foi A. candidus. Esta 

espécie já tinha sido referenciada por outros autores como sendo muito 

importante no arroz armazenado no Sudeste Asiático (Pitt et al, 1998, Trung et 

al., 2001, Park et al, 2005 e Oh et al, 2008). Um dado que também parece 

bastante importante é o de que houve uma redução drástica de fungos de 

campo nas amostras de Agulha II e III. Admite-se que este facto estará 
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relacionado com a longa duração do armazenamento, uma vez que não foi 

possível saber qual a duração do armazenamento no país de origem. Mesmo 

as amostras de Agulha I não apresentaram uma frequência tão alta como seria 

de esperar, uma vez que em Portugal este arroz só estava armazenado à 3 

meses. Como se verificou nos outros ensaios realizados com arroz nacional, 

com esse tempo de armazenamento seria de esperar uma frequência mais 

elevada de fungos de campo (Fig. 20). 

 

Ao comparar-se os resultados obtidos na fábrica III com arroz proveniente da 

Guiana com os resultados obtidos na fábrica I com arroz proveniente do 

Suriname, verificou-se que há uma grande diferença em termos dos taxa 

isolados e as suas frequências, apesar destes países fazerem fronteira entre si. 

Pensa-se que este facto está por um lado relacionado com a duração do 

armazenamento no país de origem e por outro lado com a duração e o tipo de 

armazenamento no nosso país, uma vez que os fungos mais frequentes no 

caso da fábrica I eram Trichoconiella padwickii e Aspergillus flavus enquanto 

que na fábrica III era A. candidus. No entanto estas espécies de fungos são 

muito frequentes no arroz do Sudeste Asiático, como já foi referido aquando da 

discussão dos resultados da fábrica I.  
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Figura 20 - Fungos de campo e fungos de armazenamento isolados a partir 
de amostras de arroz importado da Guiana na fábrica III. 
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Quadro 20 - Riqueza específica (S), Índice de Shannon (H’) e Equitabilidade 
(E) de fungos isolados das amostras de arroz importado da Guiana na fábrica 
III. 
Amostra Arroz S H’ E 

Agulha I 
Película 14 1,78 0,67 

Branqueado 5 1,36 0,84 

Agulha II 
Película 8 1,39 0,67 

Branqueado 3 0,86 0,79 

Agulha III 
Película 11 1,46 0,61 

Branqueado 4 0,26 0,19 

 

Em relação ao arroz importado, os valores da riqueza específica foram 

superiores no caso do arroz película do que no arroz branqueado, este facto 

deve-se mais uma vez ao processo de branqueamento, já tendo sido explicado 

anteriormente. A equitabilidade apresentou um valor mínimo para o arroz 

Agulha III branqueado o que quer dizer que neste caso a maioria dos 

indivíduos identificados pertencem a um só taxon. É também para esta amostra 

que se obteve o menor valor do Índice de Shannon. 

  

Após a análise de todos os resultados obtidos nas amostras provenientes das 

fábricas II e III, pode-se afirmar que a frequência de fungos de campo no arroz 

branqueado foi muito reduzida na maioria das amostras estudadas, devendo-se 

esta diminuição, por um lado à duração do armazenamento e, por outro lado, 

ao próprio processo de branqueamento do arroz. Porém, o efeito do 

branqueamento sobre alguns dos fungos de armazenamento foi menor não se 

tendo verificado a eliminação total de crescimento fúngico. Observou-se 

também uma substituição de fungos de campo por fungos de armazenamento 

como preconizado por Pitt & Hocking (2009). 

 

O género Aspergillus foi aquele que apresentou maior frequência nas amostras 

de arroz branqueado, tendo os géneros Penicillium e Fusarium apresentado 

uma frequência menor. No entanto, e considerando que todas as espécies 

identificadas pertencentes a esses géneros podem potencialmente produzir 

micotoxinas, pode afirmar-se que existe um potencial risco do arroz 
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comercializado em Portugal apresentar algum nível destes compostos. Estas 

toxinas podem ter impacto na saúde humana uma vez que são responsáveis 

por diversos efeitos no organismo, como por exemplo, teratogénico, 

carcinogénico, estrogénico, imuno-supressor, hemorrágico ou dermatóxico 

(Morgavi & Riley, 2007, Peska, 2007, Voss & Haschek, 2007).  

 

Por outro lado, e de acordo com o que já foi dito anteriormente na introdução 

deste trabalho, nem sempre o crescimento de um fungo com capacidade para 

produzir micotoxinas implica a presença das mesmas no substrato 

contaminado, pois o processo de produção das micotoxinas é independente do 

processo de crescimento do fungo (Binder et al., 2007). Por outro lado, convém 

destacar os estudos realizados com arroz nacional por Pena et al. (2005), nos 

quais detectaram ocratoxina A em arroz película mas não no arroz branqueado. 

 

I.4.4 - Armazéns dos Agricultores  

 

O arroz utilizado para a realização destes ensaios era arroz com casca e 

encontrava-se nos armazéns, de dois agricultores escolhidos, em pilhas a 

granel. Foram assim recolhidas amostras em diferentes locais das pilhas para 

se verificar se o local da recolha tinha influência sobre o tipo de fungos 

isolados. Nos quadros 21 e 22 estão descritas as frequências absoluta e 

relativa das espécies de fungos isolados e identificados. 

 

Através da análise do quadro 21, verificou-se que dependendo do local da 

colheita da amostra na pilha de arroz, as espécies muito frequentes, frequentes 

e infrequentes pertenciam aos seguintes taxa: 

 

Lateral Direita 

• muito frequentes –  Alternaria sp. (62,7%); 

• frequentes – Scytalidium sp. (14,8%) e Nigrospora sp. (10,6%);  

• infrequentes – todos os outros taxa isolados. 
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Lateral Inferior 

• muito frequentes –  Alternaria sp. (56,7%) e Nigrospora sp. (26,9%); 

• infrequentes – todos os outros taxa isolados. 

 

Lateral Esquerda 

• muito frequentes –  Alternaria sp. (42,8%); 

• frequentes – Aspergillus candidus (17,9%) e Trichoconiella padwickii 

(10,4%);  

• infrequentes – todos os outros taxa isolados. 

 

Lateral Superior 

• muito frequentes –  Alternaria sp. (36,6%) e Aspergillus terreus (30,6%); 

• frequentes – Tricoderma sp.(13,4%);  

• infrequentes – todos os outros taxa isolados. 

 

Centro 

• muito frequentes –  Alternaria sp. (75,6%); 

• frequentes – Humicola sp. (10,2%);  

• infrequentes – todos os outros taxa isolados. 

 

Em relação aos resultados obtidos com as amostras de arroz colhidas no 

armazém II (Quadro 22) verificou-se, considerando cada um dos locais de 

recolha das amostras em separado, como taxon muito frequentes, para a 

lateral esquerda, Alternaria sp. (37,5%), frequentes Trichoderma sp. (18,3%) e 

Nigrospora sp. (10,4%) e infrequentes todos os outros taxa identificados. No 

topo da pilha I, os taxa muito frequentes foram a Alternaria sp. (26,2%) e 

Aspergillus niger (24,6%), frequentes Trichoderma sp. (15,1%) e infrequentes 

todos os outros taxa isolados. Relativamente aos resultados obtidos no topo da 

pilha II, o taxon muito frequentes pertencia a Alternaria sp. (45,6%), o taxon 

frequentes a Nigrospora sp. (11%) e os restantes taxa identificados foram 

infrequentes. No caso dos fungos obtidos nas amostras retiradas no topo da 

pilha III, os indivíduos muito frequentes pertenciam aos géneros Alternaria sp. 

(53,3%) e Rhizopus sp. (32,2%), sendo os outros taxa isolados infrequentes. 
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Para a lateral direita da pilha o taxon muito frequentes pertencia a Alternaria sp. 

(84,3%) e todos os outros taxa isolados foram infrequentes.   

 

Quadro 21 - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a partir de 
amostras de arroz nacional recolhidas no armazém I. 
  Localização da amostra na pilha de arroz 

LD LI LE LS C 
Taxa ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi
Acremonium sp. * 2 1,4 7 4,1 1 0,5 - - 2 1,6
Alternaria sp. * 89 62,7 97 56,7 86 42,8 49 36,6 96 75,6
Aspergillus sp. ** - - - - - - 1 0,7 - -
A. candidus ** 2 1,4 - - 36 17,9 5 3,7 - -
A. flavus ** - - - - - - - - 2 1,6
A. niger ** - - - - - - 7 5,2 - -
A. terreus ** - - - - - - 41 30,6 - -
Bipolaris sp. * - - 2 1,2 - - - - - -
Chrysosporium  sp. * - - - - 2 1,0 - - - -
Cladosporium sp. * 4 2,8 - - - - - - - -
Eurotium sp. ** 2 1,4 6 3,5 10 5,0 - - - -
Fusarium sp. ** - - 3 1,8 7 3,5 - - 9 7,1
Humicola sp. * - - - - - - - - 13 10,2
Nigrospora sp. * 15 10,6 46 26,9 9 4,5 3 2,2 2 1,6
Penicillium islandicum ** - - - - - - - - 1 0,8
Phialophora sp. * 1 0,7 - - - - - - - -
Rhizopus sp. * - - - - 1 0,5 7 5,2 - -
Scytalidum sp. * 21 14,8 5 2,9 19 9,5 - - 1 0,8
Stemphylium sp. * 1 0,7 - - - - - - - -
Trichoconiella padwickii * - - 3 1,8 21 10,4 1 0,7 - -
Trichoderma sp. * - - - - 2 1,0 18 13,4 - -
Ulocladium sp. * 1 0,7 - - - - - - - -
Fungos estéreis 4 2,8 2 1,2 7 3,5 2 1,5 1 0,8
Total de indivíduos 142 171 201 134 127 
Nota: ni - frequência absoluta e fi - frequência relativa (ni /total *100); (*) - fungos de campo e 
(**) - fungos de armazenamento; LD – lateral direita, LI – lateral inferior, LE – lateral esquerda, 
LS – lateral superior e C – centro; (-) fungo não isolado nesta amostra. 
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Quadro 22 - Frequência absoluta e relativa dos fungos isolados a partir de 
amostras de arroz nacional recolhidas no armazém II. 
  Localização da amostra na pilha de arroz 

LE I II III LD  
Taxa ni fi ni fi ni fi ni fi ni fi
Acremonium sp. * 2 0,8 - - 2 1,1 4 2,6 - -
Alternaria sp. * 90 37,5 33 26,2 83 45,6 81 53,3 97 84,3
Aspergillus sp. ** - - - - 5 2,7 - - - -
A. candidus ** - - 2 1,6 1 0,5 - - - -
A. flavus ** 2 0,8 2 1,6 3 1,6 2 1,3 - -
A. niger ** 18 7,5 31 24,6 16 8,8 2 1,3 1 0,9
A. terreus ** - - 2 1,6 1 0,5 - - 2 1,7
Bipolaris sp. * - - - - - - 1 0,7 - -
Chaetomium sp. * 1 0,4 5 4,0 12 6,6 1 0,7 - -
Cladosporium sp. * 15 6,3 - - 3 1,6 1 0,7 - -
Eurotium sp. ** - - - - 2 1,1 - - - -
Fusarium sp. ** 6 2,5 - - - - - - 3 2,6
Nigrospora sp. * 25 10,4 6 4,8 20 11,0 1 0,7 - -
Penicillium sp. ** - - 5 4,0 - - - - 1 0,9
Rhizopus sp. * 22 9,2 10 7,9 10 5,5 49 32,2 1 0,9
Scytalidum sp. * 10 4,2 - - - - 4 2,6 - -
Trichoconiella padwickii * - - 5 4,0 - - - - - -
Trichoderma sp. * 44 18,3 19 15,1 16 8,8 6 3,9 5 4,3
Fungos estéreis 5 2,1 6 4,8 8 4,4 - - 5 4,3
Total de indivíduos  240 126 182 152 115 
Nota: ni - frequência absoluta e fi - frequência relativa (ni /total *100); (*) - fungos de campo e 
(**) - fungos de armazenamento; LE – lateral esquerda, I – topo pilha I, II – topo pilha II, III – 
topo pilha III e LD – lateral direita; (-) fungo não isolado nesta amostra. 
 

Para uma melhor visualização dos resultados obtidos em termos de fungos de 

campo e fungos de armazenamento construíram-se gráficos por forma a 

agrupar os resultados obtidos nestes dois grandes grupos (Figs. 21 e 22). Nos 

mesmos pode verificar-se que as espécies de fungos pertencentes ao grupo de 

fungos de campo estão representadas com maior número de indivíduos 

isolados.  

 

 

81 
 



 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

LD LI  LE LS C

N
º 
de

 in
di
ví
du

os
 is
ol
ad
os

Fungos campo Fungos armazenamento
 

Figura 21 – Fungos de campo e fungos de armazenamento, no armazém I, 
obtidos em diferentes locais da pilha de arroz a granel. (LD) – lateral direita, 
(LI) – lateral inferior, (LE) – lateral esquerda, (LS) – lateral superior e (C) – 
centro.  
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Figura 22 – Fungos de campo e fungos de armazenamento, no armazém II, 
obtidos em diferentes locais das pilhas de arroz a granel. (LE) – lateral 
esquerda, (I) – topo pilha I, (II) – topo pilha II, (III) – topo pilha III e (LD) – 
lateral direita. 

 

Após a análise dos resultados obtidos verificou-se que o número de indivíduos 

pertencentes aos géneros de fungos de campo era muitíssimo superior ao dos 
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géneros de fungos de armazenamento, sendo respectivamente, no armazém I, 

643 fungos de campo versus 132 fungos de armazenamento e no armazém II, 

708 fungos de campo versus 107 fungos de armazenamento. Os géneros de 

fungos de campo com maior número de espécimes no armazéns I foram 

Alternaria, Nigrospora, Scytalidium, Trichoconiella e Trichoderma e no 

armazém II foram Alternaria, Rhizopus, Trichoderma e Nigrospora. Em relação 

aos fungos de armazenamento o género mais frequente foi o Aspergillus.  

 

Pode assim afirmar-se que os fungos de campo têm uma maior importância do 

que os fungos de armazenamento neste tipo de armazéns uma vez que é mais 

difícil controlar os teores de água do arroz nestas estruturas. O arroz está 

assim mais susceptível às mudanças quer de humidade relativa quer de 

temperatura, facilitando, por isso, o desenvolvimento dos fungos de campo. 

Além disso, estas recolhas foram executadas logo após a secagem do arroz 

proveniente do campo, isto é, ao longo do primeiro mês de armazenamento. 

Devido a esse facto tinha ocorrido a substituição gradual dos fungos de campo 

por fungos de armazenamento como é sugerida por diversos autores (Mourato, 

1984, Manabe & Tsuruta, 1991 e Bhattacharya & Raha, 2002).  

 

Na literatura consultada não foi possível encontrar publicados dados que 

corroborem os resultados obtidos nos ensaios descritos. No entanto, a maioria 

dos fungos isolados e identificados nas amostras de arroz pertencem aos 

mesmos géneros e espécies isoladas por outros autores (Manabe & Tsuruta, 

1991, Pitt et al., 1994, Pitt & Hocking, 1997, Tonon et al., 1997, Pacin et al., 

2002, Maity et al., 2004, Park et al., 2005, Makun et al., 2007). Foram ainda 

isolados fungos pertencentes aos géneros Chrysoporium, Humicola, 

Phialophora, Scytalidium, Stemphylium e Ulocladium, fungos esses presentes 

no solo e responsáveis por provocar doenças nas plantas. 

 
Foram também calculados os Índices de diversidade de Shannon, a riqueza 

específica e a equitabilidade (Quadro 23). 

 

Analisando o quadro 23, verificou-se que os valores mínimos de equitabilidade 

e do Índice de diversidade de Shannon foram obtidos no centro da pilha e na 
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lateral direita, respectivamente nos armazéns I e II, ou seja nestes locais a 

maioria dos indivíduos identificados pertence a uma só espécie, estando as 

outras espécies pouco representadas em número de espécimes identificados.    

 
Quadro 23 - Riqueza específica (S), Índice de Shannon (H’) e Equitabilidade 
(E) de fungos isolados das amostras de arroz nacional nos armazéns I e II. 

Armazém Localização na pilha S H’ E 

I 

LD 11 1,30 0,54 

LI 9 1,27 0,58 

LE 12 1,68 0,68 

LS 10 1,65 0,72 

C 9 0,94 0,43 

II 

LE 12 1,91 0,77 

I 12 1,62 0,65 

II 14 1,89 0,72 

III 11 1,27 0,53 

LD 8 0,71 0,34 

 

I.5 – CONCLUSÕES  

 

Os fungos de armazenamento, pertencentes aos géneros Aspergillus, 

Fusarium e Penicillium, colonizam os grãos depois de armazenados e regra 

geral, isso só acontece quando o armazenamento é efectuado em condições 

de temperatura e teor de água do produto que permitam o seu crescimento. No 

entanto, devido à sua adaptação a baixos teores de água, estes fungos podem 

invadir grãos que são armazenados com teores de água muitas vezes 

considerados seguros, acabando por vir a causar sérios prejuízos, ainda antes 

de se suspeitar da sua presença. São responsáveis pela deterioração do 

cereal, provocando alteração do aspecto, sabor, aroma e valor nutricional do 

produto, pela produção de micotoxinas e consequentemente por problemas de 

saúde pública (Magro, 2001).  
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Com este estudo pretendeu-se contribuir para o conhecimento da diversidade 

de fungos que podem ser identificados no arroz armazenado em Portugal, uma 

vez que não foi possível encontrar na bibliografia consultada referências 

actuais a estudos que abordem este tema. As observações efectuadas 

mostraram que o arroz nacional apresentou maior diversidade de fungos que o 

arroz importado, tendo-se identificado 68 taxa no arroz nacional e 24 taxa no 

arroz importado, perfazendo um total 73 taxa. 

 

Comparando os resultados obtidos em todas as fábricas e armazéns de 

agricultor verificou-se também que existem 18 espécies que são comuns entre 

o arroz nacional e o importado, como Alternaria alternata, Aspergillus spp., A. 

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

Eurotium chevalieri, Fusarium spp., F. semitectum, Penicillium spp., P. citrinum, 

P. islandicum, Rhizopus oryzae, Stemphylium botryosum, Trichoconiella 

padwickii e Trichoderma sp.  

 

Existe um vasto número de espécies que só foram isoladas no arroz nacional, 

como Absidia corymbifera, Alternaria spp., A. arborescens, A. infectoria, A. 

tenuissima, Aspergillus ochraceus, A. penicillioides, A. sydowii, A. versicolor, 

Bipolaris spp., B. australiensis, B. cynodontis, B. hawaiiensis, Botrytis sp., 

Chaetomium sp., C. globosum, C. spirale, C. trilaterale, Chrysosporium sp., 

Cladosporium sp., Cunninghamella sp., Curvularia aeria, C. intermedia, C. 

lunata, Dreschlera sp., Epicoccum purpurascens, Fusarium equiseti, F. 

moniliforme, Geotrichum sp., Humicola sp., Nigrospora sp., N. oryzae, Mucor 

racemosus, Penicillium rugulosum, P. steckii, P. viridicatum, Phialophora sp., 

Pyricularia oryzae, Scytalidium sp., Sordaria fimicola, Stemphylium sp., 

Syncephalastrum racemosum, Trichoderma harzianum, Trichothecium roseum, 

Ulocladium sp. e U. atrum. 

 

As espécies Aspergillus wentii, Curvularia pallescens, Eurotium rubrum, 

Helicoma sp., Penicillium aspergilloides e P. citreonigrum foram isoladas 

apenas de arroz importado. 

 
Algumas das espécies de fungos de campo que foram isoladas nas amostras 
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de arroz são responsáveis por provocar doenças na planta antes da sua 

colheita, merecendo por isso algum destaque. Pertencem a esse grupo, P. 

oryzae, B. oryzae e T. padwickii.  

 

Os resultados obtidos permitiram ainda concluir que ao longo do tempo os 

fungos de campo tendem a diminuir, dando lugar a fungos de armazenamento. 

Estes, por sua vez, tiveram tendência em aumentar ao longo do tempo de 

armazenamento, facto também evidenciado por outros autores como já 

anteriormente referido (Mourato, 1984, Manabe & Tsuruta, 1991, Pitt & 

Hocking, 1997, 2009). 

 

Procurou-se avaliar até que ponto o processo de branqueamento do arroz 

interactua com a ocorrência de fungos contaminantes, tendo-se verificado que 

os fungos de campo ocorreram com maior frequência no arroz com casca e 

arroz película do que no arroz branqueado e, em alguns casos, não foi mesmo 

identificado qualquer fungo de campo nas amostras de 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 um ligeiro decréscimo na passagem do arroz com 

casca 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 Alternaria sp., A. alternata, Aspergillus candidus, A. flavus, A. 

fumigatus, A. penicillioides, Curvularia sp., Eurotium chevalieri, Penicillium sp., 

Penicillium steckii Nigrospora oryzae, Stemphylium botryosum e Trichoconiella 

padwickii permaneceram nas amostras estudadas após o branqueamento. 

 

Contudo é importante salientar que alguns dos fungos isolados nestas 

amostras de arroz, nomeadamente Aspergillus sp. e Penicillium sp. são 

potenciais produtores de micotoxinas. Esta situação está longe de ser a ideal, 

quer na perspectiva fabril, devido aos prejuízos que poderão originar no arroz 

armazenado, quer do ponto de vista de saúde pública. É por isso fundamental 
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melhorar e controlar as condições de armazenamento do arroz. Contudo, é 

preciso, também lembrar que a presença de determinado fungo não implica 

obrigatoriamente a existência de micotoxinas e que a alimentação deverá ser a 

mais diversificada possível, de modo a diminuir o impacto da ingestão 

indesejada das mesmas.  

 

Para a obtenção de um produto final de qualidade, é fundamental tomar 

algumas precauções, como por exemplo, a colheita deverá ser realizada assim 

que a maturação do arroz o permita, ocorrendo antes das chuvas para evitar o 

aumento do teor de água do produto; os processos de colheita, debulha e 

secagem deverão ser o menos agressivos possível por forma a manter a 

integridade do grão de arroz, o qual deverá entrar no armazém em boas 

condições fitossanitárias. Antes do armazenamento, deverá ocorrer a secagem 

do arroz até um teor máximo de água do produto de 13%. Aconselha-se ainda 

a limpeza das estruturas e máquinas no início de cada campanha, de modo a 

minimizar a presença dos esporos de fungos que possam ter ficado da 

campanha anterior.  

 

Durante o armazenamento é importante também monitorizar as condições de 

temperatura, teor de água do produto e a presença de insectos de modo a 

evitar o acréscimo de fungos. Em situações de maior risco, poder-se-á recorrer 

a métodos preventivos como, arejamento, ventilação ou refrigeração. Segundo 

Navarro & Noyes (2002), o uso de CO2 em atmosfera controlada poderá ser 

também uma mais valia para o controlo do crescimento fúngico. No entanto, 

estas tecnologias implicam equipamentos sofisticados e dispendiosos que não 

estão disponíveis para qualquer agricultor ou mesmo em qualquer fábrica, se 

estiverem em questão países com maiores dificuldades económicas.  

 

Nesses países, os métodos de prevenção e controlo do crescimento fúngico 

têm de ser práticos e de fácil utilização. Assim, num futuro próximo, a utilização 

de atmosferas saturadas em óleos essenciais, provenientes de plantas, com 

acção fungistática ou fungicida, o desenvolvimento de estirpes de fungos não 

produtores de micotoxinas, que por competição com estirpes produtoras são 

capazes de reduzir ou mesmo inibir a produção de micotoxinas nos cereais, ou 
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ainda o estudo de espécies entomopatogénicas capazes de reduzir a 

população de insectos e, consequentemente, de fungos, são eventuais e 

possíveis linhas de pesquisa a seguir para a obtenção de novas formulações 

capazes de serem utilizadas na inibição ou redução do crescimento de fungos. 

 



CAPÍTULO II – UTILIZAÇÃO DE EXTRACTOS VEGETAIS, ÓLEOS 
ESSENCIAIS E SUBSTÂNCIAS BIOACTIVAS NA INIBIÇÃO DO 
CRESCIMENTO DE FUNGOS DE ARMAZENAMENTO 
 
II.1 – INTRODUÇÃO 

 

Desde da Antiguidade que as plantas desempenham um papel preponderante 

na vida do Homem, nomeadamente na alimentação, na saúde, na cosmética, 

na perfumaria e na religião. Já as antigas civilizações Grega (Hipocrates, 

Teofrastos, Dioscroides) e Romana (Plínio, Galeno) estavam familiarizadas 

com as características medicinais das plantas (De Pasquale, 1984). No 

entanto, com a descoberta dos fármacos de síntese química no século XX, esta 

experiência empírica foi rejeitada, tendo a Medicina perdido a confiança nas 

propriedades curativas das plantas (Pepeljnjak et al., 2003).  

 

As plantas sintetizam uma grande diversidade de metabolitos secundários 

(flavonóides, terpenóides, carotenóides, cumarinas, alcalóides, aminoácidos 

não proteicos e compostos fenólicos), os quais não estão associados 

directamente às funções de crescimento e reprodução das plantas, antes 

resultam dos mecanismos de adaptação, defesa e interacção destas com o 

ambiente.  

 

Durante muito tempo, os metabolitos secundários foram considerados “lixo”, 

apesar de possuírem estruturas interessantes e, em muitos casos, com 

propriedades biológicas exploráveis. Actualmente grande parte destes 

compostos são economicamente importantes, tendo interesse biológico e/ou 

terapêutico para o Homem. São por isso utilizados como aromas, fragrâncias, 

estimulantes, venenos, alucinogénios, corantes ou pesticidas (Matos, 2001, Hill 

& Wang, 2009).  

 

Muitos destes metabolitos secundários são moléculas com elevada 

complexidade estrutural, difíceis de obter através de síntese química, sendo 

por isso a sua síntese biológica uma alternativa mais viável. Mas a utilização 

maciça de plantas para extracção de compostos com actividade biológica 
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levanta problemas quer de origem ecológica quer prática. Se por um lado é 

necessário plantar grandes extensões de terreno para se obter quantidades 

razoáveis de produto, uma vez que estes metabolitos são produzidos na planta 

em quantidades mínimas, por outro lado só serão mantidas as espécies 

vegetais capazes de produzir compostos activos, levando a uma redução da 

variabilidade genética. 

 

Para ultrapassar estes problemas e restrições inerentes à produção de plantas 

no campo, vários investigadores desenvolveram métodos alternativos para 

produção de compostos bioactivos, sendo a culturas de células vegetais uma 

fonte possível de compostos valiosos (Matos, 2001). Esta técnica, no entanto, 

também apresenta problemas pois embora a síntese de compostos possa 

ocorrer em todos os tecidos e células, na realidade esta biosíntese está restrita 

a tecidos e células especiais, como por exemplo flores, frutos ou sementes, ou 

a condições ambientais específicas o que implica que haja a diferenciação e 

desenvolvimento da planta na sua totalidade (Wink, 1990).  

 

Com a revolução industrial e o desenvolvimento da química orgânica houve um 

aumento da preferência pelos compostos de síntese para o tratamento de 

doenças e pragas. Tal deveu-se ao facto de os compostos puros serem de 

mais fácil obtenção e manipulação e de sofrerem modificações estruturais para 

serem mais eficazes e seguros.  

 

Embora seja mais conhecida a sua utilização em fitoterapia, as plantas têm 

também desempenhado um papel significativo na protecção das culturas e na 

conservação de alimentos (Banerji et al., 1985, Matos, 2001).  

 

No entanto, a utilização excessiva e indiscriminada de pesticidas orgânicos tem 

conduzido à contaminação do solo e água, com consequente malefício na 

saúde dos animais e do Homem (Roy & Dureja, 1998). São assim necessárias 

alternativas aos pesticidas sintéticos, podendo as substâncias provenientes das 

plantas e microrganismos constituir uma opção viável.  
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Deste modo, espera-se que as substâncias de origem vegetal sejam mais 

vantajosas que os pesticidas sintéticos, visto serem facilmente decompostas, 

ambientalmente pouco poluentes e possuírem propriedades não fitotóxicas ou 

residuais (Bishop & Thornton, 1997).  

 

Contudo, e neste contexto, não deve ser esquecido que a utilização dos 

produtos naturais esteve sempre conotada com um significado mágico- 

religioso, dependendo da cultura em questão. Nessa óptica, esta abordagem 

poderá ser encarada como contrária ao modo de vida das sociedades 

industrializadas, nas quais estes produtos sempre foram considerados como 

uma opção para os mais desfavorecidos, iletrados ou simplesmente como 

superstição religiosa sem qualquer valor farmacológico (Shu, 1998).  

 

Esta perspectiva está definitivamente ultrapassada, uma vez que cerca de 25% 

dos fármacos mundialmente prescritos provêem das plantas. Dos 252 fármacos 

considerados essenciais pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 11% são 

de origem vegetal exclusiva, sendo ainda um número significativo de drogas 

sintéticas obtidas a partir de precursores naturais. São exemplos de fármacos 

importantes de origem vegetal a digoxina, extraída de Digitalis spp. L., a 

quinina e quinidina, de Cinchona spp. L., a vincristina e vinblastina, de 

Catharanthus roseus (L.) G. Don, a atropina, de Atropa belladona L. e a morfina 

e codeína de Papaver somniferum L. (Quadro 24). Estima-se que 60% das 

moléculas com acção antitumoral e anti-infecciosa, que se encontram 

comercializadas ou em fase de aprovação, sejam de origem natural (Shu, 

1998).     

 

Por outro lado, a importância dos extractos e óleos vegetais na protecção das 

culturas ganhou relevância sob o conceito de Protecção Integrada, segundo o 

qual o controlo de doenças e pragas deve ser feito recorrendo a uma utilização 

mínima de pesticidas sintéticos. Deste modo, não sendo assim possível deixar 

de utilizar substâncias activas para o controlo de pragas e doenças, a pesquisa 

de pesticidas naturais, nomeadamente de origem vegetal, reveste-se da maior 

importância.  

 



 

Quadro 24 – Exemplos de substâncias derivadas das plantas com interesse comercial (Figueiredo et al., 2006). 
Grupo 

químico Composto Espécie Utilização industrial 

Alcalóides Codeína Papaver somniferum L. Analgésico 
 Lobelina Lobelia inflata L. Estimulante respiratório 
 Quinino Chinchona ledgeriana Moens ex Trimen Antipalúdico 
 Atropina Atropa belladona L. Usos oftálmicos, anticolinérgico 
 Hiosciamina Datura stramonium L. Anticolinérgico 
 Escopolamina Datura stramonium L. 

Duboisia myoporoides R. Br. 
Hipotensor, tratamento de doenças 

motoras 
 Vincristina, Vinblastina Catharanthus roseus L. Antileucémico 
Terpenos Diosgenina Dioscorea deltoidia Wallich. Contraceptivo 
 Digoxina Digitalis lanata Erhr. Cardiotónico 
 Saponinas Panax ginseng C.Meyer Tónico 
 Isoprenóides Hevea brasiliensis Müll.Arg Borracha 
 Jasmonatos Jasminum sp. L. Perfume 
 Piretrinas Chrysanthemum cinerariaefolium Vis. Insecticida 
 Valepotriatos Valeriana officinalis L. Carminativo, antiespasmódico 
 Carotenóides Daucus carota L., Crocus sativus L., 

Capsicum annum L., Bixa orellana L., 
Lycopersicum sp. L. 

Pigmentos 

 Taxol Taxus breviflora Nutt. non hort. Anticarcinogénico 
Fenóis β−cianina, β−xantina Beta vulgaris L. Pigmentos 
 Antocianinas Hibiscus sp. L. Pigmentos 
 Xiconina Lithospermum erythrorhizon Sieb. & Zucc. Pigmento anti-inflamatório 
 Taumatina Thaumatococcus danielli (Benn.) Benth. Edulcorante 
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É neste contexto que se inserem os estudos de controlo de fungos 

contaminantes de cereais armazenados do presente trabalho. Efectivamente, 

apesar da melhoria das condições de higiene e técnicas de produção de 

alimentos, a segurança alimentar tem apresentado um aumento de 

preocupação em termos de saúde pública.  

 

Estima-se que mais de 30% da população dos países industrializados sofre 

de intoxicações alimentares. Só no ano 2000, pelo menos 2 milhões de 

pessoas morreram por doenças provocadas por intoxicações alimentares no 

mundo inteiro (WHO, 2002).  

 

O armazenamento é uma das etapas críticas quanto à conservação dos 

alimentos, sobretudo de produtos agrícolas. Os efeitos das alterações 

ocorridas durante esta fase, mesmo quando não detectáveis, repercutem-se 

ao longo de todo o processo de distribuição, transformação e comercialização 

dos produtos (Navarro & Noyes, 2002, Matos et al., 2007). 

 

Durante este período, os alimentos devem ser conservados de forma 

adequada e protegidos de factores físicos (temperatura e humidade relativa), 

químicos (presença de O2, resíduos de tratamentos químicos, reacções 

químicas indesejáveis) e biológicos (infestações por fungos, insectos, ácaros, 

roedores ou aves), que possam provocar a sua deterioração. De entre estes 

diferentes factores, os biológicos assumem grande relevância dado os 

perigos directos que deles podem advir. Os efeitos da deterioração 

provocados por fungos podem conduzir à perda total do alimento ou da sua 

salubridade, devido à presença de micotoxinas, apresentando graves riscos 

de toxicidade para os consumidores (Vargas et al., 2001, Matos et al., 2007). 

 

Por isso, é de grande importância e da maior relevância o estudo de soluções 

para a eliminação de fungos e bactérias sem utilização de fungicidas e 

bactericidas de síntese química. Neste sentido, as potencialidades dos 

produtos naturais de origem vegetal, reconhecidos como uma alternativa aos 

pesticidas de síntese, apresentam uma importância crescente, dado que 

continua a haver necessidade da pesquisa de substâncias naturais activas 
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para a protecção dos produtos agrícolas, nomeadamente para controlo de 

fungos patogénicos de cereais e de alimentos secos armazenados.  

 

II.1.1 – Benefícios da utilização de biocidas produzidos por plantas versus 

pesticidas de síntese 

 
O interesse do estudo de várias plantas é conhecido devido aos seus efeitos 

potencialmente benéficos para humanos e animais e para a protecção de 

culturas. De facto, têm sido atribuídas aos constituintes químicos existentes 

nos extractos vegetais e óleos essenciais importantes propriedades 

biológicas e medicinais, nomeadamente, anti-séptica1, antibacteriana (Deans 

& Ritchie, 1987, Carson et al., 1995, Mourey & Canillac, 2002), antiviral 

(Bishop, 1995), antifúngica (Azzouz & Bullerman, 1982, Akgul & Kivanç, 

1988, Jayashree & Subramanyam, 1999, Tequida-Meneses et al., 2002, Mari 

et al., 2003), antitoxigénica (Akgul et al., 1991, Ultee & Smid, 2001, Juglal et 

al., 2002), antiparasitária (Pandey et al., 2000, Pessoa et al., 2002) e 

insecticida (Konstantopoulou et al., 1992, Karpouhtsis et al., 1998) (Quadro 

24). 

 

Os extractos e os óleos essenciais obtidos a partir das plantas são ricos em 

compostos de metabolismo secundário. As propriedades dos produtos 

naturais de origem vegetal, utilizados na protecção dos produtos agrícolas, 

são conhecidas desde há longa data e continuam a ser importantes hoje em 

dia, cativando a atenção de investigadores e industriais. Por sua vez, as 

exigências em torno dos pesticidas obrigam à pesquisa de novas fontes de 

substâncias bioactivas suficientemente específicas e eficazes, que 

justifiquem os custos do seu desenvolvimento e aplicabilidade (Clought et al. 

1994, Matos, 2004, Matos & Ricardo, 2006). 

 

De facto, a utilização generalizada de pesticidas de síntese química na 

agricultura tem provocado graves problemas de contaminação do solo e das 

águas residuais. A restrição ao seu uso é hoje exigida pela opinião pública 

                                            
1 Glossário das propriedades medicinais das plantas no Anexo VII 
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em geral, mas em contrapartida tem de haver um desenvolvimento de 

soluções alternativas para o combate de pragas, doenças e infestantes. Por 

outro lado, o conhecimento de factores sócio-económicos, ambientais e 

decorrentes do aumento da resistência de pragas e doenças aos pesticidas 

de síntese tem constituído factor de pressão para o incremento dos estudos 

que conduzam à definição de novos meios de controlo dos agentes 

patogénicos, mas que sejam fortemente bioactivos, bastante selectivos e 

ecologicamente inofensivos. Neste sentido, a pesquisa de compostos 

naturais tem sido objecto de grande interesse, quer pela diversidade de 

estruturas moleculares que apresentam quer, também, pelas suas potenciais 

acções biológicas sobre diferentes seres vivos (Matos, 2001).  

 

II.1.2 – Extractos vegetais 

 

As plantas aromáticas medicinais, para além dos seus usos tradicionais, têm 

visto aumentar a sua importância económica, podendo ser úteis para 

utilizações industriais alternativas, como potencial fonte de moléculas 

bioactivas (Hostettman & Lea, 1987, Nakanishi, 1994). As substâncias com 

propriedades mais notáveis para utilização não alimentar, que conferem 

valorização agro-industrial às plantas aromáticas, são metabolitos 

secundários de composição química variada, realçando-se os óleos ou 

essências, resinas, flavonóides ou alcalóides. Na natureza, os metabolitos 

secundários constituintes dos extractos vegetais, desempenham um papel 

importante na inibição da germinação de sementes de espécies de plantas 

rivais, na atracção de polinizadores, na protecção contra a perda de água e 

aumento de temperatura, e na protecção das plantas contra ataques de 

bactérias, fungos, vírus, insectos, podendo mesmo actuar como dissuasores 

de predação por herbívoros (Bakkali et al., 2008). 

 

As substâncias bioactivas não se encontram na planta em estado puro, mas 

sim sob a forma de complexos, cujos diferentes componentes muitas vezes 

complementam ou reforçam a sua acção. O processo de isolamento de 

compostos é muitas vezes dispendioso e demorado, podendo ele mesmo 

acarretar alguns prejuízos ambientais. Contudo a utilização de extractos 
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vegetais na protecção integrada dos produtos pós-colheita pode limitar os 

prejuízos que podem ocorrer nestes produtos sem envolverem grandes 

inconvenientes para o ambiente (Matos et al., 1999, Matos & Ricardo, 2006). 

   

As transformações tecnológicas fazem da planta medicinal um preparado 

vegetal, contendo um certo número de substâncias. A fitoquímica, permite a 

sua identificação, determinar a sua estrutura, a sua distribuição na planta e 

as alterações de composição ao longo do ciclo vegetativo, no período de 

secagem e armazenamento, ou no processo de transformação. Os processos 

de extracção são relevantes para o sucesso da prática do uso de extractos 

vegetais.  

 

Os extractos vegetais têm vindo a ser estudados com vista à sua utilização 

para a diminuição dos prejuízos causados por insectos e fungos nos produtos 

armazenados, sendo relevante a acção repelente, fago-inibidora, esterilizante 

e/ou insecticida (Kalinovic, et al., 1997, Regnault-Rogere & Hamraoui, 1993). 

São também conhecidas as propriedades fungicida ou fungistática de 

extractos vegetais em produtos armazenados (Ignatowicz & Wesolowska, 

1994, Paster et al., 1995). Os extractos e óleos de origem vegetal são uma 

alternativa aos produtos químicos de síntese, podendo ser utilizados como 

fungicidas e bactericidas biológicos, tanto em tratamentos de pré-colheita 

como de pós-colheita dos quais se realça o período de armazenamento 

(Matos & Ricardo, 2006). 

 

II.1.3 – Óleos essenciais 

 
O conhecimento sobre os óleos essenciais de plantas data desde alguns 

séculos antes da era cristã. As referências históricas de obtenção e utilização 

desses óleos estão ligadas, originalmente, aos países orientais, destacando-

se o Egipto, a Pérsia, o Japão, a China e a Índia. No entanto, a evolução dos 

conhecimentos técnicos sobre os óleos essenciais só ocorreu em meados do 

século XVIII, quando se iniciaram os estudos de caracterização química dos 

mesmos. 
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Pensa-se que o termo “óleo essencial” deriva do nome dado no século XVI 

pelo reformador suíço da Medicina, Paracelsus von Hohenheim, o qual 

designou o seu componente efectivo como “a quinta essência” (Guenther, 

1948). 

 

Segundo a Norma Portuguesa NP-90 de 1970, óleos essenciais são 

“produtos odoríferos naturais, brutos ou rectificados, voláteis à temperatura 

ambiente e extraídos de plantas por processos físicos tais como: expressão, 

destilação, extracção por solvente, enfloragem e maceração” (Teixeira, 

2003). Em 1987 esta Norma Portuguesa foi revista passando a designar-se 

por óleos essenciais “os produtos aromáticos obtidos por destilação pelo 

vapor de água, de matérias vegetais de origem botânica determinada ou por 

expressão do pericarpo dos citrinos, e separados da fase aquosa por 

processos físicos e, ainda por alargamento, outros produtos aromáticos 

obtidos a partir de matérias vegetais, por outros processos de destilação ou 

por destilação fraccionada, ou submetidos durante a sua preparação a 

tratamentos auxiliares tais como a filtração, a centrifugação, a rectificação, o 

tratamento por adsorventes, por concentração selectiva ou por eliminação de 

certos constituintes” (NP 90, 1987). 

  

Os óleos essenciais são misturas de compostos naturais complexos, com 

odor forte, voláteis, líquidos, límpidos e por vezes coloridos, solúveis nos 

lipídos e em solventes orgânicos apolares. O peso específico situa-se entre 

0,84 e 1,18, sendo a maioria mais leve do que a água. São opticamente 

activos e o seu ponto de ebulição é de 150 a 180ºC (Wagner, 1993).  

 

De entre as famílias de plantas produtoras de óleos essenciais refererem-se 

como mais importantes as Apiaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Lamiaceae, 

Lauraceae, Myrtaceae, Pinaceae, Piperaceae, Rutaceae e Zingiberaceae 

(Gildemeiester & Hoffmann, 1956, Wagner, 1993).  

 

Os óleos podem ser produzidos por todos os órgãos da planta, botões florais, 

flores, folhas, sementes, frutos, caules, casca, tronco e raízes, sendo 

armazenados em células secretoras, cavidades, canais, células epidérmicas 
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ou tricomas glandulares (Stamenic et al., 2008, Figueiredo et al., 2006). 

Assim, podemos extrair óleos essenciais das folhas como no caso da menta 

ou do eucalipto; das flores como é o caso da rosa e do jasmim; dos frutos 

como na laranja e no limão; da madeira, como no sândalo ou no pau-rosa; 

das cascas do caule, como na canela; dos rizomas, como acontece com o 

gengibre; e das sementes, como a noz-moscada. Verifica-se que os óleos 

extraídos de diferentes órgãos da planta podem apresentar composição 

química, características físico-químicas e odores distintos (Vitti & Brito, 2003).       

 

Estes óleos têm um papel de defesa quanto a agentes patogénicos e pragas, 

podendo também actuar como atractivo para os insectos polinizadores, 

favorecendo a dispersão do pólen e sementes (Bakkali et al., 2008). Podem, 

ainda, influenciar a redução da taxa de transpiração das plantas e inibir a 

germinação ou crescimento de plantas competitivas no mesmo nicho 

ecológico (Werker, 1993). 

 

O método mais utilizado comercialmente para a extracção dos óleos é a 

destilação por arrastamento de vapor ou hidrodestilação. Esta técnica foi 

inicialmente desenvolvida na Idade Média pelos árabes. Actualmente os 

óleos essenciais são obtidos por prensagem, fermentação, enfloragem ou 

extracção (Van de Braak & Leijten, 1999). 

 

São vários os factores que influenciam a qualidade, quantidade e composição 

dos óleos essenciais, como por exemplo, o clima, a composição do solo, 

altura da colheita, a localização geográfica, a parte da planta utilizada, a 

idade e a fase do ciclo vegetativo da planta e o método utilizado para a 

extracção (Arras & Grela, 1992, McGimpsey et al., 1994, Cosentino et al., 

1999, Juliano et al., 2000, Delaquis et al., 2002, Faleiro et al., 2002, De Feo 

et al., 2003, Srivastava et al., 2005).  

 

O tipo de extracção utilizado influencia também o número e o tipo 

estereoquímico de moléculas extraídas do óleo essencial, devendo por isso 

ter-se em conta a finalidade a que se destina (Masotti et al., 2003, Angioni et 

al., 2006).  
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Assim sendo, para se obter óleos essenciais com composições semelhantes, 

estes devem ser extraídos nas mesmas condições a partir do mesmo órgão 

da planta. Devendo a planta crescer no mesmo tipo de solo, com o mesmo 

clima e ser colhida na mesma altura do ano.  

 

São conhecidos mais de 500 componentes químicos dos óleos essenciais, 

como por exemplo, hidrocarbonetos terpénicos, alcoóis simples e terpénicos, 

aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, éteres, óxidos, peróxidos, furanos, ácidos 

orgânicos, lactonas, cumarinas e compostos sulfurados (Vitti & Brito, 2003). 

Podem ser encontrados num único óleo mais de 60 compostos químicos, em 

diferentes concentrações. No entanto, só um pequeno número de compostos 

está presente em quantidades suficientes de modo a influenciar as 

características organolépticas, físicas e químicas e, ainda, os respectivos 

efeitos farmacológicos e as propriedades biológicas. Devido a esse facto, os 

óleos essenciais caracterizam-se por apresentarem dois ou três compostos 

maioritários, com concentrações entre os 20 e os 70%. Os compostos 

presentes nos óleos essenciais pertencem a dois grupos de origem 

biossintética distinta. Um grupo é composto por terpenos e terpenóis, e o 

outro por compostos aromáticos e constituintes alifáticos de baixo peso 

molecular (Croteau et al., 2000, Betts, 2001, Bowles, 2003, Pichersky et al., 

2006).  

 

Estes compostos podem ser identificados por diferentes técnicas, 

nomeadamente, cromatografia de camada fina (TLC), cromatografia gasosa 

(GC), cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC- MS) e 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

 

Presentemente, são conhecidos aproximadamente 3000 óleos essenciais e 

10% destes são comercialmente relevantes para utilização farmacêutica, 

agronómica, alimentar, sanitária, cosmética e de perfumaria (Van de Braak & 

Leijten, 1999, Bakkali et al., 2008). São também reconhecidos como seguros 

pela instituição que regulamenta os produtos considerados GRAS, a Food 

and Drug Administration (FDA – USA) (Trongtokit et al., 2005). 
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Os hidrocarbonetos terpénicos cíclicos são constituintes usuais dos óleos 

essenciais, contribuindo muito pouco para o aroma do óleo. São importantes 

como precursores na síntese de outros compostos com importância 

odorífera, como por exemplo, limoneno, α-terpineno, α-felandreno e o 

mirceno. De entre os hidrocarbonetos terpénicos bicíclicos, os pinenos são os 

compostos que apresentam maior importância do ponto de vista industrial. 

Também os alcoóis acíclicos terpénicos como o geraniol, linalol e citronelol 

são utilizados nas indústrias de perfumes e cosmética como fragrâncias. Os 

sesquiterpenos constituintes dos óleos essenciais têm por um lado, 

importância do ponto de vista biológico, como reguladores de crescimento ou 

como agentes defensivos da planta contra agressões do ambiente; por outro 

lado, são também utilizados frequentemente na composição de perfumes, 

como é o caso dos farnesol e nerolidol (Teixeira, 2003). 

 

II.2 – CARACTERIZAÇÃO DAS PLANTAS UTILIZADAS NOS ENSAIOS 

BIOLÓGICOS 

 

II.2.1 – Daphne gnidium L. 

 

Esta planta pertence à família 

Thymelaeaceae, sendo conhecida 

vulgarmente por trovisco ou 

trovisqueira (Fig. 23). É um arbusto 

sempre verde que se pode encontrar 

em locais áridos na região 

mediterrânica (Coutinho, 1974, 

Costa, 1975, Cottiglia et al., 2001, 

Cottiglia et al., 2002).  

 
Figura 23 – Daphne gnidium.  
(retirada de www.floracyberia.net) 

 

Pode ter uma altura máxima de 2 metros, com folhas persistentes, alternas, 

muito numerosas, suberectas, cobrindo completamente os ramos, glabras, 

acuminadas; flores hermafroditas, dispostas em cachos terminais 

paniculados ou corimbosos, com os pedúnculos e pedicelos branco-

tomentosos, cheirosas; perianto puberulento-acetinado, branco ou levemente 
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amarelado, quadrilobado, caduco; ovário pubescente; 8 estames, inclusos; 

estilete subnulo; baga carnuda, baciforme, glabra, vermelha, monospérmica. 

A sua floração de cor alaranjada e vermelha ocorre entre Junho e Novembro 

(Coutinho, 1974).  

 

Na medicina tradicional, algumas espécies de Daphne, são utilizadas no 

tratamento de neoplasias, e alguns dos seus compostos, apresentam 

actividade antileucémica em ratos (Kupchan & Baxter, 1975, Kupchan et al., 

1976). Apresentam, ainda, outras propriedades e efeitos como eliminar 

furunculoses e secar feridas, abortivo, purgante, diurético, eliminar os piolhos, 

condicionador de cabelo, antibacteriano nos coelhos, para fazer vassouras, 

tintas para a indústria têxtil e ainda na pesca fraudulenta (Borris et al., 1988, 

Pérez et al., 1992, Álvarez Arias, 2000, Nowik, 2005, Marques et al., 2009).  
 

Os compostos químicos isolados a partir da Daphne gnidium são, por um 

lado, cumarinas, como a dafnina, a dafnetina, o glucosídeo de 8- dafnetina, a 

dafnoterina, a esculina, a acetilumbeliferona, a dimetildafnoterina, a 4-

hidroxicumarina, a 8-hidroxiacetilumbeliferona  e a umbeliferona e por outro 

lado flavonóides como por exemplo a isovitexina, a 2-vicenina, o glucosídeo 

de 3-O-quercetina, o glucosídeo de 7-O-apigenina,  o glucosídeo de 7-

luteonina, a orientina, a  iso-orientina,  a genkwanina,  a quercetina,  o 

primeverosilo de  5-O-β-D-genkwanina,  a 5-metilapigenina,  a 

dimetilapigenina e o 2,5,7,4´-tetra-hidroxiisoflavonol. É possível ainda isolar 

compostos terpénicos como a dafnetoxina,  a β-amirina, o β-sitosterol, o 

glucosídeo de 3-β-sitosterol e o α-tocoferol (Ulubelen et al., 1986, Rocha, 

1996, Cottiglia et al., 2001, Dessi et al., 2001, Nowik, 2005, Marques et al., 

2009). 

 

Dos compostos acima citados, alguns deles apresentam actividade 

antimicrobiana (Cabrera et al., 1988, Iauk et al., 1996, Iauk et al., 1997, 

Cottiglia et al., 2001). 
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II.2.2 – Laurus nobilis L. 

 
Laurus nobilis, cujo nome vulgar é 

louro, pertence à família Lauraceae 

(Fig. 24). Esta é constituída por 49 

géneros, com cerca de 1000 a 2500 

espécies. É originária do 

Mediterrâneo e Ásia Menor (Fralish 

& Franklin, 2002).  
Figura 24 – Laurus nobilis. 

(retirada de www.clan-graham-society.org) 
 

É cultivada, comercialmente, em diversos países como Turquia, Grécia, 

Itália, França, Bélgica, Espanha, Ilhas Canárias, Portugal, Argélia, Marrocos, 

México, América Central e Estados Unidos (Demir et al., 2004, Barla et al., 

2007).  

 

Em Portugal, é espontânea ou sub-espontânea, estando presente em quase 

todo o território, como por exemplo nas matas, em lugares sombrios, nas 

margens dos rios, em regiões próximas do litoral (Coutinho, 1939). Embora 

pouco exigente quanto ao tipo de solo, prefere solos leves e frescos, mas é 

comum em solos com textura desagregada e baixo teor de humidade.  

 

É um arbusto ou pequena árvore, com as folhas curtamente pecioladas, de 

ordinário alternas, coriáceas e persistentes, simples, sem estipulas, 

aromáticas, glabras, lanceoladas-oblongas, às vezes ondulada; flores de 

ordinário dióicas, dispostas em umbelas, às vezes reunidas em fascículos, 

ou cachos, branco-esverdeadas, cheirosas; cálice e corola dímeros, 

formando um perianto com 4 segmentos iguais, caduco; flores masculinas 

com 8-12 estames, de filetes (todos ou pelo menos os internos) 

biglandulosos e de anteras deiscentes por duas valvas; flores femininas com 

2-4 estaminódios; baga monospérmica, elipsóide, negra na maturação 

(Coutinho, 1974).  
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Alguns dos principais constituintes do óleo essencial de louro são o 1,8-

cineol, α e β-pineno, sabineno, linalol, eugenol, acetato de eugenol, 

metileugenol, acetato de terpineol, felandreno além de outros ésteres e 

terpenóides (Deraz & Bayram, 1996). No entanto, a composição dos óleos 

essenciais varia de acordo com diversos factores, como se pode constatar no 

quadro 25. Estes factores já foram previamente descritos no ponto II.1.3.  

 

Quadro 25 - Composição química do óleo essencial de louro extraído de 
folhas secas de diferentes origens [Adaptado de (a) Fiorini et al.,1997, (b) 
Bouzouita et al., 2003, (c) Simic et al., 2004 e (d) Quijano & Pino, 2007]. 
 Concentração (%) 
Compostos a b c d 
α-Tujeno 0,10 0,50 0,88 0,20 
α-Pineno 2,20 7,80 7,20 2,90 
Canfeno 0,20 0,30 0,69 0,10 
Sabineno 4,40 5,40 9,12 1,50 
β-Pineno 1,70 5,90 5,23 6,10 
Mirceno 0,30 - 0,88 1,30 
α-Felandreno - 0,70 - - 
Car-3-eno - 0,10 - - 
α-Terpineno - 0,60 - - 
1,8-Cineol 39,10 42,30 41,86 22,00 
Limoneno 2,60 - 1,88 v 
β-Felandreno 0,30 - - - 
p-Cimeno - 0,60 2,50 v 
γ-Terpineno - 0,60 - 0,60 
Linalol 10,00 2,50 7,02 16,40 
Terpineno-4-ol 1,40 2,50 1,61 1,60 
α-Terpineol 1,30 2,10 1,65 4,90 
Butirato de hexa-3-enilo  - - 0,59 v 
Acetato de linalilo 0,20 - 1,36 0,30 
Acetato de bornilo 0,20 0,40 1,17 0,60 
Acetato de terpineno-4-ilo 0,50 - - - 
Acetato de α-terpinilo 18,20 11,20 5,49 11,10 
Eugenol - - 1,42 2,00 
Metileugenol 11,80 3,50 2,47 2,90 
β-Elemeno 0,50 1,30 0,88 0,30 
α-Copaeno - 0,40 - - 
β-Cariofileno 1,60 1,30 - 9,00 
α-Humuleno 0,10 0,20 - v 
allo-Aromadendreno - 0,30 - - 
Germacreno D 0,10 0,80 - 0,10 
Viridifloeno 0,50 - - - 
δ-Cadineno 0,10 0,80 - 0,30 
Germacreno-D-4-ol 0,90 - - - 

Nota: (-) – não foi isolado e (v) – vestígios (<0.1%). 

 

 

 

 

103 
 



O louro é utilizado na cozinha e na indústria alimentar para aromatizar sopas, 

guisados, molhos, pickles e enchidos. O seu óleo essencial é também 

utilizado na indústria de cosmética e perfumaria (Demir et al., 2004, Barla et 

al., 2007, Quijano & Pino, 2007). 

 

O louro apresenta, ainda, diversas propriedades, como por exemplo, 

adstringente, digestiva, carminativa, diaforética, estimulante, emética, 

emenagoga, abortiva, tratamento de doenças de pele e de doenças 

reumáticas (Said et al., 2002, Demir et al., 2004), queimaduras, perda de 

cabelo (Said et al., 2002), anticonvulsiva (Sayyah et al., 2002), anti-séptica, 

analgésica e anti-inflamatória (Sayyah et al., 2003, Fang et al., 2006), 

anticarcinogénica (Said et al., 2002, Hibasami et al., 2003, Barla et al., 2007), 

antioxidante (Simic et al., 2003, Skerget et al., 2005, Ferreira et al., 2006), 

antiviral (Loizzo et al., 2008), antimicrobiana (Bouzouita et al., 2003, Simic et 

al., 2004, Dadalioglu & Eurendilek, 2005, Santoyo et al., 2006) e insecticida 

(Erler et al., 2006, Isikber et al., 2006, Rozman et al., 2007).  

 

 

II.2.3 – Mentha pullegium L. 

 
O poejo é uma planta da família 

Lamiaceae, pertencente ao género 

Mentha (Fig. 25). Este género 

compreende 20 espécies (Mahboubi 

& Haghi, 2008). Ocorre 

espontaneamente na região 

mediterrânea, na Europa, na Ásia 

menor e na região Norte do Irão 

(Beghidja et al., 2007). 

 
Figura 25 – Mentha pullegium 

(retirada obotanicoaprendiznaterradosespantos.blogspot.com/ 

 

É uma planta autóctone do sudoeste da Península Ibérica (Estrelles et al., 

2004). Prefere locais húmidos ou inundados de Inverno, valas, linhas de 

água, represas, açudes (Tutin et al., 1972, Coutinho, 1974, Costa, 1975, 

Franco, 1984, Beghidja et al., 2007, Manez et al., 2008a). Em Portugal, é 
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abundante e frequente, iniciando o seu desenvolvimento na Primavera. 

Floresce entre Junho e Outubro (Monteiro et al., 2007). 

 

Esta planta é um proto-hemicriptófito com 10-40 cm, subglabro a tomentoso, 

fortemente aromático, de caules prostrados a ascendentes; folhas com 8-30 

x4-12 mm, elíptico-oblongas, atenuadas na base, raramente suborbiculares, 

curtamente pecioladas, inteiras ou com até 6 pares de dentes, pilosas pelo 

menos na página abaxial; cálices com (2)2,5-3 mm, de dentes ciliados, os 

inferiores assovelados, os superiores menores e mais largos; corola com (4-

)4,5-6 mm, lilacínea; estames exsertos ou inclusos, as anteras férteis com 0,4 

mm; mericarpos com 0,75 mm, acastanhados. É uma espécie muito variável 

quanto ao porte, indumento e forma das folhas e existem diversas variedades 

descritas (Tutin et al., 1972, Franco, 1984, Fadhel & Boussaid, 2004).  

 

Os órgãos aéreos, vegetativos e reprodutivos encontram-se cobertos por um 

denso indumento que inclui tricomas glandulares e não glandulares. Os óleos 

essenciais são produzidos nos tricomas glandulares (Monteiro et al., 2007). 

 

O poejo é uma planta fortemente aromática, em que alguns dos constituintes 

principais dos óleos essenciais são a pulegona, a mentona, a isomentona e a 

piperitona (Costa, 1975, Monteiro et al., 2007) e outras cetonas. Possui 

também limoneno. No quadro 26 está descrita a composição do óleo 

essencial de poejo com origens diferentes. 

 

Esta planta é utilizada como anti-séptico, tratamento de problemas 

respiratórios, tratamento da tuberculose e da cólera (Zargari, 1990), 

antiflatulento, carminativo, expectorante, diúretico, antitússico, emenagogo 

(Newall et al., 1996), abortivo (Soares et al., 2005), antiespasmódico, 

sedativo, estimulante, febrífugo, anti–helmíntico, facilitador do parto, 

antidispéptico (Monteiro et al., 2007, Manez et al., 2008a,b), sendo usado no 

tratamento de doenças  digestivas,  da vesícula e dos rins (Gruenwald et al., 

1998),  como citotóxico (Shirazi et al., 2004), antioxidante (El-Ghorab, 2006, 

Mata et al., 2007), antimicrobiano (Mahboubi & Haghi, 2008, Jazani et al., 

2009), fungicida, insecticida (Choi et al., 2003, Conceição, 2008, Pavela, 
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2008) e acaricida (Rim & Jee, 2006). Os seus óleos essenciais são 

industrialmente utilizados em perfumes, na cosmética, como aromatizantes e 

medicamentos (Simon et al. 1984). 

 
Quadro 26 - Composição química do óleo essencial de poejo extraído de 
folhas secas de diferentes origens [Adaptado de (a) Bouchra et al., 2003 e (b) 
Beghidja et al., 2007]. 
Compostos Concentração (%) 

a b* 
α-Tujeno 0,30 - / 11,00 
α-Pineno 0,50 0,18 / 11,00 
1-Octeno-3-ol 2,40 - 
Canfeno 0,20 0,03 / 5,38 
β-Pineno 0,40 0,40 / 20,93 
Sabineno - 0,14 / 17,50 
Mirceno 0,70 0,10 / 0,88 
α-Terpineno - - / 0,79 
1,8-Cineol 0,30 - / 11,35 
Limoneno 0,60 0,13 / 5,60 
β-Felandreno - - / 16,04 
Mentadieno-3,8-α-tujona 5,30 - 
3-Metilciclopentanona - - / 0,77 
γ-Terpineno - - / 1,00 
Octan-3-ona - 0,01 / 13,30 
p-Menta-2,8-dieno - - / 0,90 
p -Cimeno - - / 1,00 
3-Metilciclo-hexanona - - / 0,60 
Acetato de octan-3-ilo - - / 0,20 
Octan-3-ol - 0,19 / 4,77 
Mentona - 0,18 / 6,78 
Mentofurano - 0,01 / 0,28 
Neomentona - - / 0,08 
Isomentona - - / 11,55 
cis Oxido de limoneno - 0,02 / 1,90 
trans Oxido de limoneno - 0,03 / 1,38 
β-Cariofileno - - / 2,69 
Neomentol - 0,03 / 0,32 
Terpineno-4-ol - - / 1,06 
Neoisomentol - - / 3,17 
Pulegona 85,40 4,36 / 87,30 
α-Humuleno - - / 0,91 
Germacreno D - - / 0,45 
Piperitona - 0,07 / 2,33 
Carvona - - / 0,11 
Hidróxido de piperitona - - / 0,11 
Isopiperitenona - - / 0,27 
cis Oxido de piperitona - - / 0,22 
trans Oxido de piperitona - - / 0,04 
Piperitenona 1,00 0,08 / 26,70 
cis Óxido de piperitenona - - / 0,23 
Óxido de β-cariofileno - - / 0,29 
Nota: (-) – não foi isolado e (*) – Intervalo de valores obtidos a partir de plantas de poejo de 
diferentes origem. 
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II.2.4 – Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry 

 
Syzygium aromaticum, vulgarmente 

conhecido por cravinho, pertence à 

família Myrtaceae (Fig. 26). Esta 

família compreende 129 géneros e 

4260 espécies, sendo o género 

Syzygium um dos mais importantes, 

com 500 espécies (Mabberley, 

1997). 
 

Figura 26 – Syzygium aromaticum.  
(retirada de www.nishorganics.com) 

 

A planta do cravo é nativa da Índia, Sri Lanka, Madagáscar, África do Leste, 

Indonésia e Haiti. É cultivada intensivamente na República de Madagáscar, 

Indonésia, Tanzânia, Malásia e Sri Lanka (Raina et al., 2001).  

  

É uma árvore que pode atingir 14 m de altura, perenefólia, totalmente glabra; 

tronco em geral ramificando-se perto da base, com ritidoma castanho 

acinzentado, rugoso; ramos roliços; folhas simples, opostas; pecíolo 2-3 cm 

longo espessado e avermelhado na base; limbo de 7-13x3-6 cm, elíptico e 

oblongo-lanceolado, ápice curto e obtusamente acuminado, base acunheada, 

coriáceo e brilhante, com numerosas glândulas translúcidas, nervuras 

secundárias reunidas numa nervura submarginal a cerca de 1 mm da 

margem. Inflorescências com 4-5 cm de comprimento, constituídas por 

corimbos paucifloros terminais compostos de dicásios; flores bissexuadas, 

regulares, com cerca de 6 mm de diâmetro, não bracteadas; pedicelos com 

cerca de 5 mm de comprimento; cálice 4-dentado, dentes involutos com 

cerca de 2 mm de comprimento, ovado-triangulares; pétalas com cerca de 

10x5 mm, imbricadas, elípticas, avermelhadas, unidas no ápice e 

destacando-se pela base na antese; estames numerosos, livres, com 5-7 mm 

de comprimento, filetes brancos; ovário ínfero, 2-locular, cada lóculo com 

diversos óvulos; fruto uma pseudodrupa, com 2-3x1,2 cm, oblongo-ovóide, 

vermelho escuro, em geral com uma semente, coroado pelos dentes 
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persistentes do cálice. Sementes oblongas, sulcadas numa das faces (Diniz 

et al., 1999).  

 

As flores aparecem em grupos na extremidade dos ramos. Inicialmente, a flor 

tem uma coloração rosada e, com o tempo, muda para amarelo-esverdeada 

e, depois, para vermelha. É nesta fase, quando ainda não se deu a abertura 

da corola, que se obtém o cravinho ou cravo. Se não se proceder à colheita, 

a flor então abre, as pétalas tornam-se patentes e o produto perde valor 

comercial (Ferrão, 1993). 

 

Os constituintes principais, responsáveis pelas características medicinais e 

organolépticas do cravinho, são eugenol, metileugenol, β-cariofileno, α-

humuleno, époxido de humuleno, taninos, resina, mucilagem e goma (Ferrão, 

1993, Raina et al., 2001).  

 

A composição química do óleo essencial de cravinho, proveniente de 

diversas regiões do mundo está descrita no quadro 27. 

 

O cravinho é utilizado como especiaria para aromatizar os alimentos. Os seus 

óleos essenciais e os seus extractos têm aplicações importantes nas 

indústrias alimentar, farmacêutica e de perfumaria (Park et al., 2001). 

Apresenta também diversas propriedades medicinais, como analgésico, anti-

séptico, facilitador do parto (Delaveau et al., 1983), expectorante, 

antiemético, estimulante, antiflatulento, antidispéctico (Raina et al., 2001); é 

usado no tratamento da asma e de outros problemas alérgicos (Kim et al., 

1998), como anticarcinogénico, antioxidante (Zheng et al., 1992; Lee & 

Shibamoto, 2001), antimicrobiano (Cai & Wu, 1996, Nascimento et al., 2000, 

Ahmad & Beg, 2001, Beg & Ahmad, 2002, Delespaul et al., 2000, López et 

al., 2005, Moreira et al., 2005, Omidbeygi et al., 2007), carminativo, digestivo 

e anti-inflamatório (Manez et al., 2008a,b), anti-helmíntico (Srivastava et al., 

2005), moluscicida (Kumar & Singh, 2006) e insecticida (Choi et al., 2003). A 

chamada “essência de cravo” é muito utilizada pelos dentistas devido às suas 

propriedades fortemente anti-sépticas (Ferrão, 1993, Cai & Wu, 1996). 
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Quadro 27 - Composição química do óleo essencial de cravinho extraído de 
flores secas de diferentes origens [Adaptado de (a) Raina et al., 2001, (b) e (c) 
Srivastava et al., 2005 e (d) Alma et al., 2007]. 

Compostos Concentração (%) 
a b c d 

n-Octano - - 0,10 - 
Heptan-2-ona - - - 0,04 
α-Pineno - - 0,10 0,01 
p-Cimeno - - - v 
Limoneno+1,8 Cineol - - - 0,01 
trans β-Ocimeno 0,03 - v 0,33 
Benzoato de metilo  - - v - 
Linalol 0,08 0,10 v 0,01 
m-Metilacetofenona - v 0,10 - 
Salicilato de metilo  - 0,30 0,10 0,07 
Terpineno-4-ol 0,03 - - - 
Nerol 0,79 v 0,10 - 
Carvona - 0,10 0,20 - 
Chavicol - v 0,10 - 
Acetato de linalilo - v 0,10 - 
p-Alilfenol - - - 0,19 
Eugenol 94,41 70,00 82,60 87,00 
Benzoato de n-butilo - 1,30 - - 
α-Cubebeno - - v - 
Metileugenol - - v - 
Isoeugenol - 0,80 0,10 - 
α−Copaeno 0,04 0,10 0,10 0,10 
β-Cariofileno 2,91 19,50 7,20 3,56 
trans α-Bergamoteno - 1,30 0,20 - 
α-Humuleno 0,36 1,90 0,80 0,40 
trans α-Farneseno 0,06 - - - 
allo-Aromadendreno - 0,30 0,10 - 
Germacreno D - 0,10 - - 
Acetato de eugenilo - 2,10 6,00 8,01 
α-Selineno - 0,10 0,30 - 
Calameneno - 0,10 0,10 - 
γ-Cadineno 0,18 0,80 0,20 0,04 
δ-Cadineno - 0,20 - - 
trans Nerolidol 0,03 0,10 0,40 - 
Óxido de cariofileno 0,67 0,40 0,30 0,10 
Oxido de humuleno II 0,07 - - - 
Epóxido de humuleno I - - 0,10 - 
Epóxido de humuleno II - 0,10 v - 
Cubenol - - 0,10 - 
t-Cadinol 0,07 0,10 0,10 - 
Cariofileno-2(12),6(13)-dieno-5-ol  - - - 0,02 
t-Muurolol - - v - 
epi-α-Cadinol - - 0,10 - 
Cadaleno 0,18 - - - 
α-Cadinol - 0,10 0,10 - 
n-Heptadecano - - 0,10 - 
Acetato de hexadecilo 0,09 - - - 

Nota: (-) – não foi isolado e (v) – vestígios (<0.05%). 
 
 
Alguns dos constituintes do cravinho, nomeadamente o eugenol, apresentam 

diferentes actividades biológicas, como por exemplo, anticarcinogénica (Yoo 
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et al., 2005), antioxidante (Ogata et al., 2000, Ito et al., 2005), insecticida 

(Park et al., 2000, Rozman et al., 2007) e antimicrobiana (Dorman & Deans, 

2000, Nascimento et al., 2000).  

 

II.2.5 – Zingiber officinale Roscoe  

 
O gengibre pertence à família 

Zingiberaceae, sendo esta constituída 

por 50 géneros e 1100 espécies (Fig. 

27). O seu nome provém da palavra em 

sânscrito “sinabera”, que significa “com a 

forma de chifre”. Do ponto de vista 

económico, o gengibre, é o elemento 

com maior destaque devido aos seus 

rizomas aromáticos (Souza & Lorenzi, 

2005). 

Figura 27 - Zingiber officinale 
(retirada de www.homeopathyandmore.com)

 

A planta é originária da Ásia tropical e é conhecida na Índia e na China desde 

tempos muito recuados. Ainda hoje é cultivada, sem grandes dificuldades, em 

quase todos os países da grande região inter-tropical. Os principais 

produtores mundiais de gengibre estão quase todos situados no Sueste 

asiático. São também produtores importantes a Jamaica, a Serra Leoa e a 

Nigéria. É uma planta que requer climas muito quentes e grande 

disponibilidade de água para dela se tirar o devido rendimento (Ferrão, 1993). 

 
É uma erva vivaz rizomatosa; rizoma espesso, comprimido lateralmente, em 

geral ramificado palmadamente, coberto de pequenas escamas dísticas, 

internamente amarelo-claro; folhas basais dispondo-se disticamente em tufos 

de 8-12 e atingindo 1,5 m de altura; bainhas imbricadas constituindo um 

pseudocaule, glabras; lígula com 2-5 mm de comprimento, membranácea, 

levemente bilobada; limbo subséssil com 5-25x1-3 cm, estreitamente 

lanceolado, acuminado, agudo, obtuso ou arredondado na base, curtamente 

piloso sobre a nervura média próximo da base. Inflorescências emergindo do 

rizoma lateralmente ao pseudocaule, com 4-7 cm de comprimento, 
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espiciformes, estreitamente ovóides, de flores solitárias na axila de brácteas 

imbricadas com 2-3x1-2 cm, ovadas ou elípticas, persistentes, verdes com as 

margens encurvadas e hialinas, as inferiores em geral com mucrão branco; 

pedúnculo atingindo 25 cm de comprimento, erecto, revestido por brácteas 

com 3-5 cm de comprimento, lanceoladas; flores bissexuadas, zigomórficas; 

bractéolas de comprimento idêntico ao das brácteas mas mais estreitas; 

cálice com 1-1,2 cm de comprimento, espatáceo, 3-dentado; corola tubulosa, 

tubo com 2-2,5 cm de comprimento e 3 lobos lanceolados, agudos, verde 

amarelados, o central (adaxial) mais largo que os laterais, com 1,5-2,5x0,8 

cm, estreitando muito para o ápice; estame 1, com o filete curto e largo, a 

antera muito maior, com 9 mm de comprimento, creme ou púrpurea, o 

conectivo desenvolvendo um apendículo com 7 mm, encurvado, purpúreo-

anegrado; estaminódios 3, unidos na base formando uma estrutura de 3 

segmentos purpúreo-anegrados com manchas de cor creme na base, os 

laterais com 6x4 mm, ovado-oblongos, o central (labelo) abaxial, com cerca 

de 1,2 cm, mais ou menos arredondado; ovário ínfero com 3x2 mm, 3-locular, 

glabro, com 2 glândulas epigínicas com 5 mm de comprimento, lineares, e 

livres entre si; estilete envolvido pelo apendículo do conectivo; estigma 

capitado, ciliado na margem; fruto uma pseudocápsula subtrigonal, coroada 

pelo cálice persistente (Diniz et al., 1999). 

 

O gengibre pode ser comercializado de diferentes maneiras, isto é, fresco, 

seco, picado, em conserva e em confeitos. É uma especiaria muito apreciada 

devido ao seu sabor picante e aromático, podendo ser utilizada só ou 

misturada com outras especiarias. É matéria-prima indispensável para a 

produção de certos tipos de bebidas não alcoólicas de grande consumo 

(gingerale) e, nalguns países, é também utilizada na confecção de doces. 

Provoca uma intensa secreção salivar e, por isso, intervém no fabrico de 

pastilhas elásticas e de pastas dentífricas (Ferrão, 1993).  

 

O gengibre fresco contém 40 a 60% de amido, 10% de proteínas, 10% de 

lípidos, sais minerais, resinas, saponinas, além de vitaminas como tiamina, 

riboflavina, niacinina, ácido ascórbico, ácido aspártico, ácido glutâmico, ácido 

pipecólico, arginina, asparagina (ICMR Bulletin, 2003). 
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Segundo alguns autores, os principais constituintes do óleo essencial de 

gengibre são, o 1,8-cineol, a zingeberina, zingibereno, zingerona, canfeno, β-

sesquifeladreno, geranial, borneol, zingiberol e linalol (Perry, 1980, Ayensu, 

1981, Ferrão, 1993, Golob et al., 1999). No quadro 28 estão representadas 

as composições químicas do óleo essencial de gengibre de duas 

proveniências diferentes. 

  

Quadro 28 - Composição química do óleo essencial de gengibre extraído de 
rizomas de diferentes proveniências [Adaptado de (a) Onyenekwe & Hashimoto, 
1999 e (b) Tognolini et al., 2005]. 

Compostos Concentração (%) 
a b  

Tricicleno - 0,25 
p-Cimeno 0,03 - 
α-Pineno 0,21 3,31 
Canfeno 0,61 9,98 
β-Pineno 0,61 0,52 
Mirceno 0,11 0,92 
α-Felandreno 0,03 0,41 
β-Felandreno 0,95 7,67 
cis Ocimeno - 0,39 
δ-Terpineno 0,01 - 
Terpinoleno 0,09 - 
Borneol 1,27 1,02 
α-Terpineol 0,61 0,48 
Linalol 0,40 - 
Limoneno 0,34 - 
Limoneno-10-ol 0,02 - 
trans Isoeugenol 0,60 - 
Citronelol 0,60 0,37 
Citronelal 0,14 - 
Nerol - 0,63 
Neral 2,50 - 
Geraniol 0,77 1,11 
Geranial 3,46 0,17 
Hexanal 0,02 - 
Acetato de bornilo 0,03 0,29 
Acetato de citronelilo 0,39 - 
Acetato de nerilo 1,12 - 
1,8-Cineol 0,41 - 
δ-Elemeno 0,01 0,25 
α-Cubebeno 0,11 0,84 
β-Elemeno 1,14 1,19 
Sesquitujeno - 0,51 
α-Ylangeno 0,55 - 
β-Ylangeno - 0,68 
β-Copaeno - 0,43 
Bergamoteno 0,23 - 
trans α-Bergamoteno - 0,36 
β-Cariofileno 0,35 - 
Eremofileno 0,09 - 
         (continua) 
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Quadro 28 (cont.) - Composição química do óleo essencial de gengibre 
extraído de rizomas de diferentes proveniências [Adaptado de (a) Onyenekwe & 
Hashimoto, 1999 e (b) Tognolini et al., 2005]. 

Compostos Concentração (%) 
a b  

trans Farneseno 0,73 - 
trans α-Farneseno 1,92 - 
γ-Elemeno 0,12 0,91 
Aromadendreno - 0,53 
allo-Aromadendreno v 0,53 
γ-Muuroleno - 1,81 
α-Curcumeno - 8,93 
α-Humuleno 0,22 - 
Germacreno D 3,58 - 
Zingibereno 29,54 23,94 
Farneseno 6,46 - 
Vetivineno 0,57 - 
β-Bisaboleno - 11,40 
γ-Cadineno - 3,84 
cis γ-Bisaboleno - 0,61 
β-Sesquifelandreno 18,42 10,86 
α-Eudesmol 0,11 - 
β-Eudesmol 0,36 0,23 
α-Gurjumeno 0,01 - 
β-Selineno 0,16 - 
Nerolidol 0,54 - 
Óxido de cariofileno 0,18 - 
Elemol 0,36 - 
β-Sesquifelandrol 0,34 - 
trans Muurorol 0,14 - 
Nota: (-) – não foi isolado e (v) – vestígios (<0.05%). 

 

Embora o gengibre se destaque pela sua aplicação na indústria alimentar 

como conservante natural, apresenta ainda várias propriedades medicinais: 

antiespasmódico, antiemético, antipirético, anti-séptico, analgésico, anti-

inflamatório, carminativo, digestivo, estimulante das mucosas, expectorante, 

antitússico e relaxante muscular (Delaveau et al., 1983, Manez et al., 2008). 

 

II.3 – OBJECTIVOS 

 

Com este trabalho pretendeu-se contribuir para o conhecimento de novas 

fontes de substâncias activas com capacidade fungicida e fungistática, de 

forma a poderem ser utilizadas na protecção de produtos agrícolas secos 

armazenados como meio de luta alternativo aos pesticidas convencionais.  
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Para este fim serão analisadas as propriedades antifúngicas de extractos e 

óleos essenciais de plantas aromáticas em fungos fitopatogénicos que 

afectam os cereais durante o armazenamento. 

 

 

II.4 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

II.4.1- Material vegetal 

 

Foram utilizados diferentes órgãos das plantas Daphne gnidium (trovisco), 

Laurus nobilis (louro), Mentha pullegium (poejo), Syzygium aromaticum 

(cravinho) e Zingiber officinale (gengibre). No decorrer deste trabalho, estas 

plantas serão indicadas pelos respectivos nomes comuns.  

 

As flores secas de cravinho e os rizomas de gengibre foram adquiridos no 

mercado local. Os ramos de louro foram recolhidos em loureiros situados na 

periferia da cidade de Lisboa (Loures) e os ramos de trovisco foram 

recolhidos na localidade de Zambujeira do Mar.  

 

Foi ainda utilizado o óleo essencial de louro obtido em laboratório por 

hidrodestilação no âmbito deste trabalho e os óleos essenciais de cravinho 

(refª127005582), gengibre (refª127005262) e poejo (refª127005320) 

adquiridos à empresa “Segredo da Planta - Produtos naturais e biológicos”.  

 

II.4.2 – Fungos de teste  

 

Foram utilizados, como alvo biológico, alguns dos fungos isolados a partir de 

amostras de arroz, conforme descrito no capítulo I, nomeadamente, Fusarium 

culmorum, Penicillium islandicum, Aspergillus candidus e A. niger. 
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II.4.3 – Procedimento experimental 

 

II.4.3.1 – Secagem e homogeneização do material vegetal  

 

As folhas de louro e de trovisco foram secas num local ventilado, na ausência 

de luz, durante 2 a 3 semanas e, em seguida, foram reduzidas a pó num 

triturador (Moulinex). As flores secas de cravinho foram moídas num moinho 

eléctrico (Braun) até se obter um pó. Os rizomas de gengibre foram 

finamente cortados e congelados a -80ºC durante 24 horas, numa câmara de 

congelação (Herafreeze - Heraeus), sendo depois liofilizados (Liofilizador da 

Snijders Scientific 2040) e reduzidos a pó num triturador (Moulinex). 

 

II.4.3.2 – Obtenção de extractos vegetais 

 

Os extractos vegetais foram obtidos após colocação do material vegetal seco 

e reduzido a pó, resultante do ponto anterior, em Erlenmeyers de 2000 mL de 

capacidade, aos quais se adicionou metanol ou n-hexano. A quantidade de 

material vegetal e o volume de solvente variou com o material vegetal usado, 

conforme especificado no quadro 29. 

 

Quadro 29 – Quantidade de material vegetal e de solvente utilizados na 
obtenção de extractos vegetais. 
Material vegetal Pó (g) Metanol (mL) n-Hexano (mL) 

Cravinho 200 1000 1000 

Gengibre 150 1700 1700 

Louro 200 1000 1000 

Trovisco 200 1000 1000 

 

Os Erlenmeyers foram selados com papel de alumínio e parafilme, para evitar 

perdas de solvente por evaporação. Depois, foram totalmente envolvidos em 

papel de alumínio, para não haver alteração da composição dos extractos por 

acção da luz, após o que foram colocados num agitador orbital (Gyrotary 

shaker model G2 - New Brunswick; Rotabit – PSelecta) a 130 rpm para 

maceração às escuras e à temperatura ambiente, durante 48 horas.  
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Os macerados obtidos foram filtrados, sob vácuo, através de papel de filtro 

(Whatman nº4 e 90 mm de diâmetro), em funil de Buckner e recolhidos, 

posteriormente, num Kitasato. O filtrado foi transferido para balões 

previamente pesados, de forma a poder contabilizar-se o peso do extracto 

obtido, e levado à secura num evaporador rotativo (Buchi Rotavapor R-114) 

sob vácuo, à temperatura inferior a 50ºC, de forma a obter-se um extracto 

sólido (extracto bruto). Os extractos foram pesados numa balança (Mettler 

Toledo AB204-S) e guardados a 4ºC até serem ressuspendidos em metanol 

ou n-hexano nas concentrações desejadas para se proceder aos ensaios 

laboratoriais.  

 

II.4.3.3 – Obtenção de óleos essenciais 

 

Os óleos essenciais de cravinho, gengibre e poejo, adquiridos 

comercialmente, foram obtidos por hidrodestilação, segundo a empresa 

“Segredo da Planta”.  

 

O óleo essencial de louro foi obtido no laboratório do INRB, I.P./ L-INIA, em 

Oeiras (Departamento de Fisiologia Vegetal) e no laboratório do 

LEPAE/FEUP, por hidrodestilação, utilizando para o efeito um extractor de 

Clevenger modificado (Fig. 28).  

 

Adicionou-se 700 mL de água destilada a uma amostra de 150 g de folhas de 

louro secas e trituradas. A suspensão obtida foi colocada num balão de fundo 

redondo, com a capacidade de 1000 mL, acoplado ao extractor de Clevenger 

modificado. Como fonte de calor, foi utilizada uma manta de aquecimento 

(Isopad- Labsafe). A hidrodestilação foi mantida durante 3 h, à temperatura 

de cerca de 100ºC, com circuito de arrefecimento a água.  

 

Em seguida, o sistema foi desligado, mantendo-se a circulação da água de 

refrigeração durante mais 45 minutos. O óleo essencial obtido foi retirado 

com o auxílio de uma pipeta volumétrica e seco em sulfato de magnésio 

anidro, para remoção das moléculas de água presentes no óleo. Este passo 

do processo foi realizado com uma seringa com capacidade de 2,5 mL, 
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preparada com 1,5 mL de sulfato de magnésio anidro (Panreac), à qual foi 

acoplada a um porta filtro (Millipore) com um filtro membrana de nylon (Albet) 

com poros de diâmetro 0,2 μm.  

 

 
Figura 28 - Extractor de Clevenger modificado. 

 

 

Repetiu-se este procedimento o número de vezes necessário para se obter a 

quantidade de óleo essencial de louro suficiente para se executarem os 

ensaios biológicos programados. O óleo essencial de louro foi guardado a 

4ºC num frasco escuro selado com parafilme.   
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O trovisco revelou não possuir óleos essenciais extraíveis pela técnica 

utilizada, pelo que só foi possível prosseguir os ensaios biológicos com os 

seus extractos.  

 

 

II.4.3.4 – Ensaios biológicos para avaliação da actividade fungicida de 

extractos vegetais, óleos essenciais e substância bioactiva  

 

Para se proceder à avaliação da actividade fungicida de extractos de plantas, 

óleos essenciais e substância bioactiva (eugenol) realizaram-se diversos de 

ensaios que se encontram descritos no quadro 30. 

 

Quadro 30 – Ensaios realizados para avaliação da actividade fungicida de 
extractos vegetais, óleos essenciais e substância bioactiva. 

Actividade 
Fungicida 

En
sa
io
s 

Meio 
Líquido 

Ex
tr
ac
to
s  Metanol 

Pl
an
ta
s 

Trovisco 

Fu
ng
os
 

A. candidus 

F. culmorum 

Louro  P. islandicum

n‐hexano  Louro 
A. candidus 
F. culmorum

P. islandicum

Meio 
Sólido 

M
ét
od

os
 

Plaqueamento 
directo 

Ex
tr
ac
to
 

Metanol 

Pl
an
ta
s  Cravinho 

Louro 
n‐hexano Cravinho

Ó
le
os
 /
 S
ub

.  Cravinho 
Louro 
Poejo 
Eugenol 

Atmosferas 
saturadas 

Ti
po

 e
ns
ai
o  in vitro 

Ó
le
os
 /
 S
ub

. 

  
Cravinho

Louro 

in vivo 
Poejo 
Eugenol
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Preparação do inóculo fúngico 
 

Prepararam-se as suspensões do fungo, fragmentando num almofariz 

esterilizado o micélio previamente crescido em PDA, durante 8 dias, a 28ºC. 

O macerado, ao qual se adicionou meio de malte líquido (MEB), foi filtrado 

através de lã de vidro esterilizada. A suspensão de esporos assim obtida foi 

utilizada nos testes de actividade antifúngica.  

 

Actividade fungicida de extractos vegetais em meio de cultura líquido 
 
Após pesquisa bibliográfica, optou-se por realizar os ensaios com os 

extractos em metanol e n-hexano de trovisco e louro tendo-se utilizado como 

alvos biológicos os fungos A. candidus e F. culmorum.  

 

Em Erlenmeyers contendo 100 ml de meio de malte líquido (MEB), 

esterilizado a 115ºC durante 45 minutos, adicionou-se o extracto vegetal a 

testar numa concentração final de 2,5 mg /100 mL.  

 

Cada Erlenmeyer foi inoculado com 1 mL de uma suspensão de esporos 

(1 x 106) e colocado a incubar num agitador orbital (Gyrotary shaker model 

G2 - New Brunswick) a 28ºC e 130 rpm, num intervalo de 8 a 12 dias, 

consoante o crescimento do fungo testado. Para cada ensaio foram feitas 

quatro réplicas. 

  

O crescimento fúngico foi quantificado com base no método do peso seco do 

micélio formado. As amostras foram retiradas de dois em dois dias e filtradas 

utilizando um Kitasato com funil de Buckner ligado a uma bomba de vácuo 

(KFN aero). Os filtros utilizados (Whatman nº 4 e 90 mm de diâmetro) tinham 

sido previamente secos e pesados. 

 

Após a filtração, os filtros com o micélio foram colocados nos pesa-filtros, 

previamente secos e pesados, numa estufa de incubação (Memmert) a 65ºC, 

durante 5 dias (até se obter peso constante). Findo este período, os pesa-

filtros foram postos num exsicador (Kartell) e, posteriormente, pesados 
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utilizando para o efeito uma balança (Mettler Toledo AB204-S). Para se 

quantificar o crescimento fúngico, foi calculado o peso do micélio do fungo 

em estudo, utilizando a seguinte fórmula: 

  

Peso fungo (g) = Peso final (g) – Peso filtro (g) 

 

 

Actividade fungicida de extractos vegetais, óleos essenciais e 
substância bioactiva em meio de cultura sólido 
 

Os ensaios foram realizados em caixa de Petri contendo 20 mL de PDA 

(esterilizado em autoclave a 121ºC, durante 15 minutos). Colocou-se sobre a 

superfície do PDA diferentes concentrações de extracto metanólico, de 

extracto de n-hexano, ou diferentes volumes de óleo essencial (Quadro 31). 

Para a sua dispersão uniforme na superfície do PDA utilizaram-se 30 pérolas 

de vidro.  

 

Cada caixa de Petri foi inoculada, no centro, com um disco de micélio de 

0,5 cm de diâmetro (inóculo sólido padronizado), retirado da periferia da 

colónia dos fungos-teste. Foram preparadas caixas testemunha sem o 

extracto e sem o óleo essencial. Para cada ensaio foram feitas quatro 

réplicas. Todas as caixas de Petri foram incubadas a 28ºC, durante 25 ou 44 

semanas, conforme o extracto ou óleo a testar, tendo sido medido, 

semanalmente, o diâmetro da colónia.  

 

Quadro 31 – Concentrações dos extractos e volumes de óleos essenciais/ 
substância bioactiva utilizados nos ensaios em meio sólido (PDA).  
Planta/Substância 
Bioactiva 

Concentração dos extractos (mg/mL) Volume de óleo 
essencial (μL) metanol n-hexano 

Cravinho 750, 325 e 150 325, 150, 75 e 30 500, 250, 100, 50, 25 e 10 

Gengibre - - 1000, 500 e 250 

Louro 250 e  50  - 750,500, 250 e 100 

Poejo - - 500, 250 e 100 

Eugenol - - 500, 250, 100, 50, 25 e 10 
 

 

120 
 



Actividade fungicida dos óleos essenciais e substância bioactiva em 
atmosfera saturada  
 

O método utilizado para avaliar as potencialidades dos compostos voláteis 

dos óleos essenciais em estudo foi designado por “atmosfera saturada”, 

devido ao facto de estes se encontrarem confinados a um determinado 

invólucro, neste caso uma caixa de Petri.  

 

Os ensaios foram realizados em caixa de Petri contendo 20 mL de PDA 

(esterilizado em autoclave a 121ºC, durante 15 minutos). Em seguida, 

colocou-se na tampa da caixa de Petri um disco de papel de filtro (Whatman 

nº1 e 90 mm de diâmetro) impregnado com diferentes volumes de óleo 

essencial e substância bioactiva (eugenol) (Quadro 32).  

 

Quadro 32 – Volumes de óleos essenciais/substância bioactiva utilizados nos 
ensaios de actividade fungicida em atmosfera saturada in vitro e in vivo. 
Ensaio Óleo essencial/substância bioactiva Volume (μL) 

In
 v

itr
o 

Cravinho 500, 250, 100, 50, 25 e 10 

Gengibre 1000 e 750 

Louro 750, 500, 250, 100 e 50 

Poejo 500, 250 e 100 

Eugenol 500, 250, 100, 50, 25 e 10 

In
 v

iv
o 

Cravinho 500 e 100 

Louro 1000 

Poejo 500 

Eugenol 500 

 

No caso dos ensaios in vitro, cada caixa de Petri foi inoculada, no centro, 

com um disco de micélio, de 0,5 cm de diâmetro, retirado da periferia da 

colónia dos fungos em estudo. Foram também preparadas caixas testemunha 

sem o óleo essencial/substância bioactiva. Estes ensaios foram feitos em 

quadruplicado. Todas as caixas de Petri foram seladas com parafilme e 

incubadas a 28ºC, durante 25 semanas, tendo sido medido, semanalmente, o 

diâmetro das colónias (Fig. 29). 
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Figura 29 – Ensaios in vitro com óleo essencial de cravinho 
em caixas de Petri inoculadas com Fusarium culmorum em 

atmosfera saturada. 
 
Para a realização dos ensaios in vivo, foram utilizadas amostras de arroz com 

casca provenientes da fábrica III (Cap. I), as quais foram previamente 

pesadas e colocadas em contentores fechados, cada um com 10 g de arroz. 

Para se garantir a esterilidade das amostras, submeteram-se as mesmas, no 

ex- ITN, a radiação ionizante - dose de 15 kGy. 

 

Prepararam-se caixas de PDA contendo 20 mL do meio de cultura e uma 

amostra de arroz esterilizado. Cada caixa de Petri foi inoculada, no centro, 

com um disco de micélio, de 0,5 cm de diâmetro, retirado da periferia da 

colónia dos fungos em estudo. 

 

Em seguida, colocou-se na tampa da caixa de Petri um disco de papel de 

filtro (Whatman nº1 e 90 mm de diâmetro) impregnado com diferentes 

volumes de óleo essencial/substância bioactiva (Quadro 32). Foram também 

preparadas caixas testemunhas sem o óleo essencial/substância bioactiva. 

Depois de seladas com parafilme, as caixas de Petri foram incubadas a 28ºC, 

durante 25 semanas, tendo sido verificado semanalmente a existência ou não 

de crescimento fúngico. Este ensaio foi feito em quadruplicado. 

 
 
 
II.5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Um dos maiores problemas actuais da indústria alimentar é a prevenção do 

crescimento de microrganismos nos alimentos. Muitos dos fungos isolados a 

partir dos grãos pertencem aos géneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium, 

sendo alguns destes responsáveis pela produção de metabolitos muito 

tóxicos quer para os animais quer para o Homem. Estes fungos podem 

colonizar diversos substratos como, por exemplo, cereais, oleaginosas, 

legumes, frutas e outros, provocando a sua deterioração e produção de 

micotoxinas (Pitt & Hocking, 2009).  

 

Em Portugal, no armazenamento de cereais, não é permitida a utilização de 

fungicidas. As medidas preventivas e de controlo do crescimento fúngico e da 

produção de micotoxinas mais frequentemente utilizadas são aquelas que se 

baseiam em métodos físicos como, por exemplo, arejamento, arrefecimento e 

atmosferas modificadas e/ou saturadas (Tequida-Meneses et al., 2002); 

tratamentos químicos com amónia, ácidos e bases; ou métodos biológicos. 

No entanto, estes métodos requerem equipamento sofisticado, dispendioso e, 

ainda, técnicos especializados para os operar e monitorizar, não sendo por 

isso exequíveis ao nível do agricultor (Atanda et al., 2007), motivo pelo qual é 

necessário desenvolver alternativas a estas medidas. A utilização de 

extractos de plantas, óleos essenciais e seus constituintes apresenta-se 

como uma alternativa de fácil execução e muito menos dispendiosa.    

 

Neste trabalho, devido à diversidade de métodos e plantas estudadas optou-

se por realizar a apresentação de resultados e a discussão conjuntamente. 

 

 

II.5.1 – Actividade fungicida de extractos vegetais em meio de cultura líquido 

 
Os resultados da inibição do crescimento de A. candidus e F. culmorum com 

o extracto em metanol de Daphne gnidium estão representados nas figuras 

30 e 31 respectivamente. 
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Figura 30 - Acção do extracto metanólico de Daphne gnidium no crescimento de 
Aspergillus candidus em MEB durante 8 dias. 
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Figura 31 – Acção do extracto metanólico de Daphne gnidium no crescimento de 
Fusarium culmorum em MEB durante 10 dias. 
 

Após a execução destes dois ensaios, verificou-se que o extracto metanólico 

de trovisco não revelava qualquer efeito antifúngico, pelo que não se 

prosseguiram os estudos com esta planta. Na bibliografia não foi possível 

encontrar estudos que corroborassem estes resultados. Contudo,  foi 

possível encontrar referências da utilização do trovisco no controlo de 
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bactérias, tendo-se verificado que o extracto metanólico desta planta era 

pouco eficaz (Cottigli et al., 2001). 

 

No caso do louro, foram efectuados ensaios em metanol e em n-hexano, 

tendo-se seleccionado, para cada um dos solventes, diferentes fungos. No 

ensaio em MEB, com extracto metanólico, monitorizou-se o crescimento do 

fungo P. islandicum (Fig. 32), e nos ensaios em MEB com o extracto em n-

hexano de louro, o crescimento de A. candidus, F. culmorum e P. islandicum 

(Fig. 33, 34 e 35).  
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Figura 32 – Acção do extracto metanólico de Laurus nobilis no crescimento de 
Penicillium islandicum em MEB durante 12 dias. 
 

A análise dos resultados mostrou que os mesmos não são conclusivos, pois 

o fungo P. islandicum apresentou uma taxa de crescimento menor no ensaio-

testemunha realizado em metanol do que aquele obtido no ensaio que foi 

realizado com o extracto. 

 

Os resultados dos testes de bioactividade com o extracto n-hexano de louro 

apresentaram diferentes respostas conforme o fungo que foi utilizado. 

Observou-se algum controlo do crescimento da espécie A. candidus, entre as 

72 horas e as 144 horas (Fig. 33), verificou-se uma forte redução no 

crescimento de F. culmorum, sobretudo, entre as 96 horas e as 240 horas 
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(Fig. 34) e, no caso do fungo P. islandicum, não foi observada qualquer 

redução do seu crescimento (Fig. 35). 
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Figura 33 - Acção do extracto em n-hexano de Laurus nobilis no crescimento de 
Aspergillus candidus em MEB durante 10 dias. 
 
 

 
Figura 34 - Acção do extracto em n-hexano de Laurus nobilis no crescimento de 
Fusarium culmorum em MEB durante 10 dias. 
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Figura 35 - Acção do extracto em n-hexano de Laurus nobilis no crescimento de 
Penicillium islandicum em MEB durante 10 dias. 
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Apesar dos resultados obtidos com os extractos metanólicos e de n-hexano, 

de trovisco e de louro, testados em meio líquido, serem pouco expressivos, o 

presente estudo deu um contributo para o conhecimento da utilidade destas 

plantas no controlo dos fungos utilizados nestes ensaios.  

 

Em relação ao óleo essencial de louro, só se efectuaram ensaios em meio 

sólido. No entanto, encontrou-se na bibliografia uma referência sobre a 

potencial utilização deste óleo essencial na inibição do fungo A. parasiticus e 

na inibição da produção de aflatoxinas, em meio líquido. Segundo Atanda et 

al. (2007) o óleo estimulava o crescimento do fungo, mas diminuía a 

produção de aflatoxinas, provando que o mecanismo de produção das 

micotoxinas não é totalmente dependente do crescimento do fungo.  

 

Considerou-se que o método de análise quantitativa em meio líquido, em que 

os resultados são avaliados com base no método do peso seco de micélio 

formado num período de tempo necessariamente curto, não é o mais 

adequado para estudos futuros com fungos de armazenamento. 

Efectivamente, o que se pretende é a total inibição de potenciais 

contaminações por longos períodos de tempo, e este método só permite a 

monitorização do crescimento durante alguns dias. 
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II.5.2 – Actividade fungicida de extractos vegetais, óleos essenciais e 

substância bioactiva em meio sólido  

 
CRAVINHO 
 

Os resultados obtidos na avaliação da bioactividade, em meio sólido, das 

diferentes doses testadas dos extractos em metanol (750 mg/mL, 325 mg/mL 

e 150 mg/mL) e em n-hexano (325 mg/mL, 150 mg/mL, 75 mg/mL e 

30 mg/mL) de cravinho, durante 44 semanas, estão representados nos 

quadros 33 e 34.  

 

Para o extracto metanólico de cravinho obteve-se 100% de inibição do 

crescimento de F. culmorum, P. islandicum e A. niger, durante as 44 

semanas de duração do ensaio, com todas as doses testadas. No caso de  

A. candidus, obteve-se total inibição do crescimento com as doses de 750 

mg/mL  e 325 mg/mL durante as 44 semanas, enquanto que com a dose de 

150 mg/mL a inibição total só foi observada durante 35 semanas, período de 

tempo considerado muito bom do ponto de vista dos objectivos deste 

trabalho.  

 

Pode assim afirmar-se que o extracto metanólico de cravinho apresenta 

actividade antifúngica para os fungos F. culmorum, P. islandicum, 

A. candidus e A. niger, dependendo da dose e da duração do ensaio. 

Segundo Singh & Singh (2000), o cravinho extraído por uma mistura de 

clorofórmio: metanol: acetona (2:1:1) apresentou actividade antifúngica contra 

os fungos A. niger e A. flavus, sendo o primeiro mais sensível do que o 

segundo. No nosso ensaio, também se verificou que A. niger era mais 

sensível que A. candidus. Comparando os resultados obtidos neste estudo 

com os referidos na bibliografia, o extracto metanólico de cravinho 

apresentou potencial antimicrobiano, sendo eficaz no controlo de fungos e, 

também, de bactérias, como é o caso de estudos com bactérias Gram-

negativas e Gram-positivas (Cai & Wu, 1996, Nascimento, et al., 2000).  

 
 



 
Quadro 33 – Avaliação da actividade fungicida do extracto em metanol de cravinho em caixa de Petri contendo meio de PDA. 

Fungo Concentração 
(mg/mL) 

Tempo de incubação (semanas) 
1 5 10 15 20 25 30 35 40 44 

Fusarium 

culmorum 

750   

325   

150   

Controlo   

Penicillium 

islandicum 

750   

325   

150   

Controlo   

Aspergillus 

candidus 

750   

325   

150   

Controlo   

Aspergillus 

niger 

750   

325   

150   

Controlo   
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 
 

 

129



 

130

 
 
 
 
Quadro 34 – Avaliação da actividade fungicida do extracto em n-hexano de cravinho em caixa de Petri contendo meio de PDA.  

Fungo Concentração 
(mg/mL) 

Tempo de incubação (semanas) 
1 5 10 15 20 25 30 35 40 44 

Fusarium 
culmorum 

325   
150   
75   
30   

Controlo   

Penicillium 
islandicum 

325   
150   
75   
30   

Controlo   

Aspergillus 
candidus 

325   
150   
75   
30   

Controlo   

Aspergillus 
niger 

325   
150   
75   
30   

Controlo   
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 



No caso do extracto em n-hexano houve inibição total do crescimento de 

todos os fungos testados durante as 44 semanas, com as doses de 325 

mg/mL, 150 mg/mL e 75 mg/mL. Com a dose de 30 mg/mL só para o fungo 

F. culmorum é que se obteve 100% de inibição do crescimento durante as 44 

semanas, pois para os fungos P. islandicum, A. candidus e A. niger a inibição 

total do crescimento só ocorreu durante 10, 5 e 10 semanas, 

respectivamente. 

 

Após a análise destes resultados, foi evidente que o extracto em n-hexano de 

cravinho foi mais eficaz, cumprindo os objectivos pretendidos, ou seja, 

conseguiu-se a inibição total do crescimento fúngico com a dose de 75 

mg/mL, enquanto que com o extracto de metanol o mesmo resultado só foi 

obtido com a dose de 325 mg/mL. 
 
No que se refere ao óleo essencial de cravinho em meio sólido, os 

resultados obtidos são apresentados no quadro 35. Obteve-se 100% de 

inibição do crescimento de F. culmorum, P. islandicum, A. candidus e A. niger 

durante 40 semanas, com as doses de 500 μL, 250 μL, 100 μL, 50 μL e 25 

μL. Verificou-se ainda que, com a dose de 10 μL, se inibiu totalmente os 

fungos F. culmorum, P. islandicum durante 40 semanas, enquanto que no 

caso de A. candidus e A. niger só se obteve 100% de inibição durante 5 e 35 

semanas, respectivamente. 

 

Segundo Fu et al. (2007), o óleo essencial de cravinho apresenta 

propriedades fungicidas e bactericidas. Nestes ensaios, os autores avaliaram 

a eficácia do óleo em relação a várias bactérias e fungos, nomeadamente em 

relação a A. niger, para o qual se obtiveram os melhores resultados. A 

actividade antifúngica do óleo essencial de cravinho contra fungos 

fitopatogénicos, incluindo Fusarium proliferatum, foi também testada por 

Ranasinghe et al. (2002), que verificaram que este podia ser utilizado como 

fungicida no armazenamento de bananas. 
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Quadro 35 – Avaliação da actividade fungicida do óleo essencial de cravinho em caixa de Petri contendo meio de PDA. 

Fungo Volume 
(µL) 

Tempo de incubação (semanas) 
1 5 10 15 20 25 30 35 40 

Fusarium 
culmorum 

500   
250   
100   
50   
25   
10   

Controlo   

Penicillium 
islandicum 

500   
250   
100   
50   
25   
10   

Controlo   

Aspergillus 
candidus 

500   
250   
100   
50   
25   
10   

Controlo   

Aspergillus 
niger 

500   
250   
100   
50   
25   
10   

Controlo   
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 
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Quando se compararam os resultados obtidos nos ensaios de bioactividade 

dos extractos com os dos ensaios do óleo verificou-se que os óleos foram 

mais eficazes no controlo do crescimento de todos os fungos de teste. Estes 

resultados corroboraram os descritos na bibliografia, uma vez que, para a 

generalidade dos fungos, o efeito do extracto de n-hexano foi mais próximo 

do obtido com o óleo. Este facto deveu-se ao tipo de compostos que se 

encontram no extracto de n-hexano, apresentando este uma maior afinidade 

para os compostos apolares do que o extracto em metanol.  

 

É importante não esquecer que o composto maioritário do óleo essencial de 

cravinho é o eugenol, um composto com uma estrutura fenólica, e que 

segundo alguns autores é responsável pelas propriedades antimicrobianas 

desta planta (Dorman & Deans, 2000, Nascimento et al., 2000, Omidbeygi et 

al., 2007). Os compostos fenólicos dos óleos essenciais sensibilizam a dupla 

camada de fosfolípidos da membrana celular, provocando o aumento da 

permeabilidade e a saída de constituintes intracelulares vitais ou a 

destabilização do sistema enzimático da célula (Singh et al., 2002).    

 
No quadro 36 estão representados os resultados obtidos com o óleo 
essencial de cravinho em atmosfera saturada in vitro. Obteve-se 100% 

de inibição do crescimento de F. culmorum e P. islandicum durante 25 

semanas, com as doses de 500 μL, 250 μL, 100 μL, 50 μL e 25 μL. No caso 

do F. culmorum, com a dose de 10 μL, obteve-se também inibição total de 

crescimento, durante as 25 semanas de duração deste ensaio. Verificou-se 

também que a dose de 50 μL inibiu o crescimento de A. candidus e A. niger 

durante um considerável período de tempo, 23 e 24 semanas, 

respectivamente, enquanto que a de 25 μL só inibiu durante 10 semanas.  

 

A análise dos resultados obtidos com o óleo essencial de cravinho em meio 

sólido e em atmosfera saturada mostrou que, quando o óleo essencial se 

encontra à superfície do meio de cultura, a menor dose para a qual se obtém 

a inibição total do crescimento dos fungos foi de 25 μL, enquanto que, em 

atmosfera saturada, a dose mínima foi de 100 μL. Segundo alguns autores 
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(Delespaul et al. 2000, López et al. 2005), para a mesma dose, a inibição do 

crescimento fúngico por óleos essenciais é, regra geral, menor em atmosfera 

saturada do que em meio sólido, o que está de acordo com o observado 

neste trabalho.  

 

Para a realização dos ensaios com óleo essencial de cravinho em 

atmosfera saturada in vivo, optou-se por testar as doses de 100 μL e 

500 μL.  

 

Conforme se pode observar no quadro 37, a dose de 500 μL induziu 100% de 

inibição do crescimento de todos os fungos, durante as 25 semanas do 

ensaio. A dose de 100 μL inibiu totalmente o crescimento de F. culmorum e 

P. islandicum no mesmo período de tempo. No entanto, esta dose só foi 

eficaz durante 1 semana, quando testada nos fungos A. candidus e A. niger. 

Segundo Montes-Belmont & Carvajal (1998), o óleo essencial de cravinho foi 

capaz de inibir totalmente o crescimento de A. flavus em milho, afirmação 

que está em consonância com os resultados que se obtiveram.   

 

A utilização de atmosferas saturadas para protecção dos cereais é vantajosa, 

porque pode ter menos influência no sabor final do produto. No entanto, há a 

necessidade de aumentar a dose do óleo essencial de cravinho, no caso dos 

ensaios in vivo, para obter a inibição total do crescimento de todos os fungos 

estudados. Efectivamente, Omidbeygi et al (2007) e Matan et al. (2009) 

afirmam que, quando o ensaio é feito in vivo, há uma diminuição da eficácia 

dos óleos, sendo necessário aumentar a dose para se obter o mesmo nível 

de eficácia. 

 



Quadro 36 – Actividade fungicida do óleo essencial de cravinho testada em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vitro. 

Fungo Volume 
(µL) 

Tempo de incubação (semanas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 
culmorum 

500      
250      
100      
50      
25      
10      

Controlo       

Penicillium 
islandicum 

500      
250      
100      
50      
25      

Controlo       

Aspergillus 
candidus 

500      
250      
100      
50      
25      

Controlo       

Aspergillus 
niger 

500      
250      
100      
50      
25      

Controlo       
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 
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Quadro 37 – Actividade fungicida do óleo essencial de cravinho testada em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vivo.  

Fungo Volume 
(μL) 

Tempo de incubação (semanas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 
culmorum 

500      
100      

Controlo      

Penicillium 
islandicum 

500      
100      

Controlo      

Aspergillus 
candidus 

500      
100      

Controlo      

Aspergillus 
niger 

500      
100      

Controlo      
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 



GENGIBRE 
 
Para avaliação do potencial antifúngico do óleo essencial de gengibre, 

realizaram-se ensaios em meio sólido, com as doses de 1000 μL, 500 μL e 

250 μL. Os resultados obtidos nestes ensaios foram negativos, não tendo 

havido inibição significativa do crescimento de qualquer dos fungos testados. 

Também López et al. (2005) concluíram que o óleo essencial de gengibre 

conduz a uma reduzida, ou mesmo nula, inibição do crescimento de 

Penicillium islandicum e Aspergillus flavus. Davidson & Nairu (2000) 

descreveram o gengibre como tendo actividade antimicrobiana muito limitada. 

Contudo, ensaios realizados com extractos aquosos de gengibre 

apresentaram actividade fungicida, sendo capazes de inibir o crescimento de 

fungos dos géneros Aspergillus, Penicillium e Fusarium (Nanir & Kadu, 1987, 

Meena, 1992, Kapoor, 1997, Magro et al., 2009).  

  

Devido ao facto de o gengibre não ter apresentado actividade antifúngica 

para os fungos testados, não se continuaram os ensaios com esta planta. 

 
LOURO 
 
No quadro 38 são apresentados os resultados obtidos quanto à actividade 

antifúngica do extracto metanólico de louro em meio sólido, com as 

concentrações de 50 e 250 mg/mL.  

 

Verificou-se que, para as doses testadas, só se obteve inibição parcial do 

crescimento dos quatro fungos durante uma semana, período de tempo 

demasiado reduzido quando comparado com os tempos utilizados 

normalmente no armazenamento. 

 

Os resultados obtidos na avaliação da capacidade fungicida do óleo 

essencial de louro em meio sólido, com as doses de 750 μL, 500 μL, 250 

μL e 100 μL, estão descritos no quadro 39.  
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Para F. culmorum, obteve-se a inibição total do seu crescimento com todas 

as doses testadas, durante as 25 semanas do ensaio. No caso de P. 

islandicum, só se obteve 100% de inibição do crescimento com as doses de 

750 μL, 500 μL e 250 μL, enquanto que para A. niger tal só ocorreu com a 

dose de 750 μL. O fungo A. candidus foi aquele que apresentou maior 

resistência à acção do óleo essencial, não se tendo conseguido, com 

qualquer das doses usadas, inibir totalmente o seu crescimento durante as 

25 semanas de duração do ensaio. 

 

Os resultados obtidos no estudo da actividade antifúngica do óleo essencial 
de louro em atmosfera saturada in vitro encontram-se apresentados no 

quadro 40. Estes mostram que se atingiu 100 % de inibição do crescimento 

do fungo F. culmorum durante as 25 semanas, com as doses de 500 μL, 

250 μL e 100 μL., enquanto que a dose de 50 μL só conseguiu controlar o 

seu crescimento durante 2 semanas. Para P. islandicum as doses de 500 μL 

e 250 μL apresentaram 100 % inibição de crescimento fúngico, durante as 25 

semanas, enquanto que as doses de 100 μL e 50 μL só inibiram o 

crescimento durante 3 e 1 semanas, respectivamente. O óleo de louro 

quando testado contra A. candidus nas doses de 750 μL, 500 μL e 250 μL 

atingiu os 100 % de inibição fúngica durante 16, 4 e 1 semanas, 

respectivamente. Por sua vez as doses de 750 μL, 500 μL e 250 μL, 

provocaram 100 % de inibição de A. niger durante 19, 7 e 3 semanas, 

respectivamente.  

 

No caso dos ensaios de atmosferas saturadas com o óleo essencial de louro, 

realizados in vivo, só se testou a dose de 1000 μL, estando os resultados 

obtidos indicados no quadro 41. Com esta dose o crescimento dos fungos F. 

culmorum, P. islandicum e A. niger foi totalmente inibido ao longo das 25 

semanas, mas, quanto a A. candidus, isso só ocorreu durante 20 semanas. 

 

 



 
 
 
Quadro 38 – Média dos diâmetros de crescimento das colónias (cm)  em caixa de Petri com PDA suplementada com extracto 
metanólico de louro ao fim de 1 e 2 semanas e percentagem de inibição do crescimento fúngico. 

Fungos 

Tempo de incubação (semanas) 

1 2 

50mg/mL 250mg/mL Controlo Metanol 50mg/mL 250mg/mL Controlo Metanol 

F. culmorum 3,98 2,53 8,5 6,4 9,0 9,0 9,0 9,0 

Inibição (%) 53,2 70,2 0,0 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

P. islandicum 2,18 1,6 2,5 2,5 3,7 3,5 3,7 3,5 

Inibição (%) 12,8 36,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 5,4 

A. candidus 3,75 1,93 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0 7,9 

Inibição (%) 37,5 67,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

A. niger 3,75 2,05 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Inibição (%) 58,3 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Quadro 39 – Avaliação da actividade fungicida do óleo essencial de louro em caixa de Petri contendo meio de PDA. 

Fungo Volume 
(μL) 

Tempo de incubação (semanas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 
culmorum 

750      
500      
250      
100      

Controlo      

Penicillium 
islandicum 

750      
500      
250      
100      

Controlo      

Aspergillus 
candidus 

750      
500      
250      
100      

Controlo      

Aspergillus 
niger 

750      
500      
250      
100      

Controlo      
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 
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Quadro 40– Actividade fungicida do óleo essencial de louro testada em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vitro. 

Fungo Volume 
(μL) 

Tempo de incubação (semanas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 
culmorum 

500      
250      
100      
50      

Controlo      

Penicillium 
islandicum 

500      
250      
100      
50      

Controlo      

Aspergillus 
candidus 

750      
500      
250      

Controlo      

Aspergillus 
niger 

750      
500      
250      

Controlo      
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 
 

 

 

 

 

 

141 



 

142 

 
 
 
Quadro 41 – Actividade fungicida do óleo essencial de louro testada em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vivo.  

Fungo 
Volume 

(μL) 

Tempo de incubação (semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 

culmorum 

1000      
Controlo      

Penicillium 

islandicum 

1000      
Controlo      

Aspergillus 

candidus 

1000      
Controlo      

Aspergillus 

niger 

1000      

Controlo      
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 



Após a análise dos resultados obtidos pode afirmar-se que o óleo essencial de 

louro apresenta actividade antifúngica, com inibição do crescimento de todos 

os fungos estudados. Estes resultados são corroborados por outros autores 

(Guynot et al., 2003, Suhr & Nielsen, 2003, Angelini et al., 2006), segundo os 

quais, este óleo é capaz de inibir o crescimento de diversos fungos 

responsáveis pela deterioração de alimentos. No entanto quando Suhr & 

Nielsen (2003) e Angelini et al. (2006) compararam a eficácia do óleo essencial 

de louro com a de outros óleos essenciais como, por exemplo o de cravinho, de 

canela e de tomilho, verificaram que estes apresentavam uma maior eficácia. 

Também Panizzi et al. (1995) compararam as propriedades antimicóticas dos 

óleos essenciais de louro e de cedro (Cedrus atlantica Man.), em meio sólido, 

em relação a Fusarium moniliforme var. subglutinosus, Pyricularia oryzae, A. 

niger e Botrytis cinerea e verificaram que o louro apresentava actividade contra 

todos os fungos testados e o cedro não apresentava qualquer actividade.   

 

Por sua vez, os ensaios realizados por Atanda et al. (2007), em meio líquido, 

mostraram que o óleo essencial de louro reduziu a concentração de 

aflatoxinas, embora tenha estimulado o crescimento de A. parasiticus mas, 

quando o óleo essencial foi colocado em contacto com grãos de sorgo, 

verificou-se que este reduziu o crescimento de A. parasiticus. Pensa-se que 

esta redução não esteja relacionada só com a volatilidade dos compostos 

activos do óleo, mas também com possíveis efeitos de cobertura resultantes do 

contacto directo do óleo com o grão.  

 

Saliente-se que, segundo Santoyo et al. (2006), o óleo essencial de louro 

apresenta uma actividade bactericida mais expressiva do que a fungicida. 

 

Considerou-se assim que o óleo essencial de louro tinha um potencial 

antifúngico considerável. 
 
POEJO  
 
No quadro 42 apresentam-se os resultados obtidos nos ensaios realizados com 

o óleo essencial de poejo em meio sólido, durante 25 semanas. Verificou-se 
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que houve uma inibição total do crescimento dos fungos F. culmorum e 

P. islandicum durante 25 semanas, com todas as doses. Já para A. candidus e 

A. niger esta inibição só se verificou nas doses de 500 μL, 250 μL e 500 μL 

respectivamente. Para A. niger obteve-se, para a dose de 250 μL, a máxima 

eficácia durante 14 semanas. No caso da dose de 100 μL, o crescimento dos 

fungos A. candidus e A. niger só foi inibido durante 10 semanas.  

 

Em relação ao óleo essencial de poejo em atmosfera saturada in vitro 

verificou-se que, com respeito a F. culmorum e P. islandicum, os resultados 

foram idênticos aos obtidos em meio sólido (Quadro 43). No entanto, para 

A. candidus e A. niger verificou-se que a dose de 500 μL apresentava a mesma 

eficácia para os dois métodos utilizados, enquanto que a 250 μL e 100 μL 

houve uma redução na duração dessa eficácia: a dose de 250 μL foi eficaz 

durante 14 e 12 semanas, respectivamente, para A. candidus e A. niger, 

enquanto que a dose de 100 μL inibiu totalmente o crescimento de A. candidus 

e A. niger durante 6 semanas.  

 

Para a realização dos ensaios in vivo optou-se pela dose de 500 μL, uma vez 

que esta tinha inibido totalmente o crescimento de todos os fungos testados, 

durante as 25 semanas do ensaio. Os resultados obtidos estão descritos no 

quadro 44. Para F. culmorum e P. islandicum, esta dose continuou a 

apresentar 100% de inibição durante 25 semanas e, para A. candidus e A. 

niger, esta eficácia manteve-se durante 12 e 11 semanas, respectivamente.   

 
Segundo Bouchra et al. (2003), o óleo de poejo apresenta actividade 

antifúngica moderada quando comparado com actividade dos óleos essenciais 

de Origanum compactum Benthamm e Thymus glandulosus Lag. ex H. del 

Villar. No entanto, quando foi comparada a acção antifúngica de poejo com a 

de Lavendula dentata L., Salvia aegyptica L., Calamintha officinalis (Moench.) e 

Rosmarinus officinalis L., os autores verificaram que o óleo essencial de poejo 

apresentava elevado poder de inibição do crescimento de Botrytis cinerea. Esta 

diferença de comportamento está relacionada com a composição dos 

respectivos óleos. Efectivamente, o constituinte maioritário do óleo essencial de 
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poejo é a pulegona, enquanto que os de Origanum compactum e de Thymus 

glandulosus são o carvacol e o timol, respectivamente, os quais estão descritos 

na bibliografia como compostos com actividade fungicida elevada (Chami et al., 

2005, Valero et al., 2006, Michiels et al., 2007), o que justifica os melhores 

resultados obtidos por aquelas plantas. No entanto, Cárdenas-Ortega et al. 

(2005) demonstraram que a piperitona em baixa concentração inibia 

completamente o crescimento de Aspergillus flavus.   

 

O óleo essencial de poejo, segundo alguns autores, também apresenta 

actividade bactericida, inibindo quer bactérias Gram-positivas quer bactérias 

Gram-negativas (Mahboubi & Haghi, 2008, Jazani et al., 2009). Contudo o 

extracto em etanol de poejo, no ensaio realizado por Michelin et al. (2005), 

apresentou reduzida ou nula actividade antimicrobiana até 200 mg/mL. 

 

 

 



Quadro 42 – Avaliação da actividade fungicida do óleo essencial de poejo em caixa de Petri contendo meio de PDA. 

Fungo 
Volume 

(μL) 

Tempo de incubação (semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 

culmorum 

500      
250      
100      

Controlo      

Penicillium 

islandicum 

500      
250      
100      

Controlo      

Aspergillus 

candidus 

500      
250      
100      

Controlo      

Aspergillus 

niger 

500      
250      
100      

Controlo      
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 
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Quadro 43 – Actividade fungicida do óleo essencial de poejo testada em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vitro. 

Fungo 
Volume 

(μL) 

Tempo de incubação (semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 

culmorum 

500      
250      
100      

Controlo      

Penicillium 

islandicum 

500      
250      
100      

Controlo      

Aspergillus 

candidus 

500      
250      
100      

Controlo      

Aspergillus 

niger 

500      
250      
100      

Controlo      
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 
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Quadro 44 – Actividade fungicida do óleo essencial de poejo testada em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vivo.  

Fungo 
Volume 

(μL) 

Tempo de incubação (semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 

culmorum 

500      
Controlo       

Penicillium 

islandicum 

500      
Controlo       

Aspergillus 

candidus 

500      
Controlo       

Aspergillus 

niger 

500      

Controlo       
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 



EUGENOL  
 

O composto maioritário do óleo essencial de cravinho é o eugenol, conforme 

confirmado na análise química da planta (Anexo IX). Para avaliar se este 

composto era o responsável pela acção fungicida do óleo, foi igualmente 

testado, tendo-se utilizado para tal, os mesmos métodos e doses que foram 

utilizados nos ensaios com o óleo essencial. 

 

No que respeita às suas propriedades antimicrobianas, o eugenol é referido 

como apresentando actividade fungicida, sendo responsável pelo controlo do 

crescimento de vários fungos associados à deterioração de alimentos (Cheng 

et al., 2006) e, também, como possuidor de acção bactericida, sendo capaz de 

inibir o crescimento de diversas bactérias Gram-positivas e Gram-negativas 

(Garg & Siddigui, 1992, Singh & Singh, 2000, Fu et al., 2007, Omidbeygi et al., 

2007).  

 

Os resultados obtidos nos ensaios com o eugenol em meio sólido são 

apresentados no quadro 45. O crescimento dos fungos F. culmorum e 

P. islandicum foi totalmente inibido, durante as 25 semanas, com todas as 

doses testadas. No caso de A. candidus e A. niger, verificou-se que as doses 

de 500 μL, 250 μL, 100 μL, 50 μL e 25 μL apresentaram 100% de inibição do 

crescimento e só a dose de 10 μL é que se revelou menos eficaz, pois só inibiu 

totalmente o crescimento de A. candidus e A. niger durante 2 e 10 semanas, 

respectivamente.  

 

Em relação aos ensaios de bioactividade in vitro com o eugenol em 

atmosfera saturada, nas doses de 500 μL, 250 μL, 100 μL, 50 μL, 25 μL e 10 

μL, durante 25 semanas, os resultados obtidos são apresentados no quadro 

46. Nestes ensaios, obteve-se 100% de inibição do crescimento do fungo 

F. culmorum durante as 25 semanas, com todas as doses testadas. Para o 

fungo P. islandicum as doses de 500 μL, 250 μL, 100 μL, 50 μL e 25 μL foram 

100% eficazes durante 25 semanas, enquanto que a dose de 10 μL só 

apresentou essa eficácia durante 6 semanas.   
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Quadro 45 – Avaliação da actividade fungicida do eugenol em caixa de Petri contendo meio de PDA. 
Fungo Volume 

(µL) 
Tempo de incubação (semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 
culmorum 

500      
250      
100      
50      
25      
10      

Controlo      

Penicillium 
islandicum 

500      
250      
100      
50      
25      
10      

Controlo      

Aspergillus 
candidus 

500      
250      
100      
50      
25      
10      

Controlo      

Aspergillus 
niger 

500      
250      
100      
50      
25      
10      

Controlo      
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 
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Quadro 46 – Actividade fungicida do eugenol testada em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vitro. 

Fungo Volume 
(µL) 

Tempo de incubação (semanas) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 
culmorum 

500      
250      
100      
50      
25      
10      

Controlo      

Penicillium 
islandicum 

500      
250      
100      
50      
25      
10      

Controlo      

Aspergillus 
candidus 

500      
250      
100      
50      
25      
10      

Controlo      

Aspergillus 
niger 

500      
250      
100      
50      
25      
10      

Controlo      
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 
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Quadro 47 – Actividade fungicida do eugenol testada em caixa de Petri numa atmosfera saturada in vivo. 

Fungo 
Volume 

(μL) 

Tempo de incubação (semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Fusarium 

culmorum 

500      
Controlo       

Penicillium 

islandicum 

500      
Controlo       

Aspergillus 

candidus 

500      
Controlo       

Aspergillus 

niger 

500      

Controlo       
Nota: ( ) – com crescimento fúngico e ( ) – sem crescimento fúngico. 



Verificou-se também que a dose de 50 μL inibiu o crescimento de A. candidus e 

A. niger, durante 20 e 22 semanas, respectivamente, enquanto que a dose de 

25 μL só inibiu na totalidade o crescimento de A. candidus e A. niger, durante 6 

e 7 semanas, respectivamente. A dose de 10 μL inibiu o crescimento de A. 

niger somente durante 2 semanas, não apresentando qualquer actividade para 

o fungo A. candidus.  

 

Para a execução do ensaio com atmosferas saturadas realizadas in vivo, 

utilizou-se a dose de 500 μL de eugenol (Quadro 47), a qual demonstrou ser 

totalmente eficaz na inibição do crescimento de todos os fungos estudados 

durante 25 semanas, nos ensaios realizados in vitro. Os resultados registados 

estão de acordo com os de Valero et al. (2006), quanto à actividade fungicida 

do eugenol, em atmosferas saturadas, sobre Botrytis cinerea, em que 

obtiveram uma redução do crescimento do fungo superior a 50%. Em relação 

aos ensaios realizados, a redução do crescimento fúngico foi superior (100% 

de inibição) à observada por aqueles autores. Contudo, estes utilizaram doses 

substancialmente inferiores às utilizadas no presente estudo. 

 

Apresenta-se seguidamente uma visão global e uma apreciação crítica dos 

resultados obtidos neste trabalho, fazendo uma comparação entre as plantas, 

os solventes orgânicos e os diversos métodos utilizados e, ainda, a diferença 

de resposta dos fungos testados. 

 

Ao avaliar-se qual dos extractos, em metanol ou n-hexano, era mais eficaz, 

quer em meio líquido quer em meio sólido, verificou-se que o extracto em n-

hexano apresentou maior eficácia que o de metanol. Estes resultados devem-

se à diferente composição dos extractos, pois estes dois solventes apresentam 

solubilidades diferentes, devido à sua polaridade (Cunha, 2005). 

 

De entre as plantas testadas, o cravinho foi a que apresentou melhores 

resultados, especialmente o seu óleo essencial. O gengibre foi a menos eficaz, 

com eficácia muito reduzida ou nula. Em relação ao poejo e ao louro, 

obtiveram-se diferentes graus de potencial antifúngico, dependentes da dose 
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utilizada. Comparando a eficácia dos óleos essenciais das quatro plantas 

estudadas, o grau de inibição, por ordem decrescente, foi: óleos essenciais de 

cravinho, poejo, louro e gengibre. 

 

Apesar do óleo essencial de gengibre apresentar uma actividade 

antimicrobiana limitada, este pode potencialmente ter alguma aplicabilidade na 

protecção dos alimentos, uma vez que apresenta um aroma menos intenso e 

mais tolerável do que o do cravinho, podendo utilizar-se doses superiores ou, 

eventualmente, ser usado como complemento de tratamentos com outros 

produtos. São várias as referências na bibliografia sobre o impacto dos óleos 

no aumento da durabilidade do produto alimentar e na manutenção das 

qualidades organolépticas do mesmo. Por exemplo, Arslan et al. (2009), que tal 

como neste trabalho, compararam o efeito do cravinho e do gengibre sobre os 

fungos contaminantes de alimentos, verificaram que, apesar do cravinho 

apresentar maior actividade antimicrobiana do que o gengibre, conferia ao 

alimento um sabor desagradável, quando avaliado por um painel de avaliação 

sensorial, contrariamente ao gengibre que conferia um sabor agradável ao 

mesmo alimento.  

 

Quando se compararam os resultados obtidos com o óleo essencial de 

cravinho com os obtidos com o eugenol, verificou-se que há uma redução 

ligeira ou nula na eficácia da actividade fungicida, excepto no caso de A. niger 

em que, no ensaio realizado em meio sólido com o óleo essencial de cravinho, 

se conseguiu a inibição total durante 30 semanas, enquanto que com o 

eugenol, em meio sólido, esta inibição só ocorreu durante 10 semanas. A 

redução da eficácia está relacionada com o facto de o óleo essencial de 

cravinho possuir na sua constituição química diversos compostos além do 

eugenol. Apesar de este ser maioritário, pensa-se que a actividade fungicida do 

óleo pode advir da sinergia entre os diversos compostos. Os resultados obtidos 

neste estudo estão de acordo com os obtidos por outros autores, nos quais o 

óleo essencial de cravinho apresentou também maior eficácia na inibição do 

crescimento microbiano do que o eugenol (Dorman & Deans, 2000, 

Nascimento et al., 2000, Gayoso et al., 2005) 
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Sabe-se que uma alternativa à incorporação directa dos óleos essenciais nos 

alimentos consistirá na utilização de técnicas para o controlo do crescimento 

fúngico, baseadas nas atmosferas saturadas. Neste sentido, estas técnicas são 

promissoras podendo ser aplicadas no embalamento, criando-se uma 

atmosfera protectora com o mínimo de alterações organolépticas (López et al., 

2005).  

 

Durante a realização dos ensaios e para todas as plantas testadas, verificou-se 

que, quando o óleo essencial estava em contacto directo com o fungo, era 

necessária uma dose menor do que a que seria necessária se o ensaio fosse 

realizado em atmosferas saturadas. Quando se procedeu à realização dos 

ensaios de atmosferas saturadas, utilizando como substrato os grãos de arroz, 

verificou-se que se teria que aumentar ainda mais a dose aplicada para obter a 

inibição total do crescimento de todos os fungos. Estas conclusões são 

corroboradas por Davidson & Parrish (1989), que verificaram que os 

ecossistemas alimentares, como por exemplo os grãos de milho, são 

influenciados por diversos factores que podem afectar a eficácia dos óleos 

essenciais. A capacidade do fungo colonizar substratos naturais, os conteúdos 

lipídico e proteico, a disponibilidade de água, as condições atmosféricas e o pH 

do produto são alguns destes factores a ter em conta. 

 

Por isso, quando o ensaio é realizado in vivo, a eficácia dos óleos essenciais é 

menor do que quando o ensaio é realizado num meio de cultura, sendo 

necessário aumentar a dose para se obter os mesmos resultados. Esta 

diferença deve-se, também, à maior disponibilidade de nutrientes que existe 

nos grãos em relação ao meio de crescimento artificial, podendo assim os 

organismos reparar com maior facilidade os danos provocados pelos óleos 

essenciais (Gill et al., 2002). 

 

Verificou-se ainda que, consoante o tipo de método utilizado para testar a 

eficácia dos óleos essenciais e a dos extractos vegetais, as doses tinham que 

ser ajustadas para se obter a inibição total dos alvos biológicos; e diferentes 

óleos essenciais apresentavam diferentes actividades antimicrobianas devido 

aos seus componentes (Ricci et al., 2005).  
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II.6 – CONCLUSÕES 

 

Existe actualmente uma apertada regulamentação quanto à utilização dos 

pesticidas de síntese química, havendo uma pressão política para a remoção 

do mercado dos pesticidas de síntese, mais perigosos, quer para o Homem 

quer para o ambiente (Pal & Gardener, 2006). Apesar das restrições impostas 

à protecção da qualidade dos alimentos e do ambiente, estes pesticidas, 

nalguns casos, continuam a ser o único recurso para controlar pragas e 

doenças nas culturas e no armazenamento. É por isso importante encontrar 

métodos alternativos, práticos, económicos e não tóxicos para prevenir a 

deterioração fúngica dos alimentos. A utilização de extractos e óleos essenciais 

provenientes das plantas providencia uma oportunidade única para se evitar ou 

reduzir a utilização de compostos de síntese química (Reddy et al., 2009).  

 

Uma das principais explicações para a eficácia dos óleos essenciais na inibição 

do crescimento microbiano é de natureza física, isto é, a combinação entre o 

seu baixo peso molecular e as suas características lipofílicas. Este facto 

permite que eles consigam penetrar a membrana celular mais facilmente do 

que as outras substâncias. Esta propriedade dos óleos essenciais em 

penetrarem mais facilmente nos tecidos foi estudada e repetidamente 

comprovada em diversos trabalhos. Assim, sabe-se que estes são capazes de 

penetrar os tecidos 100 vezes mais rápido do que a água e 10000 vezes mais 

rápido do que os sais (Rommelt et al., 1974).  

 

Após a análise de todos os resultados obtidos neste trabalho, pode afirmar-se 

que o óleo essencial de cravinho é o que apresenta maior eficácia, seguido do 

óleo essencial de poejo e de louro, e por último, o óleo essencial de gengibre.  

 

No que se refere aos diferentes modos de aplicação do óleo essencial, em 

contacto directo com o fungo ou em atmosferas saturadas in vitro e in vivo, 

constatou-se que quando o óleo está em contacto com o fungo apresenta 

maior eficácia de inibição. Contudo, a utilização de óleos essenciais nas 

concentrações necessárias para haver inibição do crescimento dos fungos 

pode provocar alterações nas propriedades organolépticas dos alimentos.  
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Por isso, várias opções têm sido consideradas para resolver este problema. Os 

óleos essenciais podem ser utilizados não só como conservantes mas também 

como aromatizantes. Alternativamente, podem ser incorporados em alimentos 

que já possuem forte aroma, mascarando assim a presença dos óleos ou, 

ainda, pode utilizar-se não os óleos mas alguns dos seus componentes mais 

activos na protecção do alimento. Devido a este facto, também se avaliou a 

eficácia do eugenol, principal constituinte do óleo de cravinho, de forma a 

verificar a possibilidade de utilizar este constituinte em vez do óleo 

propriamente dito; no entanto, os resultados mostraram que este apresenta 

uma ligeira diminuição da eficácia, principalmente nas doses mais baixas. 

Efectivamente, sabe-se que a actividade antimicrobiana dos óleos essenciais 

resulta da interacção de diferentes compostos químicos, com a agravante de 

que é mais fácil um microrganismo desenvolver resistência a um só composto 

do que ao óleo essencial (Omidbeygi et al., 2007). 

 

Uma das vantagens dos óleos essenciais é que a sua fase de vapor possuí 

bioactividade, tornando a sua utilização, como fumigantes na protecção de 

grãos armazenados, muito atractiva (Bluma et al., 2009). Os resultados obtidos 

nos ensaios realizados em atmosferas saturadas in vitro e in vivo permitiram 

corroborar esta afirmação. No entanto, para se obter a mesma eficácia dos 

ensaios em meio sólido, foi necessário aumentar as doses utilizadas, tal como 

havia sido descrito por Gill et al. (2002).  

 

Quando se comparou os resultados obtidos para os quatro fungos estudados 

constatou-se que Fusarium culmorum e Penicillium islandicum apresentavam 

maior susceptibilidade à acção antifúngica dos óleos essenciais do que os 

fungos pertencentes ao género Aspergillus. Estes últimos são mais resistentes 

às condições adversas, como se pode verificar também nos resultados obtidos 

no capítulo I.  
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CONCLUSÕES GERAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Os fungos capazes de colonizar os grãos armazenados são responsáveis por 

graves estragos e prejuízos, daí resultando reduções quer na qualidade quer 

na quantidade destes grãos. Em simultâneo, algumas destas espécies são 

também capazes de produzir micotoxinas, as quais são metabolitos 

secundários com elevada toxicidade para humanos e animais (Paster et al., 

1995, Magro et al., 2008).  

 

O estudo da diversidade de fungos em arroz armazenado aqui apresentado 

revestiu-se de grande importância, uma vez que muito pouco se conhece sobre 

o armazenamento deste cereal nos países da União Europeia. Devido a este 

facto, foi constituída uma rede Eureka sob o tema “Protecção integrada de 

arroz armazenado”, na qual foram inseridos os dois projectos citados no início 

do trabalho. O arroz é também um dos cereais mais consumidos em Portugal e 

como não há capacidade para produzir a quantidade de arroz necessária para 

suprir as necessidades do mercado, torna-se importante que o seu 

armazenamento seja feito de forma a garantir que o arroz se mantenha nas 

melhores condições fitossanitárias possíveis, impedindo ou minorando as 

perdas e prejuízos. 

  

Com os estudos desenvolvidos no âmbito desta tese e que configuram a 

matéria exposta no Capítulo I, constatou-se que o arroz armazenado em 

Portugal apresenta uma grande diversidade de fungos contaminantes. Não foi 

possível comparar na totalidade estes resultados com os da bibliografia 

consultada, uma vez que a maioria dos resultados citados diziam respeito a 

armazenamento de arroz em países com clima equatorial ou tropical, como, a 

Tailândia, a Indonésia, o Equador, a Argentina, o Paraguai, entre outros, onde 

as condições de armazenamento são obviamente diferentes. 

 

Neste trabalho foram identificadas algumas espécies que ainda não tinham 

sido citadas bibliograficamente como contaminantes do arroz armazenado, 

como Alternaria arborescens, A. infectoria, Bipolaris australiensis, B. 

cynodontis, B. hawaiiensis, Botrytis sp., Chaethomium spirale, C. trilaterale, 
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Cunninghamella sp., Curvularia intermedia, Epicoccum purpurascens, Fusarium 

equiseti, Helicoma sp., Penicillium steckii, Pyricularia oryzae, Scytalidium sp., 

Sordaria fimicola, Stemphylium botryosum e Ulocladium atrum. Algumas destas 

espécies podem ser isoladas no solo, sendo responsáveis por doenças nas 

plantas, no entanto não são capazes de crescer nos grãos armazenados por 

estes apresentarem teor de água do produto inferior a 13%.  

 

Verificou-se também que o processo de branqueamento reduz drasticamente o 

número de fungos presentes no arroz, não sendo contudo totalmente eficaz no 

caso dos fungos de armazenamento. Algumas amostras de arroz branqueado 

apresentavam-se contaminadas por A. candidus. Este fungo encontra-se 

descrito na bibliografia como um potencial produtor de micotoxinas, sendo por 

isso necessário redobrar o cuidado dispendido no controlo das condições de 

armazenamento, mantendo a temperatura e o teor de água do produto abaixo 

dos valores necessários para o crescimento deste fungo.  

 

O efeito que a duração do armazenamento tem na diversidade fúngica foi 

também estudado. Verificou-se que ao longo do armazenamento existe uma 

redução dos fungos de campo, os quais são substituídos por fungos de 

armazenamento. 

 

Segundo Christensen & Sauer (1982) podem ser utilizados ácidos orgânicos de 

baixo peso molecular com capacidade de inibir o crescimento fúngico na 

preservação dos grãos armazenados, mas estes compostos apresentam 

algumas desvantagens e nos mercados internacionais a sua utilização é muito 

restringida quer ao nível dos alimentos quer das rações. 

 

Também a utilização de químicos de síntese para controlar a deterioração dos 

produtos pós-colheita sofre restrições devido aos seus efeitos carcinogénicos, 

teratogénicos e à sua elevada toxicidade aguda residual. É importante também 

ter em linha de conta os seus longos períodos de degradação, a poluição 

ambiental e os efeitos colaterais no Homem. Além disso, os fungicidas 

sintéticos podem deixar quantidades significativas de resíduos nas estruturas 

tratadas, pelo que há actualmente, um grande debate acerca da segurança dos 
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mesmos. Por estas razões, os consumidores tendem a suspeitar dos aditivos 

químicos, aumentando, assim, exponencialmente, a procura de conservantes 

naturais (Moreira et al., 2005).  

 

Os extractos vegetais são uma alternativa a estes conservantes químicos, 

sendo utilizados como fungicidas e bactericidas biológicos, uma vez que 

apresentam capacidade de controlar o crescimento, quer de fungos quer de 

bactérias (Matos, 2001).  

 

Com este trabalho pretendeu-se contribuir para o conhecimento das 

potencialidades fungicidas de Daphne gnidium (trovisco), Laurus nobilis (louro), 

Mentha pullegium (poejo), Syzygium aromaticum (cravinho) e Zingiber 

officinalis (gengibre) em relação a fungos de armazenamento de arroz. 

Verificou-se que os melhores resultados foram obtidos com os óleos essenciais 

destas plantas, excepto no caso do trovisco, em que não foi possível extrair o 

óleo e, no caso do gengibre em que o óleo não apresentou capacidade 

fungicida mas sim uma fraca capacidade fungistática, diminuindo o crescimento 

dos fungos testados em muito baixa percentagem e só durante a primeira 

semana de ensaio, com a dose mais elevada (1000 μL). Os outros óleos 

apresentaram diferentes capacidades de inibição, sendo o óleo de cravinho, o 

mais eficaz seguido do óleo de poejo, e por fim o óleo de louro. 

 

Assim, conclui-se que o óleo essencial de cravinho foi aquele que apresentou 

resultados mais promissores, podendo vir a ser utilizado futuramente como 

possível fumigante na protecção de arroz com casca armazenado em silos 

herméticos.   
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GLOSSÁRIO DE TERMOS BOTÂNICOS 
[Fernandes, R. B. Herbário da Universidade de Coimbra - Glossário Botânico. (www.uc.pt/herbario_digital/glossario)] 

  

Abaxial Parte ou lado de um órgão mais afastado do eixo.  
 
Acetinado Com brilho de cetim, o que é devido a uma cobertura de pêlos 
aplicados, densos e brilhantes. 
 
Acuminado Que termina numa ponta geralmente aguda e mais estreita que a 
parte restante, com os lados ligeiramente côncavos.  
 
Acunheada Em forma de cunha, isto é, triangular e com a parte mais estreita 
no ponto de inserção. 
 
Adaxial Parte ou lado de um órgão que está mais próximo do eixo.  
 
Agudo Diz-se de qualquer órgão laminar, como folhas, brácteas, sépalas e 
pétalas, cujas margens confluem no ápice segundo um ângulo agudo; aplica-se 
também às formas sólidas que terminam em ponta. 
 
Alterna Que se dispõe sucessivamente mas só um de cada vez ao longo de 
um eixo. 
 
Antera Parte do estame onde se forma e que contém o pólen.  
 
Antese Período durante o qual a flor está aberta.  
 
Apendículo Pequeno apêndice.  
 
Ápice Ponto terminal ou vértice de qualquer órgão. 
 
Arbusto Planta lenhosa inferior a cinco metros de altura, sem um tronco 
principal ramificando-se a partir da base. 
 
Arista Formação delgada ou setiforme, mais ou menos longa e rígida, inserida 
geralmente no ápice ou no dorso de alguns órgãos (glumas, glumelas, 
bractéolas, dentes do cálice, aquénios e outros). 
 
Aristado Provido de arista(s). 
 
Aromático Com cheiro mais ou menos agradável devido, geralmente, à 
presença de óleos essenciais. 
 
Ascendente Diz-se dos órgãos que se desenvolvem primeiro e em pequena 
extensão horizontalmente ou quase, encurvando-se depois até assumirem uma 
postura aproximadamente vertical. 
 
Assovelada Que termina progressivamente em ponta aguda, como a da 
sovela.  
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Atenuado Que estreita progressivamente para o ápice. 
 
Aurícula Expansão lobada, semelhante a uma pequena orelha, na base de 
órgãos laminares, como folhas, sépalas ou no ápice de alguns frutos  
 
Auriculado Provido de aurícula(s). 
 
Baciforme Semelhante a baga. 
 
Baga Fruto indeiscente, geralmente sincárpico e polispérmico, com epicarpo 
em regra delgado, mesocarpo carnudo e mais ou menos sucoso e endocarpo 
muito ténue ou formado por membrana muito fina. 
 
Bainha (I) - Parte basilar e mais ou menos alargada de certas folhas, que 
envolve mais ou menos o eixo. (II) - Peça formada pela união das folhas das 
Equisetaceae, em volta da base dos entre-nós. 
 
Bissexual O mesmo que hermafrodita. 
 
Bráctea Folha mais ou menos modificada (distinta das normais pelas 
dimensões, forma, consistência ou cor), de cuja axila sai a flor, ou situada 
próximo da flor ou da inflorescência. 
 
Bractéola Bráctea de segunda ordem, geralmente menor que a bráctea, 
situada sobre um eixo floral lateral ou inserida no pedicelo. 
 
Cacho Inflorescência cujas flores, providas de pedicelos, se inserem ao longo 
do mesmo eixo. Se o eixo é simples, o cacho é simples; se ramificado, o cacho 
é composto. 
 
Caduco Que se separa espontaneamente, por vezes precocemente. 
 
Cálice Conjunto das peças florais externas (sépalas) do perianto diferenciado, 
as quais são em geral, verdes e de consistência herbácea. 
 
Canal (I) - Escavação em forma de goteira ou calha. (II) - Cavidade no interior 
dos tecidos, alongada e estreita, resultante, por vezes, da reabsorção de 
células e onde se depositam determinados produtos de secreção (canal 
secretório). 
 
Capitado (I) - Em forma de cabeça, isto é, alargando-se subitamente em corpo 
globoso ou quase, como certos estigmas e certos pêlos glandulosos. (II) -
Reunindo-se em inflorescência (capítulo ou glomérulo), semelhante a uma 
cabeça. 
 
Cariopse Fruto seco, indeiscente e monospérmico, com o pericarpo aderente à 
semente. 
 
Carnuda Com consistência de carne, isto é, firme, mais ou menos suculenta e 
fácil de cortar, como certas raízes, folhas e frutos. 
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Caule Na sua forma normal, é a parte do eixo da planta que suporta as folhas; 
situa-se a seguir à raiz e cresce em sentido oposto ao desta. 
 
Ciliado Provido de cílios. 
 
Cílio Pêlo fino, geralmente inserido na margem de órgãos laminares e 
paralelos uns aos outros ou pouco divergentes, mais ou menos como pestanas. 
 
Cimeira bípara Com dois eixos opostos sob cada flor terminal, aparentando 
uma dicotomia 
 
Cimeira Inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado (definido), 
terminando numa flor; este modelo repete-se nos eixos inferiores laterais; as 
primeiras flores a abrir encontram-se no topo da inflorescência ou no centro de 
um aglomerado de flores. Opõe-se a inflorescência indefinida ou racemosa. 
 
Coriácea Firme, um pouco espessa, mais ou menos com a consistência do 
couro. Aplica-se particularmente a folhas. 
 
Corimbo Inflorescência racemosa, na qual as flores, devido ao desigual 
comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou 
menos ao mesmo nível.  
 
Corola Conjunto das pétalas, livres ou unidas. 
 
Deiscente Que se abre espontaneamente na maturação. 
 
Dentado Provido de dentes mais ou menos perpendiculares à linha da 
margem.  
 
Dente Saliência triangular, pequena e mais ou menos pontiaguda que se 
projecta para além da superfície ou do contorno geral de um órgão.  
 
Dicásio O mesmo que cimeira bípara. 
 
Dióico Diz-se da planta ou taxon com flores unissexuadas, masculinas e 
femininas, em indivíduos diferentes. 
 
Dística Que se dispõe em duas filas opostas, de um e outro lado de um eixo 
comum. 
 
Elipsóide Com a forma do corpo sólido cujas secções longitudinais são elipses 
e as transversais círculos. 
 
Elíptico Plano, limitado por linhas curvas, com o comprimento 2-3 vezes a 
largura e que diminui do meio e igualmente para os extremos. 
 
Epigínica (I) - Que se insere de facto sobre o ovário. (II) - Peças florais 
(perianto e androceu) que parecem inserir-se sobre o ovário por serem em 
parte concrescentes com a parede deste, ou por o receptáculo ser 
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concrescente com o ovário, elevando-se a inserção dos estames e pétalas à 
parte superior ou acima daquele.  
 
Erecto Direito, vertical ou próximo da posição vertical a partir da base. 
 
Erva Planta geralmente de pequeno porte cujo caule, não ou pouco lenhificado, 
seca depois da frutificação. As ervas podem ser anuais, bienais, vivazes ou 
perenes. 
 
Escama Termo com que se designam várias formações laminares ou mais ou 
menos achatadas, geralmente não verdes, mais ou menos estreitamente 
aplicadas sobre uma superfície ou umas sobre as outras. Podem ser carnudas, 
escariosas, lenhosas.  
 
Espata Grande bráctea ou par de brácteas que rodeia certas inflorescências e 
que, frequentemente, é corada e vistosa. 
 
Espatáceo Em forma de ou com o aspecto de espata. 
 
Espiciforme Em forma de espiga que se assemelha a uma espiga. 
 
Espiga (I) - Inflorescência indefinida simples, com as flores sésseis, inseridas, 
geralmente, sobre um eixo mais ou menos alongado.(II) - Conjunto dos 
esporângios de certas criptogâmicas vasculares, aproximados sobre um longo 
suporte. (III) - Conjunto das folhas esporíferas ou esporofilos quando são 
diferentes das outras folhas e se encontram na extremidade do eixo.  
 
Espigueta Inflorescência elementar das Cyperaceae e Poaceae (Gramineae); 
nestas últimas é constituída por duas (também uma ou três) brácteas estéreis 
(glumas) na base, um eixo (raquila) com número variável de nós inserindo-se 
disticamente uma flor em cada um; o perianto é reduzido a duas (por vezes 
três) lodículas ou ausente; as flores são rodeadas geralmente por duas 
brácteas (glumela inferior ou lema e glumela superior ou pálea). 
 
Espontâneo Diz-se da planta ou taxon que se encontra na sua região ou local 
de origem, desenvolvendo-se e propagando-se sem os cuidados humanos. 
 
Estame Órgão da flor onde se produz o pólen. 
 
Estaminódio Estame estéril ou estrutura com aspecto de estame, por vezes 
vistosa e petalóide.  
 
Estigma Parte terminal e glandular do pistilo sobre a qual se fixa e germina o 
pólen. Pode ser séssil, quando se situa directamente sobre o ovário, ou não, 
encontrando-se, neste caso, no extremo do estilete. 
 
Estilete Parte estreita e delgada do pistilo, compreendida entre o ovário e o(s) 
estigma(s). 
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Estípula Apêndices, em regra, laminares que se encontram ou na base do 
limbo da folha séssil ou na base do pecíolo, geralmente dois, um de cada lado.  
 
Exserto Estames salientes do tubo da corola ou da corola saliente do cálice. 
Opõe-se a incluso. 
 
Fibroso Que possui fibras ou é delgado e comprido como uma fibra. 
 
Filete Parte do estame, geralmente delgada, que sustenta a antera. 
 
Filiforme Delgado e comprido como um fio.  
 
Fruto Corpo que resulta do desenvolvimento do(s) ovário(s), geralmente após 
e como consequência da fecundação, e onde estão em regra contidas 
sementes. 
 
Glabra Desprovida de pêlos.  
 
Glândula Estrutura capaz de produzir uma secreção. 
 
Glanduloso Que possui glândula(s). 
 
Glauca De cor cinzento-azulada. 
 
Gluma (I) – Cada uma das brácteas férteis e estéreis da espigueta das 
Cyperaceae. (II) – Cada uma das brácteas estéreis da base da espigueta das 
Poaceae (Gramineae); geralmente duas, gluma inferior e gluma superior 
podendo ser 1 ou 3. 
 
Glumela Cada uma das peças bracteiformes ou escamiformes (geralmente 
duas), escariosas ou herbáceas, que envolve cada flor das Poaceae 
(Gramineae). 
 
Hemicriptófito Forma biológica (plantas bienais ou perenes cuja parte aérea 
morre anualmente) em que as gemas de renovo ficam à superfície do solo. 
 
Hermafrodita Diz-se da flor que possui estames e carpelos funcionais ou da 
planta que possui flores funcionais com ambos os sexos. 
 
Imbricada Que, estando muito próximo de outros os cobre parcialmente, 
sendo, por seu turno, recoberto, em parte, pelos vizinhos (como as escamas 
dos peixes ou as telhas de um telhado), revestindo o seu conjunto 
completamente uma superfície. 
 
Incluso Não ultrapassando determinado nível. Opõe-se a exserto. 
 
Indeiscente Fruto que não abre naturalmente. 
 
Indumento Conjunto de pêlos, escamas ou glândulas que recobre a superfície 
dum órgão. 
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Ínfero Ovário concrescente com o receptáculo ou com o tubo do cálice de 
modo que as restantes peças florais (epigínicas) parecem inserir-se sobre ele 
ou se inserem acima dele. 
 
Inflorescência Disposição das flores numa planta. Aplica-se, em regra, em 
sentido restrito, à inflorescência agrupada, na qual as flores, em número 
superior a uma, se dispõem sobre um mesmo pedúnculo. 
 
Involuto Com as margens enroladas longitudinalmente para a página superior. 
Opõe-se a revoluto.  
 
Labelo (I) - Tépala mediana posterior do perianto das Orchidaceae, que, por 
torção do eixo floral, se torna anterior e que, pela forma, dimensões e, muitas 
vezes, também pelo colorido é geralmente, diferente das outras tépalas. (II) -
Estaminódio petalóide maior que os outros e dirigido de ordinário para baixo 
(Scitamineae). 
 
Lanceolada Em forma de ferro de lança. Aplica-se a órgãos laminares com o 
comprimento cerca de três vezes a largura, que estreitam para ambos os 
extremos agudos ou subagudos e cuja maior largura se situa um pouco abaixo 
do meio. 
 
Lígula (I) - Excrescência geralmente membranosa, situada na face interna das 
folhas de certas plantas, principalmente Gramineae, na união da bainha com o 
limbo. (II) - Nas Selaginellaceae e Isoetaceae, apêndice membranoso que se 
encontra na base da folha. (III) - Corola da periferia dos capítulos radiados das 
Compositae; o mesmo que corola ligulada. 
 
Limbo (I) - Parte terminal da folha, geralmente laminar e verde, que constitui, 
vulgarmente, a folha propriamente dita; o mesmo que lâmina. (II) - A parte 
expandida e mais larga da corola, do perianto ou do cálice sinfilos, ligada ao 
tubo na fauce. (III) - Parte alargada, laminar e corada das pétalas ou tépalas, 
acima da unha.  
 
Lobado Que está dividido em lobos, ou seja, partições que não atingem o meio 
do limbo (ou do semilimbo se se trata de folha peninérvea). bi- (2), tri- (3), 
quadri- (4) ... pauci- (poucos), multi- (muitos) lobado: com dois, três, quatro... 
poucos, muitos lobos. 
 
Lobo Porção de limbo, larga e em regra arredondada, compreendida entre 
incisuras que não alcançam o meio do limbo (ou do semi-limbo se se trata de 
folha peninérvea).  
 
Locular Com lóculo(s). Aplica-se a ovários, cápsulas ou anteras. 
 
Lóculo Cavidade ou compartimento de alguns órgãos (ovários, cápsulas e 
anteras). 
 
Margem Linha de contorno ou bordo dos órgãos laminares ou comprimidos.  
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Mericarpo Cada uma das porções, correspondentes a um só carpelo, 
geralmente monospérmicas e indeiscentes, em que se divide um fruto 
esquizocárpico. 
 
Monocárpico (I) – Diz-se do fruto simples, resultante de um ovário unicarpelar. 
(II) – Diz-se das plantas perenes que só florescem e produzem fruto uma vez, 
morrendo em seguida. 
 
Monospérmica Com uma só semente. 
 
Mucrão Ponta curta, aguda e rígida, ocupando posição terminal ou 
subterminal. 
 
Mútico Sem mucrão nem arista. 
 
Oblongo Em forma de elipse alongada, com o eixo maior três a seis vezes 
mais comprido que o menor. 
 
Obtusa (I) - Órgãos laminares que terminam em ângulo obtuso ou em curva 
arredondada. (II) - Também se aplica aos órgãos de figura sólida que não 
terminam em ponta, mas em superfície curva. 
 
Orbicular Com o contorno de um círculo ou quase. 
 
Ovado Órgãos laminares com a forma da secção longitudinal de um ovo, isto 
é, com uma base larga e arredondada, lados curvos e convergentes para o 
ápice, que pode ser obtuso ou agudo e o comprimento um tanto maior que a 
largura. 
 
Ovário Parte basilar do pistilo, onde se formam os óvulos.  
 
Panícula Inflorescência indefinida (racemosa) em que o comprimento dos 
ramos decresce da base para o ápice; os ramos são simples ou compostos 
(divididos). Pode também ser designada por cacho simples ou cacho de cachos 
ou de outras inflorescências primárias (como nas Poaceae em que a 
inflorescência primária é uma espigueta). 
 
Paniculado Que se dispõe em panícula. 
 
Pauci- Prefixo, derivado do latim paucus (pouco, poucos), que indica número 
reduzido. 
 
Peciolado Provido de pecíolo; oposto a séssil. 
 
Pecíolo Porção mais ou menos alongada da folha, reduzida, ou quase, ao feixe 
vascular principal, que une o limbo à bainha ou directamente ao eixo. 
 
Pedicelo O suporte ou pé da flor na inflorescência composta, que a liga ao 
eixo. 
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Pedúnculo Eixo da inflorescência simples (suportando uma só flor) ou uma 
composta. 
 
Perene Diz-se da planta que vive três anos ou mais. 
 
Perianto Conjunto das peças florais que rodeiam os órgãos sexuais da flor. 
 
Persistente Que persiste para além da sua duração funcional; que dura muito 
tempo. 
 
Pétala Cada um dos elementos da corola, geralmente corados ou brancos.  
 
Piloso Que tem pêlos, geralmente afastados e fracos. 
 
Pontuação (I) Áreas minúsculas punctiformes que correspondem, geralmente, 
a glândulas. (II) Pequena mancha. 
 
Pontuado Com pontuações. 
 
Prostrado Estendido sobre o solo ou sobre outro meio; aplica-se a caules e 
ramos. 
 
Pseudocápsula Semelhante a uma cápsula. 
 
Pseudocaule Semelhante ao caule. 
 
Pseudodrupa Semelhante a um fruto carnudo e indeiscente com uma (ou 
mais) semente(s), incluída(s) num só caroço lenhoso ou ósseo (ou cada 
semente em seu caroço independente). 
 
Puberulento Com pêlos finos, curtos, direitos e pouco densos, dificilmente 
visíveis à vista desarmada. 
 
Pubescência Indumento de pêlos fracos e densos. 
 
Pubescente Que tem pubescência. 
 
Raiz Órgão que liga a planta ao solo e pelo qual ela absorve as substâncias 
que necessita para o seu desenvolvimento.  
 
Ritidoma Parte da casca das arvores e arbustos, formada por tecido mortos, 
mais ou menos rugosa e fendida e que se destaca de maneiras diversas. O 
mesmo que casca seca.  
 
Rizoma Caule subterrâneo, com aspecto de raiz, mas diferente desta não só 
pela estrutura mas também por possuir escamas e gemas. 
 
Rizomatosa Semelhante a rizoma ou possuindo rizoma. 
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Semente Órgão de disseminação das plantas superiores, constituído pelo 
embrião em estado de repouso, acompanhado, muitas vezes, de tecidos 
nutritivos e envolvido por um revestimento mais ou menos espesso; resulta do 
desenvolvimento do óvulo após a fecundação e, nas Angiospermae, está 
encerrado no fruto, donde pode sair (deiscentes) ou não. 
 
Subglabro Quase glabro; com pêlos muito esparsos. 
 
Subséssil Quase séssil, com pecíolo, pedicelo ou pedículo muitíssimo curto. 
 
Tomento Indumento de pêlos moles geralmente lanosos, formando enfeltrado 
mais ou menos denso, mas não muito compacto. 
 
Tomentosa Coberta de tomento. 
 
Tubo Qualquer corpo oco e mais ou menos alongado. 
 
Tubulosa Cálice ou da corola com tubo muito alongado e limbo curto ou quase 
nulo. 
 
Umbela Inflorescência grupada e indefinida, na qual o extremo do eixo 
(pedúnculo) se dilata mais ou menos em um receptáculo, do qual partem, como 
as varetas de um guarda-sol, maior ou menor número de pedicelos ou 
pedúnculos secundários, os raios, aproximadamente do mesmo comprimento, 
que, ou suportam directamente as flores, caso da umbela simples ou, por sua 
vez, umbelas secundárias, caso da umbela composta.   
 
Uni- Um(a), com um(a). Utilizado na formação de vocábulos de origem latina 
quando um órgão ou parte são únicos. 
 
Valva (I) – Cada uma das peças em que se abrem longitudinalmente as 
cápsulas, vagens e outros frutos secos e deiscentes. (II) – Tépalas acrescentes 
do perianto das espécies do género Rumex. 
 
Vivaz Que vive mais do que dois anos. 
 
Zigomórfico Com um só plano de simetria, ou seja, com simetria bilateral; 
aplica-se a corolas. 
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GLOSSÁRIO DE MICOLOGIA 
[Retirado de: Pitt and Hocking (2009)] 

 
 

Asco Estrutura microscópica em forma de saco que contém os ascósporos 
geralmente em número de oito. 
 
Ascocarpo Corpo de frutificação onde se encontram o asci e ascósporos bem 
como as hifas ascogénicas. 
 
Aspergilose Doença causada por fungos do género Aspergillus. 
 
Basipetal Sucessão de conídios no qual o mais jovem está na base da cadeia. 
 
Biverticilado Conidióforo com metula e fiálides. 
 
Célula conidiogénica Célula a partir da qual se forma o conídio. 
 
Clamidósporo Esporo com parede espessa formado a partir de uma célula da 
hifa que sofreu um espessamento da parede. 
 
Clavado Em forma de clava. 
  
Cleistoteca Ascocarpo completamente fechado. 
 
Columela Extensão do esporangióforo projectada para o interior do 
esporângio, no Filo Zygomycete. 
 
Conídio esporo assexuado não móvel formado a partir das células 
conidiogénicas. 
 
Conidióforo Hifa especializada simples ou ramificada originada a partir do 
micélio vegetativa e que suporta no seu ápice células conidiogénicas que 
produzem os conídios. 
 
Cotonoso Com aspecto de algodão. 
 
Dendrítica Com ramificações semelhantes às da árvore, irregularmente 
ramificada. 
 
Equinulado Com a superfície coberta de espículas.  
 
Escleroto Estrutura de resistência, geralmente globosa, que consiste numa 
massa compacta de micélio. 
 
Espatulada Em forma de espátula. 
 
Esporângio Estrutura fechada geralmente globosa ou alongada, suportada 
pelo esporangióforo onde se formam os esporos assexuados. 
  
Esporangióforo Hifa simples ou ramificada que originam o esporângio.  
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Esporangiósporo Esporos produzidos em esporângio. 
 
Evanescente Que se esvai. 
 
Falciforme Que tem forma de foice. 
 
Farinoso Com aspecto pulverulento (pó). 
 
Feltroso  Com aspecto de feltro. 
 
Fiálide Célula conidiogénica em forma de frasco ou cilíndrica que produzem 
conídios solitários ou em cadeira basípeta a partir de uma abertura e sem 
mudança no comprimento da célula. 
 
Flexuoso Ondulado, sinuoso, torto, flexível. 
 
Flocoso Com aspecto de flocos.  
 
Fusiforme Em forma de fuso. 
 
Geniculado Dobrado em forma de joelho. 
 
Hialino Transparente ou sem cor. 
 
Macroconídio Conídio grande, com dois ou mais septos transversais e 
produzidos por fungos do género Fusarium. 
 
Métula Camada de células estéreis que suportam as células conidiogénicas 
(fiálides) em Aspergillus e Penicillium. 
  
Micélio Conjunto de hifas que constituem o soma do fungo. 
 
Micotoxicose Doença provocada pela ingestão de micotoxinas. 
 
Micotoxina Toxina produzida por um fungo. 
 
Microconídio Conídio pequeno com 0-1 ou 2 septos e produzidos por fungos 
do género Fusarium. 
 
Monoverticilado Conidióforos só com fiálides. 
 
Ostíolo Abertura através da qual são libertados os esporos em vários tipos de 
frutificações tais como picnídio ou periteca.   
 
Periteca Ascocarpo mais ou menos, com ostíolo. 
 
Piriforme Em forma de pêra. 
 
Polifiálide  Célula conidiogénica com mais de uma abertura através da qual os 
conídios são produzidos em cadeias basipetais.  
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Pulverulento Coberto de pó. 
  
Sapróbio Fungo que degrada a matéria orgânica obtendo assim os nutrientes 
que necessita para o seu crescimento. 
 
Septada Com septos.   
 
Septo Membrana divisória. 
 
Simpodial Mecanismo de proliferação das células conidiogénicas. 
 
Soma Corpo do organismo distinto das suas estruturas reprodutoras ou fase 
reprodutiva.  
 
Substrato Superfície em que ocorre o crescimento do fungo. 
  
Terverticilado Conidióforo com rami, metula e fiálides. 
 
Vesícula conidiogénica Dilatação de conidióforo na porção terminal 
geralmente globosa ou alongada, e coberta total ou parcialmente por fiálides. 
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ANEXO III 
CLASSIFICADORES DOS GÉNEROS E ESPÉCIES DE FUNGOS 
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CLASSIFICADORES DOS GÉNEROS E ESPÉCIES DE FUNGOS 
(Segundo: Pitt & Hocking, 2009, Ainsworth & Bisby’s – Dictionary of the Fungi, 2008 ) 

 
GÉNEROS  

Absidia Tieghem  

Acremonium Link 

Alternaria Nees: Fr. 

Aspergillus Fr.: Fr. 

Bipolaris Shoemaker 

Botrytis P. Micheli: Fr.  

Chaetomium Kunze  

Chrysosporium Corda 

Cladosporium Link  

Claviceps Tul.  

Colletotrichum Corda 
Cunninghamella Matr.  

Curvularia Boedijn  

Drechslera  S. Ito 

Eurotium Link: Fr.  

Fusarium Link 

Geosmithia Pitt 

Geotrichum Link: Fr.  

Helicoma Corda 

Helminthosporium Link 

Humicola Traaen 

Mucor P. Micheli: Fr. 

Myrothecium Tode.  

Nigrospora Zimm. 

Paecilomyces Bainier  

Penicillium Link 

Phialophora Medlar  

Phoma Sacc.  

Phomopsis (Sacc.) Bubák  

Rhizoctonia DC.  

Rhizopus Ehrenb. 

Scytalidium Pesante 

Scopulariopsis Bainier  

Sordaria Ces. & de Not. 

Stachybotrys Corda  

Stemphylium Wallr. 

Syncephalastrum J. Schrot.  

Trichoconiella B. L. Jain  

Trichoderma Pers.  

Trichothecium Link  

Ulocladium Preuss. 

 

ESPÉCIES 
 
Absidia corymbifera (Cohn) Sacc. &Trotter 
 
Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 
A. arborescens E. G. Simmons 
A. infectoria E. G. Simmons 
A. longissima Deighton & MacGarvie 
A. tenuíssima (Kunze) Wiltshire 
 
Arthrium phaeospermum (Corda) M. B. Ellis 
 
Aspergillus aculeatus lizuka 
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A. alutaceus Berk. & Curt. 
A. aureus Saito 
A. avenaceus G. Smith 
A. awamori Nakazawa 
A. candidus Link 
A. carbonarius (Bainier) Thom 
A. clavatus Desm.  
A. conicus Blochwitz 
A. elegans Gasperini 
A. flavus Link 
A. fumigatus Fresen. 
A. giganteus (Mattlet) Basgal 
A. glaucus (L.) Link 
A.japonicus Saito 
A. melleus Yukawa 
A. nidulans (Eidam) Wint. 
A. niger Tiegh. nom. cons. 
A. ochraceus K. Wilh. 
A. parasiticus Speare 
A. penicillioides Spegazzini 
A. phoenicis (Corda) Thom & Currie  
A. restrictus G. Smith 
A. sclerotiorum Huber 
A. sydowii (Bainier & Sartory) Thom & Church  
A. sulphureus (Fresen.) Thom & Church 
A. tamarii Kita 
A. terreus Thom 
A. ustus (Bainier) Thom & Church 
A. versicolor (Vuill.) Tirab. 
A. wentii Wehmer 
 
Bipolaris australiensis (M. B. Ellis) 
B. cynodontis (Marignoni) Shoemaker 
B. hawaiiensis (M. B. Ellis) J.Y. Uchida & Aragaki 
B. oryzae (Breda de Haan) Shoemaker 
B. sorghicola (Lefebvre & Sherwin) Alcorn 
 
Botrytis cinerea Pers. 
 
Chaetomium brasiliense Bat. & Pontual   
C. funicola Cooke 
C. globosum Kunze 
C. spirale Zopf  
C. trilaterale Chivers 
 
Cladosporium cladosporioides (Fr.) de Vries 
C. herbarum (Pers.) Link 
 
Curvularia aeria (M. B. Ellis) 
C. affinis Boedijn 
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C. eragrostidis (Henn.) J. A. Mey. 
C. geniculatus (Wakker) Boedijn 
C. intermedia Boedijn 
C. lunata (Wakker) Boedijn 
C. oryzae (Ito & Ishiy.) Hara 
C. pallescens Boedijn 
 
Cryptococcus neoformans (San Felice) Vuill. 
 
Diplodia maydis (Berk.) Sacc. 
 
Drechslera sorokiniana (Sacc.) Shoemaker 
 
Emericella nidulans (Eidam) Vuill. 
 
Epicoccum nigrum Link 
E. purpurascens Ehrenb. 
 
Eupenicillium cinnamopurpureum D. B. Scott & Stolk 
E. hirayamae D. B. Scott & Stolk 
E. ochrosalmoneum D. B. Scott & Stolk 
 
Eurotium amstelodami L. Mangin 
E. chevalieri L. Mangin  
E. herbariorum Link 
E. montevidense (Talice & J. A. Mackinnon) Malloch & Cain 
E. pseudoglaucum (Blochwitz) Malloch & Cain 
E. repens de Bary 
E. rubrum Jos. Konig et al.  
 
Fusarium acuminatum Ellis & Everh. 
F. chlamydosporum Wollenw. & Reinking 
F. culmorum (W. G. Smith) Sacc. 
F. equiseti (Corda) Sacc. 
F. graminearum (Schwabe) Petch 
F. heterosporum Nees ex Fr. 
F. moniliforme Sheldon 
F. moniliforme var. subglutinosus Wollen. & Reinking  
F. oxysporum Schltdl. 
F. poae (Peck) Wollenw. 
F. proliferatum (Mats.) Nirenberg 
F. semitectum Berk. & Ravenel 
F. solani (Mart.) Sacc. 
F. sporotrichoides Sherb. 
F. verticilloides Sheldon 
 
Geotrichum candidus Link: Fr. 
 
Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. 
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Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. 
 
Mucor hiemalis Wehmer 
M. racemosus Fr.  
 
Neosartorya fischeri (Wehmer) Malloch & Cain 
 
Nigrospora oryzae (Berk. & Broome) Petch 
 
Paecilomyces variotii Bainier 
 
Penicillium aspergilloides Rudakov 
P. aurantiogriseum  Dierckx  
P. capsulatum Raper & Fennell 
P. chrysogenum Thom 
P. citreonigrum Dierckx 
P. citrinum Thom 
P. claviforme Bainier 
P. corylophilum Dierckx 
P. crustosum Thom 
P. cyclopium Westling  
P. decumbens Thom 
P. diversum Raper & Fennell 
P. expansum Thom 
P. funiculosum Thom 
P. glabrum (Wehmer) Westling  
P. granulatum Bainier 
P. griseofulvum Dierckx  
P. herquei Bainier & Sartory 
P. implicatum Biourge 
P. islandicum Sopp 
P. janthinellum Biourge 
P. nordicum Dragoni and Canatoni ex Ramirez 
P. notatum Westling 
P. oxalicum Currie & Thom 
P. patulum Bainier 
P. piceum Raper & Fennell 
P. puberulum Bainier 
P. purpurescens (Sopp) Biourge 
P. purpurogenum Stoll 
P. roquefortii Thom 
P. roseopurpureum Dierckx 
P. rugulosum Thom 
P. steckii K. M. Zalessky 
P. thomii Maire 
P. variabile Sopp 
P. verrucosum Dierckx  
P. viridicatum Westling 
P. vulpinum (Cooke & Masser) Seifert & Samson 
P. waksmanii K. M. Zalessky 
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Phoma glomerata (Corda) Wollenw. & Hochapfel 
P. herbarum Sacc.  
 
Pyricularia oryzae 
 
Rhizomucor pussillus (Lindt) Schipper 
 
Rhizopus oryzae Went & Prins. Geerl. 
R. stolonifer (Ehrenb.: Fresen.) Lindner  
 
Scopulariopsis brevicaulis (Sacc.) Bainier 
 
Sordaria fimicola (Roberge ex Desm.) Ces. & de Not. 
 
Stemphylium  botryosum Wallr. 
 
Syncephalastrum racemosum J. Schrot. 
 
Talaromyces  wortmannii (Klocker) Stolk and Samson 
 
Themoascus crustaceus (Apinis & Chesters) Stolk 
 
Trichoconiella padwickii (Ganguly) B.L.Jain 
 
Trichoderma harzianum Rifai 
T. viride Schumach. 
 
Trichothecium roseum (Pers.) Link 
 
Ulocladium atrum Preuss  
U. chartarum (Preuss) E. G. Simmons 
 
Wallemia sebi (Fr.) Arx  
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MEIOS DE CULTURA 
 

Meio de Agar a 1,5% 
 

• Pesar 15 g de Agar-agar 
• Dissolver em 1000 mL de água destilada 
• Esterilizar o meio de cultura em autoclave a 121ºC durante 15 minutos 
• Retirar e colocar em caixas de Petri  

 
 

 Meio de Agar com extracto de Folhas de Craveiro (CLA) 
 

• Cortar folhas de craveiro saudáveis, sem traços de fungicidas ou 
insecticidas, em pedaços de 5 mm imediatamente após a colheita 

• Secar a cerca de 70ºC durante 2 horas 
• As folhas são então esterilizadas por radiação gama ou com óxido de 

propileno 
• Os pedaços estéreis são colocados, em condições de assepsia, em 

caixas de Petri contendo Meio de Agar (1,5%), previamente preparado 
 
 

Meio de Agar com Material Vegetal e Sementes 
 

• Cortar os colmos de arroz em fragmentos 
• Colocar os fragmentos em caixas de Petri   
• Esterilizar em autoclave a 121ºC durante 15 minutos 
• Colocar um fragmento por caixa de Petri contendo Meio de Agar (1,5%), 

previamente preparado  
 

Este meio de cultura também foi preparado utilizando sementes de cevada 
esterilizados em vez de fragmentos de colmo de arroz. 
 

 
Meio de Agar com Extracto de Malte (MEA) 
 

• Extracto de Malte – 20 g 
• Glucose – 20 g 
• Peptona – 1 g 
• Agar – 15 g 
• Água destilada – 1000 mL 
• Esterilizar o meio de cultura em autoclave a 115ºC durante 45 minutos 
• Retirar e colocar 20 mL de meio em caixas de Petri 
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Meio de Extracto de Malte Líquido (MEB) 
 

• Extracto de Malte – 20 g 
• Glucose – 20 g 
• Peptona – 1 g 
• Água destilada – 1000 mL 
• Dissolver homogeneamente o meio de cultura 
• Colocar em Erlenmeyers 
• Esterilizar em autoclave a 115ºC durante 45 minutos 
• Retirar deixar arrefecer e inocular 

 
 
Potato Dextrose Agar (PDA) – Merck 
 

• Pesar 39 g do meio de cultura e juntar 1000 mL de água destilada 
• Dissolver homogeneamente 
• Esterilizar o meio de cultura em autoclave a 121ºC durante 15 minutos 
• Retirar e colocar 20 mL de meio em placas de Petri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS DOS ISOLADOS  
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CARACTERÍSTICAS BIOMÉTRICAS  

 

Filo Zygomycota 

 
 Absidia corymbifera 

 

 
Figura V.1 - Absidia corymbifera.  

 
Figura V.2 - Absidia corymbifera. 

 

 

Em meio de PDA, a colónia apresentou, a face superior cinzenta clara, densidade do 

micélio média, zonagem ausente, frente de crescimento regular e aspecto micelial 

cotonoso (Fig.V.1) e face inferior incolor (Fig.V.2). O diâmetro médio de crescimento 

da colónia após 7 dias a 25ºC foi de 9,0 cm. 

 

Micélio constituído por hifas hialinas asseptadas; Columela 13,3-22,2 μm de diâmetro, 

piriforme; Esporangiósporos 1,5-3,0 μm, elípticos a ovóides, hialinos, de parede lisa;  

Esporângios 15-50 μm de diâmetro, hialinos. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221 
 



Cunninghamella sp. 

 

 
Figura V.3 - Cunninghamella sp.  

 
Figura V.4 - Cunninghamella sp. 

 

 

Em meio de PDA, a colónia apresentou, a face superior cor de avelã; densidade do 

micélio média, zonagem ausente, margem regular e aspecto micelial cotonoso 

(Fig.V.3) e face inferior incolor (Fig.V.4). O diâmetro médio de crescimento da colónia 

após 7 dias a 25ºC foi de 9,0 cm. Não foi possível proceder à medição das estruturas 

por que a cultura se perdeu.   
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Mucor racemosus 

 

 
Figura V.5 - Mucor racemosus. 

 

 

Em meio de PDA, a colónia apresentou, a face superior de cor fuligonosa, densidade 

do micélio fraca, zonagem ausente, margem regular e aspecto micelial farinoso a 

flocoso e face inferior cinzento-clara (Fig.V.5). O diâmetro médio de crescimento da 

colónia após 7 dias a 25ºC foi de 9,0 cm. 

 

Micélio constituído por hifas hialinas asseptadas; Columela 29,6-(56,4±14,4)-85,8 μm 

de diâmetro, elipsoidal a piriforme; Esporangiósporos 4,4-(5,9±1,0)-7,4 μm, elípticos a 

ovóides, hialinos, de parede lisa. 
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Rhizopus oryzae 

 

 
Figura V.6 – Rhizopus oryzae. 

 

 

Em meio de PDA, a colónia apresentou, a face superior de cor fuligonosa, densidade 

do micélio fraca, zonagem ausente, frente de crescimento regular e aspecto micelial 

farinoso  e face inferior fuliginoso claro (Fig.V.3). O diâmetro médio de crescimento da 

colónia após 7 dias a 25ºC foi de 9,0 cm. 

 

Micélio constituído por hifas hialinas asseptadas; Columela 29,6-(45,6±11,9)-74,0 μm 

de diâmetro, esférica; Esporangiósporos 4,4-(5,6±0,6)-5,9 μm, elípticos a fusiformes;   

Esporângio até 150 μm, esférico.  
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Syncephalastrum racemosum 

 

 
Figura V.7 - Syncephalastrum racemosum. 

(micol.fcien.edu.uy/atlas/Zygomycetes.html) 

 

 

Micélio constituído por hifas hialinas asseptadas; Vesícula 29,6-(42,9±9,1)-59,2 μm de 

diâmetro, esférica de parede lisa; Esporangiósporos 4,4-(5,4±1,2)-7,4 μm, em cadeia 

(>10), esféricos a cilíndricos, de parede lisa; Esporângio 30–80 μm de diâmetro, 

esférico.  
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Fungos Mitospóricos  

 
Acremonium sp. 

 

 
Figura V.8 - Acremonium sp.  

 
Figura V.9 - Acremonium sp.  

 

 

Em meio de PDA, a colónia apresentou, a face superior cor de rosa ténue, zonagem 

ausente, frente de crescimento irregular e aspecto micelial feltroso e face inferior 

creme (Fig.V.3). O diâmetro médio de crescimento da colónia após 7 dias a 25ºC foi 

de 4,2 cm. 

 

Micélio vegetativo constituído por hifas hialinas septadas regularmente; Fiálides 15,6- 

(42,9±8,1)-59,8 μm; Conídios 3,75-(5,88±1,1)-7,1X1,2-1,9 μm, hialinos, unicelulares, 

cilíndricos a elipsoidais, agrupados por gota mucilaginosa, parede lisa. 
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Alternaria alternata 

 

 
Figura V.10 - Alternaria alternata. 

 
Figura V.11 - Alternaria alternata. 

 

 
Figura V.12 – Conídios de Alternaria alternata (600x). 

 
 

Em meio de PDA a colónia apresentou, a face superior de cor olivácea, densidade do 

micélio média a forte, margem regular, aspecto micelial uniforme a feltroso e ausência 

de zonagem (Fig.V.10). A face inferior, tal como a superior, mostrou-se olivácea 

(Fig.V.11). O diâmetro médio de crescimento da colónia após 7 dias a 25ºC foi de 4,9 

cm.   

 

Micélio vegetativo constituído por hifas septadas regularmente; Conídios 16,9-

(23,7±4,0)-34,9x6,84-(9,84±1,62)-12,56 μm, piriformes a clavados, parede lisa a 

ligeiramente ornamentada, com septos transversais e longitudinais a oblíquos, sendo 

os transversais mais numerosos que os longitudinais (Fig. V.12).  

 

 

 

 

 

227 
 



Alternaria arborescens 

 

 
Figura V.13 - Alternaria arborescens. 

 
Figura V.14 - Alternaria arborescens. 

 

 
Figura V 15 – Conídios de Alternaria arborescens (600x). 

 

 

Em meio de PDA a colónia apresentou, a face superior de cor cinzento-clara, margem 

irregular, aspecto micelial uniforme cotonoso e ausência de zonagem (Fig.V.13). A 

face inferior fuliginosa (Fig.V.14). O diâmetro médio de crescimento da colónia após 7 

dias a 25ºC foi de 4,7 cm.  
 

Micélio vegetativo constituído por hifas septadas regularmente; Conídios 10,9-

(20,5±3,6)-31,2x6,2-(8,9±1,6)-12,5 μm, elípticos a ovóides, parede lisa, com septos 

transversais e longitudinais a oblíquos, septos transversais mais numerosos que os 

longitudinais (Fig. V.15).  

 

 

 

 

 

 

228 
 



Alternaria infectoria 

 

 
Figura V.16 - Alternaria infectoria. 

 
Figura V.17 - Alternaria infectoria.  

 

 
Figura V.18 – Conídios de Alternaria infectoria (600x). 

 

 

Em meio de PDA a colónia apresentou, a face superior de cor fuliginosa, margem 

irregular, aspecto micelial uniforme cotonoso e ausência de zonagem (Fig.V.16). A 

face inferior, tal como a superior, mostrou-se fuliginosa (Fig.V.17). O diâmetro médio 

de crescimento da colónia após 7 dias a 25ºC foi de 5,6 cm.  

 

Micélio vegetativo constituído por hifas septadas regularmente; Conídios 18,7-

(23,2±3,3)-29,6x7,8-(8,9±1,3)-12,5 μm, elípticos a ovóides, parede lisa, com septos 

transversais e longitudinais a oblíquos, septos transversais mais numerosos que os 

longitudinais (Fig. V.18).  
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Alternaria tenuissima 

 

 
Figura V.19 - Alternaria tenuissima. 

 
Figura V.20 - Alternaria tenuissima. 

 

 
Figura V.21 – Alternaria tenuissima (600x). 

 

 

Em meio de PDA a colónia apresentou, a face superior cinzento-pérola, margem 

regular, aspecto micelial uniforme cotonoso e ausência de zonagem (Fig.V.19). A face 

inferior cinzento-escuro (Fig.V.20). O diâmetro médio de crescimento da colónia após 

7 dias a 25ºC foi de 6,0 cm.  

 

Micélio vegetativo constituído por hifas septadas regularmente; Conídios 17,8-

(21,1±2,1)-28,1 x 7,4-(7,8±0,7)-8,9 μm, piriformes a clavados, parede lisa, com septos 

transversais e longitudinais a oblíquos, septos transversais mais numerosos que os 

longitudinais (Fig. V.21).  

 

 

 

 

 

 

 

230 
 



Aspergillus sp. 

 

 
Figura V.22 - Aspergillus sp.  

 
Figura V.23 Aspergillus sp.  

 

 
Figura V.24 – Cabeça conidiogénica de Aspergillus sp. (600x). 

 

 

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.V.22). A 

face inferior apresentou-se com cor de mel e zonagem concêntrica pouco evidente 

devido à diferente densidade dos esclerotos (Fig.V.23). O diâmetro médio de 

crescimento da colónia após 15 dias a 25ºC foi de 8,0 cm. 

 

Micélio vegetativo hialino, com hifas septadas regularmente; Vesículas 7,4-20,7 μm de 

diâmetro, hialinas, subglobosas (Fig.V.24); Conídios 4,2-4,4x4,0-4,4 μm, hialinos, 

globosos a subglobosos, rugosos; Esclerotos ±150 μm de diâmetro. 
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Aspergillus candidus 

 

 
Figura V.25 - Aspergillus candidus. 

 
Figura V.26- Cabeça conidiogénica de 

Aspergillus candidus (600x). 

a b

 

 

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 (umbrinus); densidade de micélio forte, margem lobada, aspecto micelial 

feltroso, por vezes farinoso (Fig.V. 25a). A face inferior mostrou-se amarelo-palha sem 

zonagem (Fig.V.25b). O diâmetro médio de crescimento da colónia após 15 dias a 

25ºC foi de 3,9 cm. 

 
Micélio vegetativo hialino, com hifas septadas regularmente; Vesículas 10,4-

(20,2±6,1)-29,6 μm de diâmetro, hialinas, globosas a subglobosas (Fig.V.26); Conídios 

3,0-(3,64±0,71)-4,4 μm, hialinos, globosos a subglobosos, de parede lisa.  
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Aspergillus flavus 

 

 
Figura V.27 - Aspergillus flavus  

 
Figura V.28 - Cabeça conidiogénica de 

Aspergillus flavus (400x). 

a b

 
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.V.27a). A face inferior apresentou-se amarelo-

palha com zonagem radial (Fig.V.27b). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o 

diâmetro médio das colónias foi de 8,4 cm. 

 

Micélio vegetativo hialino, com hifas septadas regularmente; Vesículas 19,2-40,0 μm 

de diâmetro, hialinas, globosas a subglobosas (Fig.V.28); Conídios 4,4-5,9 μm, 

hialinos, globosos a subglobosos, equinulados.  
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Aspergillus niger 

 

 
Figura V.29 - Aspergillus niger. 

 
Figura V.30 – Aspergillus niger. 

 

 
Figura V.31 – Cabeça conidiogénica  

de Aspergillus niger (400x). 
 

 

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.V.29). A face inferior 

mostrou-se de cor cinzenta clara (Fig.V.30). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o 

diâmetro médio das colónias foi de 8,3 cm. 

 

Vesículas 54,8-77,0 μm de diâmetro, globosas a subglobosas (Fig.V.31); Conídios 3,0-

4,0 μm, castanhos, globosos a subglobosos, ornamentados.  
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Aspergillus ochraceus 

 

 
Figura V.32 – Aspergillus ochraceus. 

 
Figura V.33 – Aspergillus ochraceus . 

 

 
Figura V.34 – Cabeça conidiogénica  

de Aspergillus ochraceus (600x). 
 

 
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.V.32). A face inferior 

mostrou-se amarelo-canário (Fig.V.33). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o 

diâmetro médio das colónias foi de 2,8 cm. 

 

Micélio vegetativo hialino, com hifas septadas regularmente; Vesículas 7,4-16,3 μm de 

diâmetro, hialinas, globosas (Fig.V.34); Conídios 3,0-4,4 μm, hialinos, globosos a 

subglobosos, lisos ou ligeiramente rugosos.   

 

 

 

 

 

235 
 



Aspergillus penicillioides 

 

 
Figura V.35 - Aspergillus penicillioides. 

 
Figura V.36 - Aspergillus penicillioides. 

 

 
Figura V.37 – Cabeça conidiogénica   
de Aspergillus penicillioides (600x). 

 

 

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.V.35). A face inferior também apresentou cor olivácea (Fig.V.36). 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. 

 

Micélio vegetativo hialino, com hifas septadas regularmente; Cabeça conidiogénica 2/3 

radiada; Vesículas 14,8-26,6 μm de diâmetro, hialinas, subglobosas (Fig.V.37); 

Conídios 3,0-4,4 μm, subglobosos a elipsoidais e equinulados. 
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Aspergillus sydowi 

 

 
Figura V.38 – Aspergillus sydowii. 

 
Figura V.39 – Cabeça conidiogénica de 

Aspergillus sydowii (600X). 

a b

 

 
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.V.38a). A face inferior apresentou-se cor de mel (Fig.V.38b). A 25ºC e com 15 

dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 5,6 cm. 

 

Micélio vegetativo hialino, com hifas septadas regularmente; Vesículas 9,8-10,4 μm de 

diâmetro, hialinas, globosas, por vezes espatuladas a subclavadas, com paredes 

ligeiramente rugosas (Fig.V.39); Conídios 3,5-4,4 μm, hialinos e globosos. 
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Aspergillus terreus 

 

 
Figura V.40 – Aspergillus terreus. 

 
Figura V.41 – Aspergillus terreus. 

 

 
Figura V.42 – Cabeça conidiogénica  

de Aspergillus terreus (400x).
 

 
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.V.40). A face inferior mostrou-se de coloração amarela 

(amarelo-cítrico) (Fig.V.41). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio 

das colónias foi de 5,3 cm. 

 

Micélio vegetativo hialino, com hifas septadas regularmente; Cabeças conidiogénicas 

compactas e com aspecto levemente colunar; Vesículas 16,3-20,7 μm de diâmetro, 

hialinas, subglobosas (Fig.V.42); Conídios 1,5-3,0 μm, hialinos, globosos e lisos. 
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Aspergillus versicolor 

 

 
Figura V.43 – Aspergillus versicolor. 

 
Figura V.44 – Aspergillus versicolor. 

 

 
Figura V.45 – Cabeça conidiogénica  

de Aspergillus versicolor (600x). 
 

 

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.V.43). A face inferior surgiu de cor amarelo-dourada 

(Fig.V.44). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 

3,0 cm.  

 

Micélio vegetativo hialino, com hifas septadas regularmente; Cabeça conidiogénica 2/3 

radiada. Vesículas 8,9-22,2 μm de diâmetro, hialinas, globosas (Fig.V.45); Conídios 

3,0-5,9 μm, hialinos e globosos. 
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Aspergillus wentii 

 

 
Figura V.46 – Aspergillus wentii. 

 
Figura V.47 – Aspergillus wentii. 

 

 
Figura V.48 – Cabeça conidiogénica  

de Aspergillus wentii (400x). 
 

 
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.V.46). A face inferior surgiu com a coloração amarelo-palha (Fig.V.47). A 

25ºC e com 15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 4,5 cm. 

 

Micélio vegetativo hialino, com hifas septadas regularmente; Cabeça conidiogénica 

radiada. Vesículas 19,2-26,6 μm de diâmetro, hialinas, globosas (Fig.V.48); Conídios 

3,0-4,4 μm, hialinos, globosos a subglobosos, lisos ou por vezes com paredes 

rugosas. 
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Bipolaris australiensis 

 

 
Figura V.49 – Bipolaris australiensis. 

 
Figura V.50 - Bipolaris australiensis. 

 

 
Figura V.51 – Conidióforo e Conídios  

de Bipolaris australiensis (600x). 
 

 
Em meio de PDA, a face superior da colónia apresentou-se de cor cinzento escuro, 

densidade do micélio média a forte, ausência de zonagem, frente de crescimento 

ligeiramente lobada e aspecto micelial feltroso (Fig.V.49); a face inferior apresentou-se 

também de cor cinzento escuro (Fig.V.50). A 25ºC e com 7 dias de crescimento o 

diâmetro médio das colónias foi de 5,5 cm.  
 

 

Conidióforos 73,3-(107,4±26,8)-191,9x4,7-(4,7±0,0)-4,7 μm, simples; Conídios 20,3-

(28,3±3,5)-34,3x7,8-(9,8±1,5)-12,5 μm, direitos, lisos, elipsoidais ou fusiformes, 

coloração castanho claro (Fig.V.51). 
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Bipolaris cynodontis 

 

 
Figura V.52 - Bipolaris cynodontis. 

 
Figura V.53 – Bipolaris cynodontis. 

 

 
Figura V.54 – Conídios  

de Bipolaris cynodontis (600x). 
 

 
Em meio de PDA, a face superior da colónia apresentou-se de cor cinzenta, densidade 

do micélio média a forte, ausência de zonagem, frente de crescimento ligeiramente 

lobada e aspecto micelial feltroso (Fig.V.52); a face inferior apresentou-se cinzento 

escuro (Fig.V.53). A 25ºC e com 7 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias 

foi de 3,2 cm. 

 
Conidióforos 140,6-(184,0±32,1)-244,2x4,4-(5,9±0,7)-7,4 μm, simples, flexuosos, 

septados; Conídios 53,3-(59,6±5,3)-71,0x13,3-(13,3±0,0)-13,3 μm, direitos, lisos, 

elipsoidais, coloração castanho claro; Septos 6,0-(7,3±0,6)-8,0 transversais 

(pseudoseptados) (Fig.V.54).  
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Bipolaris hawaiiensis 

 

 
Figura V.55 - Bipolaris hawaiiensis. 

 
Figura V.56 - Bipolaris hawaiiensis. 

 

 
Figura V.57 – Conidióforo e conídios  

de Bipolaris hawaiiensis (600x). 
 

 
Em meio de PDA, a face superior da colónia apresentou-se de cor cinzenta clara, 

densidade do micélio média a forte, ausência de zonagem, frente de crescimento 

regular e aspecto micelial cotonoso (Fig.V.55); a face inferior apresentou-se cinzento 

escuro (Fig.V.56). O diâmetro médio de crescimento das colónias variou entre 6,8 cm 

após 7 dias de crescimento à temperatura de 25ºC. 

 

Conidióforos 47,4-(98,1±29,3)-170,2x3,0-(3,8±0,8)-4,4 μm, flexuosos, geniculados, 

solitários, septados; Conídios 20,7-(29,6±3,6)-35,5x 5,9-(8,3±1,3)-10,4 μm, direitos, 

lisos, elipsoidais ou fusiformes, coloração castanho claro; Septos 3,0-(4,2±0,8)-5,0 

transversais (pseudoseptados) (Fig.V.57).  
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Bipolaris oryzae 

 

 
Figura V.58 - Bipolaris oryzae.  

 
Figura V.59 - Bipolaris oryzae.  

 

 
Figura V.60 – Conídios  

de Bipolaris oryzae (600x). 
 

 
Em meio de PDA, a face superior da colónia apresentou-se de cor fuliginosa, 

densidade do micélio média a forte, ausência de zonagem, frente de crescimento 

ligeiramente lobada e aspecto micelial cotonoso (Fig.V.58); a face inferior apresentou-

se cinzento escuro (Fig.V.59). A 25ºC e com 7 dias de crescimento o diâmetro médio 

das colónias foi de 5,2 cm. 

 

Conidióforos 171,6-(421,4±145,7)-698,9x6,2-(7,5±1,7)-9,4 μm, simples, rectos ou 

flexuosos, solitários, septados; Conídios 70,2-(120,9±22,0)-156,0x10,9-(15,4±1,5)-17,2 

μm, curvos, lisos, fusiformes ou obclavados, coloração castanho claro; Septos 7,0-

(9,3±1,2)-11,0  transversais (pseudoseptados) (Fig.V.60).  
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Botrytis sp. 

 

 
Figura V.61 – Botrytis sp.  

 
Figura V.62 – Botrytis sp. 

 

 
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.V.61). A face inferior mostrou-se cinzenta (Fig.V.62). 

Após 7 dias de crescimento e a uma temperatura regulada para 25ºC o diâmetro 

médio de crescimento das colónias foi de 9,0 cm. 
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Curvularia aeria 

 

 
Figura V.63 – Curvularia aeria. 

 
Figura V.64 – Curvularia aeria. 

 

 
Figura V.65 – Conidióforo e conídios  

de Curvularia aeria (400x). 
 

 
Em meio de PDA, a face superior da colónia apresentou-se de cor cinzento escuro, 

densidade do micélio média a forte, zonagem ausente, frente de crescimento regular e 

aspecto micelial feltroso (Fig.V.63) e a face inferior apresentou-se também de cor 

cinzento escuro (Fig.V.64). O diâmetro médio de crescimento das colónias foi 8,7 cm 

após 7 dias de crescimento à temperatura de 25ºC. 

 

Conidióforos 224,6-(406,4±78,0)-508,6x18,7-(18,7±0,0)-18,7 μm, simples ou 

ramificados, rectos ou flexuosos, frequentemente geniculados, septados; Conídios 

20,3-(23,4±1,6)-26,5x7,8-(11,9±1,7)-15,6 μm, rectos ou curvos, elipsóides, obvóides 

ou clavados, frequentemente truncados na cicatriz; Septos 3,0-(3,0±0,0)-4,0, 

transversais; terceira célula a partir da base maior e mais escura que as outras 

(Fig.V.65).  
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Curvularia intermedia 

 

 
Figura V.66 – Curvularia intermedia. 

 
Figura V.67 – Curvularia intermedia. 

 

 
Figura V.68 – Conidióforo e conídios  

de Curvularia intermedia (600x). 
 

 
Em meio de PDA, a face superior da colónia apresentou-se de cor fuliginosa, 

densidade do micélio média a forte, zonagem ausente, frente de crescimento regular e 

aspecto micelial feltroso (Fig.V.66) e a face inferior apresentou-se também de cor 

cinzento escuro (Fig.V.67). O diâmetro médio de crescimento das colónias foi 4,9 cm 

após 7 dias de crescimento à temperatura de 25ºC. 

 

Conidióforos 20,3-(23,4±1,6)-26,5x7,8-(11,9±1,7)15,6 µm; Conídios 23,4-(33,5±3,7)-

40,6X10,9-(14,2±1,5)-17,2 μm, rectos ou levemente curvos, elipsóides ou fusiformes, 

com células apicais mais claras, usualmente com septo central realmente central; 

Septos 3,0-3,0 (3,0±0,0), transversais; célula basal frequentemente a mais estreita 

(Fig.V.68). 
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Curvularia lunata 
 

 
Figura V.69 – Curvularia lunata. 

 
Figura V.70 – Curvularia lunata. 

 

 
Figura V.71 – Conidióforo e conídios  

de Curvularia lunata (400x). 
 

 
Em meio de PDA, a face superior da colónia apresentou-se de cor cinzento escuro, 

densidade do micélio média a forte, zonagem ausente, frente de crescimento regular e 

aspecto micelial feltroso (Fig.V.69) e a face inferior apresentou-se também de cor 

cinzento escuro (Fig.V.70). O diâmetro médio de crescimento das colónias foi 8,6 cm 

após 7 dias de crescimento à temperatura de 25ºC. 

 

Conidióforos 60,8-(131,6±36,6)-202,8x4,7-(5,7±0,8)-6,2 μm; Conídios 21,8-(25,8±2,3)-

31,2x7,8-(11,9±1,3)-14,0 μm, curvos, clavados elipsoidais, curvando-se na segunda 

célula que é maior e mais escura que as outras; Septos 3,0-3,0 (3,0±0,0), transversais 

(Fig.V.71). 
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Curvularia pallescens 

 

 
Figura V.72 – Curvularia pallescens. 

 
Figura V.73 – Curvularia pallescens. 

 

 
Figura V.74 – Conidióforo e conídios  

de Curvularia pallescens (600x). 
 

 
Em meio de PDA, a face superior da colónia apresentou-se de cor cinzento escuro, 

densidade do micélio média a forte, zonagem ausente, frente de crescimento regular e 

aspecto micelial feltroso (Fig.V.72) e a face inferior apresentou-se também de cor 

cinzento escuro (Fig.V.73). O diâmetro médio de crescimento das colónias foi 8,4 cm 

após 7 dias de crescimento à temperatura de 25ºC. 

 

Conidióforos 177,6-(221,3±42,0)-313,8x5,9-(5,9±0,0)-5,9 μm rectos ou algumas vezes 

geniculados no ápice; Conídios 22,2-(26,6±1,7)-26,6x8,9-(11,8±1,2)-11,8 μm, rectos 

ou curvos, fusiformes ou clavados, coloração clara, terceira célula de maiores 

dimensões; Septos 3,0-3,0 (3,0±0,0), transversais (Fig.V.74). 
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Fusarium equiseti 
  

As imagens referentes a esta espécie não estavam em condições de ser 

apresentadas. No entanto optou-se por apresentar a espécie recorrendo as descrições 

taxonómicas. 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. 

 

Macroconídios 20,3-(28,3±3,5)-34,3x3,1-(3,3±0,5)-4,7 µm, com septos 3,0-(3,8±0,7)-

5,0, falciformes com células basais e apicais alongadas e finas; presença de 

clamidósporos, globosos e em cadeia; Microconídios 14,0-25,0x3,1 µm, apesar de 

raros, com 1-2 septos, fusiformes a ovóides.  
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Fusarium moniliforme 

 

 
Figura V.75 – Fusarium moniliforme. 

 
Figura V.76 – Fusarium moniliforme. 

 

 
Figura V.77 – Microconídios  

de Fusarium moniliforme (400x). 
 

 
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.V.75). A face inferior também apresentou coloração creme (Fig.V.76). A 25ºC e 

com 4 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 5,2 cm. 

 

Conidióforos ramificados, densos e rectos; Polifiálides presentes; Microconídios) 3,0-

(8,1±2,0)-14,8x1,5-(1,5±0,3)-3,0 μm, com 0-2 septos clavados a elipsoidais, em 

cadeias longas. Não se observou a presença de macroconídios (Fig.V.77). 
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Fusarium semitectum 

 

 
Figura V.78 – Fusarium semitectum. 

 
Figura V.79 – Fusarium semitectum. 

 
Figura V.80 – Fusarium semitectum. 

 
Figura V.81 – Fusarium semitectum. 

 
Figura V.82 – Macroconídios  

de Fusarium semitectum (600x). 
 

 
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.V.78 e Fig.V.80) A face inferior apresentou-se lisa e 

com um tom de mel (melleus) (Fig.V.79 e Fig.V.81). A 25ºC e com 4 dias de 

crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 5,0 cm. 

 

Macroconídios 16,3-(24,3±3,6)-32,6 x 3,0-(3,0±0,3)-4,4 μm, fusiformes, ligeiramente 

curvos em que as células basal e apical eram semelhantes, com 1 a 5 septos; 

Clamidósporos globosos, simples ou em cadeia (Fig.V.82). 
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Nigrospora oryzae 

 

 
Figura V.83 – Nigrospora oryzae. 

 
Figura V.84 – Nigrospora oryzae. 

 

 
Figura V.85 – Nigrospora oryzae (600x). 

 

 
Em meio de PDA, a face superior da colónia apresentou cor cinzenta, densidade do 

micélio média a forte, zonagem ausente, frente de crescimento com algumas 

projecções e aspecto micelial feltroso (Fig.V.83). As colónias apresentaram a face 

inferior em tom cinzento e com alguma zonagem dendritica (Fig.V.84). O diâmetro 

médio de crescimento das colónias foi superior a 9,0 cm após 7 dias de crescimento à 

temperatura de 25ºC. 

 

Conidióforos micronematosos em forma de balão que emergem de ramificações 

laterais da hifa vegetativa; Conídios 10,9-(14,5±1,3)-18,7x7,8-(13,1±1,8)-17,2 μm, 

quase esféricos ou ligeiramente alongados no sentido do diâmetro polar, solitários, 

opacos, negros e lisos (Fig.V.85).   
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Penicillium citreonigrum 

 

 
Figura V.86 – Penicillium citreonigrum. 

 
Figura V.87 – Penicillium citreonigrum. 

 

 
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.V.86). A face inferior da 

colónia mostrou-se de cor ferruginosa (Fig.V.87). A 25ºC e com 15 dias de 

crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 1,3 cm. 

 

Monoverticilado; Métulas 7,4-14,8 μm; Fiálides 5,9-10,4 μm, compactas e originaram 

cadeias longas de conídios; Conídios 1,5-3,0 μm, globosos, lisos e com paredes finas.  
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Penicillium citrinum 

 

 
Figura V.88 – Penicillium citrinum. 

 
Figura V.89 – Penicillium citrinum. 

 

 
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.V.88). A face inferior da colónia mostrou-se de cor de mel (Fig.V.89). A 25ºC e 

com 7 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 2,0 cm. 

 

Biverticilado; Métulas 8,9-16,3 μm; Fiálides 5,9-10,4 μm, com forma de garrafa; 

Conídios 1,5-3,0 μm, globosos a subglobosos, lisos e hialinos (Fig.IV.120). 
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Penicillium islandicum 

 

 
Figura V.90 – Penicillium islandicum. 

 
Figura V.91 – Penicillium islandicum. 

 

 
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.V.90). A face inferior mostrou cor vermelho-tijolo (Fig.V.91). A 

25ºC e com 7 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 2,5 cm. 

 
Biverticilado; Métulas 8,9-13,3 μm; Fiálides 7,4-8,9 μm, curtas originando conídios em 

cadeias também curtas; Conídios 3,0-4,4 μm, elípticos e lisos. 
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Penicillium rugulosum 

 

 
Figura V.92 – Penicillium rugulosum. 

 
Figura V.93 – Penicillium rugulosum. 

 

 
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.V.92). A face 

inferior apresentou uma tonalidade amarelo-canário (flavus) (Fig.V.93). A 25ºC e com 

15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 1,5 cm. 

 

Biverticilado; Métulas 8,9-16,3 μm; Fiálides 5,9-10,4 μm, lanceoladas; Conídios 3,0 μm 

elipsoidais e rugosos. 
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Penicillium steckii 

 

 
Figura V.94 – Penicillium steckii. 

 
Figura V.95 – Penicillium steckii. 

 

 
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.V.94). A face inferior surgiu de cor sulfurosa (Fig.V.95). A 25ºC e com 15 dias de 

crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 1,6 cm. 

 

Biverticilado; Métulas 7,4-14,8 μm; Fiálides 4,4-10,4 μm, compactas e praticamente 

paralelas entre si; Conídios 1,5-3,0 μm, pequenos, globosos a subglobosos, lisos ou 

levemente rugosos. 
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Penicillium viridicatum 

 

 
Figura V.96 – Penicillium viridicatum. 

 
Figura V.97 – Penicillium viridicatum. 

 

 
Em meio de MEA, observou-se a formação de diversas colónias secundárias com 

crescimento lento, cor olivácea, densidade do micélio média a forte, zonagem ausente, 

margem regular e aspecto micelial feltroso (Fig.V.96).  A face inferior da colónia 

apresentou a cor de ferro (fulvus) (Fig.V.97). A 25ºC e com 15 dias de crescimento o 

diâmetro médio das colónias foi de 2,4 cm. 
 

Terverticilado; Métulas 8,9-14,8 μm; Fialides 5,9-8,9 μm; Conídios 3,0-4,4 μm, lisos, 

globosos a subglobosos.   
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Stemphylium botryosum 

 

 
Figura V.98 – Stemphylium botryosum. 

 
Figura V.99 – Stemphylium botryosum. 

 

 
Em meio de PDA, a colónia apresentou a face superior 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.V.98), a colónia 

apresentou na face inferior coloração também olivácea (Fig.V.99). O diâmetro médio 

de crescimento das colónias foi de 4,2 cm após 7 dias de crescimento à temperatura 

de 25ºC. 

 

Conidióforos macronematosos, mononematosos, dispersos, por vezes ligeiramente 

ramificados, direitos ou flexuosos, de coloração desde o castanho claro ao oliváceo, 

lisos ou levemente rugosos; Células conidiogénicas inicialmente clavadas ou 

subesféricas tornado-se depois calciformes por crescimento percorrente; Conídios 

23,4-(30,4±4,3)-39,0x 9,4-(13,7±2,4)-21,8 μm, solitários, oblongos, arredondados nas 

extremidades, elipsoidais, coloração castanha, ligeiramente rugosos; Septos 

transversais 1,0- (1,1±0,6)-4,0  e longitudinais 2,0-(3,4±1,4)-7,0. 
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Trichoconiella padwickii 

 

 
Figura V.100 – Trichoconiella padwickii. 

 
Figura V.101 – Trichoconiella padwickii 

(400X). 

a b

 

 

Em meio de PDA, a colónia apresentou a face superior cinzento-clara; densidade do 

micélio forte, ausência de zonagem, margem regular e aspecto micelial feltroso 

(Fig.V.100a). A face inferior da colónia apresentou-se de cor cinzenta a fuliginosa 

(Fig.V.100b). Com 7 dias de crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as colónias 

apresentaram um diâmetro médio 6,0 cm. 

 

Conidióforos dilatados no ápice, geralmente lisos excepto no ápice que se mostra 

equinulado; Conídios 40-55x9-11 µm, 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 

(Fig.V.101). 
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Trichoderma harzianum 

 

 
Figura V.102 – Trichoderma harzianum. 

 
Figura V.103 – Trichoderma harzianum. 

 
Figura V.104 – Trichoderma harzianum. 

 
Figura V.105 – Trichoderma harzianum. 

 
Figura V.106 – Trichoderma harzianum (600x). 

 

 
Em meio de PDA, as colónias apresentam a face superior de cor branca a sulfuroso, 

densidade do micélio fraca com presença de flocos de aspecto cotonoso, ausência de 

zonagem, frente de crescimento regular (Fig.V.102 e Fig.V.104), e a face inferior de 

coloração creme-claro com fraca zonagem radial (Fig.V.103 e Fig.V.105). O diâmetro 

médio de crescimento das colónias foi superior a 9,0 cm após 7 dias de crescimento à 

temperatura de 25ºC 

 

Conidióforos ramificados que possuem na extremidade fiálides; Conídios são hialinos 

3,0-(3,2±0,5)-4,4x1,5-(1,7±0,5)-3,0 μm, lisos ou rugosos (Fig.V.106).  
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Ulocladium atrum 

 

 
Figura V.107 – Ulocladium atrum. 

 
Figura V.108 – Ulocladium atrum. 

 

 
Figura V.109 – Conidióforo  
de Ulocladium atrum (600x). 

 

 

Em meio de PDA a face superior da colónia apresentou-se com coloração fuliginosa, 

densidade do micélio média, ausência de zonagem, margem regular, aspecto micelial 

feltroso (Fig.V.107) e face inferior apresentou-se de cor cinzenta (Fig.V.108). Com 7 

dias de crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as colónias apresentaram um 

diâmetro médio de 6,0 cm. 

 
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; Conídios 14,0-(17,9±2,5)-

25,0x 9,4-(13,8±1,4)-17,2 μm solitários, ovóides, elipsoidais, por vezes clavados, 

piriformes com a base cónica e um bico arredondado. São ainda lisos ou ligeiramente 

rugosos e possuem septos transversais 0-(0,9±0,4)-2, longitudinais 1,0-(1,3±0,6)-3,0 

ou oblíquos (Fig.V.109).  
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Filo Ascomycota 

 
Chaetomium globosum 

 

 
Figura V.110 – Chaetomium globosum. 

 
Figura V.111 – Chaetomium globosum. 

 

 
Figura V.112 – Periteca de Chaetomium 

globosum (63x). 

 
Figura V.113 – Ascósporos de 
Chaetomium globosum (600x). 

 

 

Em meio de PDA, a colónia apresentou a face superior de cor creme; densidade do 

micélio fraca, zonagem radial, margem regular e aspecto micelial feltroso (Fig.V.110). 

A face inferior, tal como a superior mostrou-se creme com zonagem radial a olivácea 

clara (Fig.V.111). Com 7 dias de crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as 

colónias apresentaram um diâmetro médio de 8,8 cm. 
 

Peritecas 37,5-(61,8±16,6)-97,5x 33,0-(50,2±12,7)-75,0 μm, superficiais presas por 

rizóides ao substrato, subglobosa a vasiforme, “cabelos” septados laterais e terminais, 

podem ser ramificados ou torcidos e ornamentados (Fig.V.112); Ascos com paredes 

finas, evanescentes, cilíndricos; Ascósporos 8,9- (9,7±0,8)-10,4x5,9-(7,4±0,7)-8,9 μm, 

unicelulares, pigmentados, lisos e com forma de limão (Fig.V.113). 
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Chaetomium spirale 
 

 
Figura V.114 – Chaetomium spirale. 

 
Figura V.115 – Chaetomium spirale. 

 

 
Figura V.116 – Periteca  

de Chaetomium spirale (63x). 
 

 

Em meio de PDA, a colónia apresentou a face superior de cor olivácea claro; 

densidade do micélio fraca, zonagem radial, margem regular e aspecto micelial 

feltroso por vezes com afloramentos radiais de micélio cotonoso (Fig.V.114). A face 

inferior, tal como a superior mostrou-se creme com zonagem radial a olivácea clara 

(Fig.V.115). Com 7 dias de crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as colónias 

apresentaram um diâmetro médio de 8,8 cm. 

 

Peritecas 156,0-(264,6±51,3)-343,2x124,8-(203,6±32,2)-249,6 μm, superficiais presas 

por rizóides ao substrato, subglobosa a vasiforme, “cabelos” septados laterais e 

terminais, podem ser ramificados ou torcidos e ornamentados (Fig.V.116); Ascósporos 

7,4-(9,8±1,0)-11,8x5,9-(7,3±0,8)-8,9 μm, unicelulares, pigmentados, lisos e com forma 

de limão. 
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Eurotium chevalieri 
 

 
Figura V.117 – Eurotium chevalieri. 

 
Figura V.118 – Eurotium chevalieri. 

 

 
Figura V.119 – Asci de  

Eurotium chevalieri (600x). 
 

 
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 (Fig.V.117). Observou-se produção de 

pigmento amarelo-citrino. A face inferior surgiu cor de canela (Fig.V.118). O diâmetro 

médio das colónias foi de 4,0 cm após 15 dias de crescimento a 25ºC. 

 
Cabeças conidiogénicas radiadas devido as cadeias de conídios divergentes; 

Vesículas 7,4-(16,9±8,1)-26,6μm, globosas; Conídios 4,4-(4,9±0,8)-5,9 μm, ligeiramente 

ovais e equinulados (Fig.IV.107); Cleistotecas 51,8-125,8 μm, alaranjadas, globosas a 

subglobosas; Ascósporos 4,4-(5,4±1,2)-7,4 μm, forma lenticular, com paredes lisas ou 

por vezes levemente rugosas, surgindo na zona equatorial sulcos salientes em forma 

de disco (Fig.V.119). 
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Eurotium rubrum 

 

 
Figura V.120 – Eurotium rubrum. 

 
Figura V.121 – Eurotium rubrum. 

a b

 

 
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-citrino. A densidade do 

micélio foi forte, zonagem ausente, frente de crescimento regular e aspecto micelial 

flocoso (Fig.V.120a). A face inferior surgiu cor de canela (Fig.V.120b). A 25ºC e com 

15 dias de crescimento o diâmetro médio das colónias foi de 4,1 cm. 

 

Vesículas 11,8-26,6 μm, subglobosas (Fig.V.121); Conídios 4,4-5,9 μm, ovais a 

subglobosos ou mesmo globosos em alguns casos e com alguma ornamentação; 

Cleistotecas 81,4-125,8 μm, coloração amarelo-alaranjada, esférica a subesférica; 

Ascósporos 4,4-5,9 μm, lenticulares com sulcos evidentes e rasos na zona equatorial, 

lisos mas apresentando alguma rugosidade na região equatorial. 
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Sordaria fimicola 

 

 
Figura V.122 – Sordaria fimicola. 

 
Figura V.123 – Sordaria fimicola. 

 

 
Em meio de PDA, a colónias apresentou a face superior de cor cinzento escuro, 

densidade do micélio média, margem regular, aspecto micelial farinoso e ausência de 

zonagem (Fig.V.122). A face inferior, tal como a superior, apresentou-se cinzento 

escuro (Fig.V.123). Com 7 dias de crescimento e a uma temperatura de 25ºC, as 

colónias apresentaram um diâmetro médio superior a 9 cm. 
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ANEXO VI 
CATÁLOGO DE ISOLADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro IV.1 - Código, dados de identificação e passaporte dos isolados. 

Código 
Data  
de  

isolamento 
Espécie País Órgão/ Fase de 

Processamento 
Ano  
de 

colheita 
Variedade 

Local 
de 

armazenamento 

Duração  
do 

armazenamento1 
CEFA001/07 14/5/2007 Bipolaris hawaiiensis Portugal grão/casca 2006 Ariete I Silo11 7 meses 
CEFA002/07 14/5/2007 Fusarium semitectum Portugal grão/casca 2006 Ariete I Silo11 7 meses 
CEFA003/07 14/5/2007 Penicillium islandicum Portugal grão/casca 2006 Ariete I Silo11 7 meses 
CEFA004/07 14/5/2007 Penicillium viridicatum Portugal grão/casca 2006 Ariete I Silo11 7 meses 
CEFA005/07 14/5/2007 Trichoconiella padwickii Portugal grão/casca 2006 Ariete I Silo11 7 meses 
CEFA006/07 25/5/2007 Aspergillius terreus Portugal grão/película 2006 Ariete I Silo11 7 meses 
CEFA007/07 25/5/2007 Bipolaris oryzae Portugal grão/película 2006 Ariete I Silo11 7 meses 
CEFA008/07 25/5/2007 Bipolaris oryzae Portugal grão/película 2006 Ariete I Silo11 7 meses 
CEFA009/07 25/5/2007 Aspergillus versicolor Portugal grão/película 2006 Ariete I Silo11 7 meses 
CEFA010/07 1/6/2007 Stemphylium botryosum Guiana grão/película - - Tulha 6 3 meses 
CEFA011/07 4/6/2007 Aspergillus niger Guiana grão/película - - Tulha 6 3 meses 
CEFA012/07 4/6/2007 Penicillium citreonigrum Guiana grão/película - - Tulha 6 3 meses 
CEFA013/07 4/6/2007 Curvularia pallescens Guiana grão/película - - Tulha 6 3 meses 
CEFA014/07 4/6/2007 Bipolaris oryzae Guiana grão/película - - Tulha 6 3 meses 
CEFA015/07 3/7/2007 Aspergillus penicillioides Portugal grão/branqueado 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA016/07 9/7/2007 Trichoderma harzianum Portugal grão/casca 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA017/07 9/7/2007 Curvularia intermedia Portugal grão/casca 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA018/07 9/7/2007 Bipolaris australiensis Portugal grão/casca 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA019/07 9/7/2007 Sordaria fimicola Portugal grão/casca 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA020/07 9/7/2007 Curvularia aeria Portugal grão/casca 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA021/07 9/7/2007 Fusarium moniliforme Portugal grão/casca 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA022/07 9/7/2007 Bipolaris australiensis Portugal grão/casca 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA023/07 9/7/2007 Fusarium semitectum Portugal grão/casca 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA024/07 18/7/2007 Fusarium equiseti Portugal grão/película 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA025/07 18/7/2007 Bipolaris oryzae Portugal grão/película 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA026/07 18/7/2007 Trichoderma harzianum Portugal grão/película 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA027/07 18/7/2007 Aspergillus sydowii Portugal grão/película 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA028/07 18/7/2007 Fusarium semitectum Portugal grão/película 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA029/07 18/7/2007 Ulocladium atrum Portugal grão/película 2006 Gládio I Tulha 12 7 meses 
CEFA030/07 30/7/2007 Fusarium semitectum Portugal grão/película 2006 Fani Tulha 16 8 meses 
CEFA031/07 30/7/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Fani Tulha 16 8 meses 
CEFA032/07 30/7/2007 Chaetomium trilaterale Portugal grão/película 2006 Fani Tulha 16 8 meses 
                  (continua) 
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Quadro IV.2 (cont.) - Código, dados de identificação e passaporte dos isolados. 

Código 
Data  
de  

isolamento 
Espécie País Órgão/ Fase de 

Processamento 
Ano  
de  

colheita 
Variedade 

Local 
de 

armazenamento 

Duração  
do 

armazenamento1 
CEFA033/07 30/7/2007 Eurotium chevalieri Portugal grão/película 2006 Fani Tulha 16 8 meses 
CEFA034/07 6/8/2007 Bipolaris oryzae Portugal grão/casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 
CEFA035/07 6/8/2007 Bipolaris oryzae Portugal grão/casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 
CEFA036/07 6/8/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 
CEFA037/07 6/8/2007 Bipolaris oryzae Portugal grão/casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 
CEFA038/07 6/8/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 
CEFA039/07 6/8/2007 Chaetomium globosum Portugal grão/casca 2006 Fani Tulha 16 8 meses 
CEFA040/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA041/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA042/07 27/8/2007 Aspergillus wentii Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA043/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA044/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA045/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA046/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA047/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA048/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA049/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA050/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA051/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA052/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA053/07 27/8/2007 Eurotium rubrum Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA054/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA055/07 27/8/2007 Eurotium rubrum Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA056/07 27/8/2007 Eurotium rubrum Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA057/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA058/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA059/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA060/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA061/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
                  (continua) 
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Quadro IV.3 (cont.) - Código, dados de identificação e passaporte dos isolados. 

Código 
Data  
de  

isolamento 
Espécie País Órgão/ Fase de 

Processamento 
Ano  
de 

colheita 
Variedade 

Local 
de 

armazenamento 

Duração  
do 

armazenamento1 
CEFA062/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Tulha 3 11 meses 
CEFA063/07 27/8/2007 Aspergillus candidus Guiana grão/branqueado - - Tulha 3 11 meses 
CEFA064/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/branqueado - - Tulha 3 11 meses 
CEFA065/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/branqueado - - Tulha 3 11 meses 
CEFA066/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/branqueado - - Tulha 3 11 meses 
CEFA067/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/branqueado - - Tulha 3 11 meses 
CEFA068/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/branqueado - - Tulha 3 11 meses 
CEFA069/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/branqueado - - Tulha 3 11 meses 
CEFA070/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/branqueado - - Tulha 3 11 meses 
CEFA071/07 27/8/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/branqueado - - Tulha 3 11 meses 
CEFA072/07 7/9/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA073/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA074/07 7/9/2007 Bipolaris cynodontis Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA075/07 7/9/2007 Alternaria tenuissima Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA076/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA077/07 7/9/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA078/07 7/9/2007 Penicillium steckii Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA079/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA080/07 7/9/2007 Alternaria infectoria Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA081/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA082/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA083/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA084/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA085/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA086/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA087/07 7/9/2007 Nigrospora oryzae Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA088/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA089/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA090/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA091/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA092/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
                  (continua) 
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Quadro IV.4 (cont.) - Código, dados de identificação e passaporte dos isolados. 

Código 
Data  
de  

isolamento 
Espécie País Órgão/ Fase de 

Processamento 
Ano  
de 

colheita 
Variedade 

Local 
de 

armazenamento 

Duração  
do 

armazenamento1 
CEFA093/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA094/07 7/9/2007 Stemphylium botryosum Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA095/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA096/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA097/07 7/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA098/07 10/9/2007 Eurotium chevalieri Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA099/07 10/9/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA100/07 14/9/2007 Aspergillus flavus Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA101/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA102/07 14/9/2007 Bipolaris australiensis Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA103/07 14/9/2007 Fusarium semitectum Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA104/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA105/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA106/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA107/07 14/9/2007 Curvularia lunata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA108/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA109/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA110/07 14/9/2007 Fusarium semitectum Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA111/07 14/9/2007 Fusarium semitectum Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA112/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA113/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA114/07 14/9/2007 Bipolaris hawaiiensis Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA115/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA116/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA117/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA118/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA119/07 14/9/2007 Bipolaris hawaiisensis Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA120/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA121/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
                  (continua) 
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Quadro IV.5 (cont.) - Código, dados de identificação e passaporte dos isolados. 

Código 
Data  
de  

isolamento 
Espécie País Órgão/ Fase de 

Processamento 
Ano  
de 

colheita 
Variedade 

Local 
de 

armazenamento 

Duração  
do 

armazenamento1 
CEFA122/07 14/9/2007 Alternaria alternata Portugal grão/casca 2006 Ariete II Tulha 7 3 meses 
CEFA123/07 12/11/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/película - - Silo 2 13 meses 
CEFA124/07 12/11/2007 Aspergillus candidus Guiana grão/película - - Silo 2 13 meses 
CEFA125/07 12/11/2007 Penicillium citrinum Guiana grão/película - - Silo 2 13 meses 
CEFA126/07 12/11/2007 Penicillium citrinum Guiana grão/película - - Silo 2 13 meses 
CEFA127/07 12/11/2007 Eurotium chevalieri Guiana grão/branqueado - - Silo 2 13 meses 
CEFA128/07 12/11/2007 Aspergillus candidus Guiana grão/branqueado - - Silo 2 13 meses 
CEFA129/07 12/11/2007 Aspergillus candidus Guiana grão/branqueado - - Silo 2 13 meses 
CEFA130/07 12/11/2007 Alternaria alternata Guiana grão/branqueado - - Silo 2 13 meses 
CEFA131/07 20/11/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA132/07 20/11/2007 Bipolaris oryzae Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA133/07 20/11/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA134/07 20/11/2007 Alternaria alternata Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA135/07 20/11/2007 Chaetomium spirale Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA136/07 20/11/2007 Bipolaris oryzae Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA137/07 20/11/2007 Eurotium chevalieri Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA138/07 20/11/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA139/07 20/11/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA140/07 20/11/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA141/07 20/11/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA142/07 27/11/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/branqueado 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA143/07 27/11/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/casca 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA144/07 27/11/2007 Penicillium citrinum Portugal grão/casca 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA145/07 27/11/2007 Syncephalastrum racemosum Portugal grão/casca 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA146/07 27/11/2007 Sordaria fimicola Portugal grão/casca 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA147/07 27/11/2007 Rhizopus oryzae Portugal grão/casca 2006 Albatros Silo 8 10 meses 
CEFA148/07 27/11/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/branqueado 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA149/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/casca 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA150/07 10/12/2007 Mucor racemosus Portugal grão/casca 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
                  (continua) 
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Quadro IV.6 (cont.) - Código, dados de identificação e passaporte dos isolados. 

Código 
Data  
de  

isolamento 
Espécie País Órgão/ Fase de 

Processamento 
Ano  
de 

colheita 
Variedade 

Local 
de 

armazenamento 

Duração  
do 

armazenamento1 
CEFA151/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/casca 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA152/07 10/12/2007 Absidia corymbifera Portugal grão/casca 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA153/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA154/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA155/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA156/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA157/07 10/12/2007 Nigrospora oryzae Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA158/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA159/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA160/07 10/12/2007 Aspergillus ochraceus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA161/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA162/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA163/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA164/07 10/12/2007 Penicillium steckii Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA165/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA166/07 10/12/2007 Penicillium rugulosum Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA167/07 10/12/2007 Penicillium steckii Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA168/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA169/07 10/12/2007 Aspergillus candidus Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
CEFA170/07 10/12/2007 Aspergillus sp. Portugal grão/película 2006 Gládio II Silo7 8 meses 
Nota: (1) A duração do armazenamento corresponde ao tempo de permanência do produto na fábrica. No caso do arroz importando está também contabilizado o tempo de 
transporte no entanto não existe informação disponível quanto ao tempo decorrente entre a colheita e o inicio do transporte. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
GLOSSÁRIO DAS PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DAS PLANTAS 
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GLOSSÁRIO DAS PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS DAS PLANTAS 
 

Abortivo Que provoca a expulsão do feto antes do fim da gestação. 
 
Acaricida  Substância que destrói ácaros. 
 
Adstringente Contrai os tecidos, os capilares, os orifícios e tende a diminuir as 
secreções das mucosas.  
 
Alucinogénio Substância capaz de provocar alucinações. 
 
Analgésico Calmante da dor. 
 
Antibacteriano Que impede o crescimento de bactérias. 
 
Anticarcinogénico Substância capaz de impedir o crescimento e 
desenvolvimento de tumores. 
  
Anticolinérgico Substância que bloqueia os nervos parassimpáticos. 
 
Anticonvulsivo Substância capaz de impedir as convulsões. 
 
Antidispéptico Facilita a digestão. 
 
Antiemético Substância para combater ou acalmar os vômitos. 
 
Antiespasmódico Descontrai certos músculos doridos. Ao actuar sobre o 
influxo nervoso que comanda o ritmo da contracção muscular, acalma 
espasmos e convulsões. 
 
Antiflatulento Impede a acumulação de gases no sistema digestivo. 
 
Anti-helmíntico Expulsa ou extermina os vermes intestinais; vermífugo. 
 
Anti-infecciosa Substância capaz de impedir e combater as infecções. 
 
Anti-inflamatório Reduz as inflamações, opondo-se às reacções naturais do 
organismo. 
 
Antileucémico Substância capaz de impedir o crescimento e desenvolvimento 
de leucemias. 
 
Antimicrobiano Que impede o crescimento de microrganismos. 
 
Antioxidante Que reduz a degradação de alimentos e de certos materiais ou 
compostos orgânicos devida aos efeitos da oxidação. 
 
Antipalúdico Substância utilizada no combate da malária ou paludismo. 
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Antiparasitário Substância ou dispositivo que se opõe à produção de parasitas 
ou que os elimina.  
 
Antipirético Substância que diminui a temperatura corporal. 
 
Anti-séptico Destrói os microrganismos ou inibe o seu desenvolvimento, pelo 
que evita o contágio; desinfectante. 
 
Antitoxigénica Substância capaz de impedir o crescimento de fungos 
produtores de micotoxinas.   
 
Antitumoral Substância capaz de impedir o crescimento e desenvolvimento de 
tumores.  
 
Antitússico Acalma a tosse e as irritações da faringe. 
 
Antiviral Que destrói ou impede o desenvolvimento de vírus. 
 
Aroma Odor; perfume agradável; essência odorífera. 
  
Cardiotónico Reforça, retarda e regulariza os batimentos do coração. 
 
Carminativo Favorece a expulsão de gases do tubo digestivo. 
  
Citotóxico Que é tóxico para as células impedindo a proliferação dos tecidos. 
 
Contraceptivo Que impede a concepção. 
 
Corante Que dá cor; que cora. 
  
Diaforético Que provoca a transpiração. 
 
Digestivo Auxilia a digestão, facilitando a actividade do estômago. 
  
Diurético Favorece a depuração do sangue, eliminando as toxinas que este 
contém. Alguns diuréticos aumentam a excreção dos cloretos e são úteis em 
caso de edema, outros a da ureia e outros ainda podem simplesmente 
aumentar, durante algumas horas, o volume de urina. 
 
Edulcorante Adoçante. 
 
Emenagogo Facilita ou aumenta o fluxo menstrual. 
 
Emético Provoca vómitos, possibilitando o esvaziamento do estômago em 
determinados casos de envenenamento. 
 
Estimulante Excita a actividade nervosa e vascular. Há estimulantes 
específicos de certos órgãos, como por exemplo, do tubo digestivo ou do 
coração. 
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Expectorante Facilita a expulsão das secreções brônquicas e faríngeas. 
  
Febrífugo Que provoca a diminuição da temperatura. 
 
Fragrância Aroma; perfume. 
 
Fungicida Que impede o crescimento de fungos. 
 
Hipotensor Provoca uma diminuição da tensão arterial. 
 
Insecticida Substância ou preparado químico utilizado no combate aos 
insectos.  
 
Moluscicida Substância utilizada no combate a moluscos. 
 
Neoplasia Designação dada a tumores. 
 
Pesticida Substância ou misturas químicas que têm como objectivo impedir e 
destruir qualquer praga, quer animal quer vegetal. 
 
Purgante Laxante. 
 
Sedativo Acalma e regulariza a actividade nervosa. 
 
Veneno Substância que, ingerida ou aplicada a um organismo vivo, prejudica 
ou destrói as suas funções vitais; tóxico.  
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ANEXO VIII 
ENSAIOS REALIZADOS EM MEIO DE MALTE LÍQUIDO 
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ENSAIOS REALIZADOS EM MEIO DE MALTE LÍQUIDO 

 

Daphne gnidium em metanol 
 

Quadro VIII.1 – Avaliação do crescimento de Aspergillus candidus em 
meio de malte líquido com e sem extracto de Daphne gnidium em 
metanol.  

 Peso seco (g)* 
Tempo de 
incubação 

(h) 

A. candidus A.candidus 
em metanol 

A.candidus em Daphne 
gnidium/metanol 

0 -0,025 -0,024 -0,008 
48 0,031 0,023 0,045 
96 0,311 0,244 0,203 

144 0,616 0,486 0,594 
* - média de 3 réplicas por cada tempo de incubação. 

 

 

Quadro VIII.2 – Avaliação do crescimento de Fusarium culmorum em 
meio de malte líquido com e sem extracto de Daphne gnidium em 
metanol. 

 Peso seco (g)* 
Tempo de 
incubação 

(h) 

F. culmorum F. culmorum 
em metanol 

F. culmorum em Daphne 
gnidium/metanol 

0 -0,025 -0,022 -0,024 
48 0,047 0,061 0,071 
96 0,043 0,078 0,080 

144 0,054 0,101 0,097 
192 0,044 0,059 0,106 
240 0,031 0,081 0,104 

* - média de 3 réplicas por cada tempo de incubação. 
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Laurus nobilis em metanol 
 

Quadro VIII.3 – Avaliação do crescimento de Penicillium islandicum 
em meio de malte líquido com e sem extracto de Laurus nobilis em 
metanol. 

 Peso seco (g)* 
Tempo de 
incubação 

(h) 

P. islandicum P.islandicum 
 em metanol 

P. islandicum em 
Laurus nobilis/metanol 

0 -0,017 -0,025 -0,020 
48 0,153 0,106 0,150 
96 0,413 0,277 0,366 

144 0,517 0,361 0,435 
192 0,536 0,352 0,548 
240 0,614 0,486 0,525 
288 0,674 0,621 0,681 

* - média de 3 réplicas por cada tempo de incubação. 

 

 

Laurus nobilis em n-hexano 

 

Quadro VIII.4 – Avaliação do crescimento de Fusarium culmorum em 
meio de malte líquido com e sem extracto de Laurus nobilis em n-
hexano. 

 Peso seco (g)* 
Tempo de 
incubação 

(h) 

F. culmorum F. culmorum 
 em hexano 

F. culmorum em 
Laurus nobilis/hexano 

0 0,003 0,002 0,101 
48 0,194 -0,002 0,038 
96 0,223 0,272 0,005 

144 0,285 0,336 0,029 
192 0,348 0,518 0,220 
240 0,406 0,412 0,249 

* - média de 3 réplicas por cada tempo de incubação.
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Quadro VIII.5 – Avaliação do crescimento de Penicillium islandicum 
em meio de malte líquido com e sem extracto de Laurus nobilis em n-
hexano. 

 Peso seco (g)* 
Tempo de 
incubação 

(h) 

P. islandicum P. islandicum 
 em hexano 

P. islandicum em 
Laurus nobilis/hexano 

0 0,005 0,002 0,052 
48 0,109 0,018 0,083 
96 0,254 0,213 0,385 

144 0,521 0,573 0,643 
192 0,880 0,835 0,932 
240 0,823 0,868 0,937 

* - média de 3 réplicas por cada tempo de incubação.

 

 

 

Quadro VIII.6 – Avaliação do crescimento de Aspergillus candidus em 
meio de malte líquido com e sem extracto de Laurus nobilis em n-
hexano. 

 Peso seco (g)* 
Tempo de 
incubação 

(h) 

A. candidus A. candidus 
em hexano 

A. candidus em Laurus 
nobilis/hexano 

0 0,024 0,021 0,105 
48 0,203 0,009 0,078 
96 0,844 0,744 0,654 

144 1,110 0,963 0,889 
192 1,446 0,903 1,137 
240 1,035 0,902 1,045 

* - média de 3 réplicas por cada tempo de incubação.
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ANEXO IX 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS 
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS 

 
As análises químicas dos óleos essenciais de cravinho, gengibre e louro foram 

efectuadas no Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa pela Prof. Doutora Ana Cristina Figueiredo. Os 

resultados obtidos estão descritos nos quadros IX.1, IX.2 e IX.3  

  
Quadro IX.1 - Composição química percentual do óleo essencial de Syzygium 
aromaticum de origem comercial (Segredo da Planta). 
Componentes IR Concentração (%) 
α-Pineno 930 v 
Canfeno 938 v 
Sabineno 958 v 
β-Pineno 963 v 
p-Cimeno 1003 v 
1,8-Cineole 1005 v 
Limoneno 1009 v 
Cânfora 1095 v 
Eugenol 1327 99.9 
Vanilina 1358 v 
Metil eugenol 1377 v 
β-Cariofileno 1414 v 
α-Humuleno 1447 v 
   
% Identificação  99.9 
   
Componentes agrupados   
Hidrocarbonetos monoterpénicos  v 
Monoterpenos oxigenados  v 
Hidrocarbonetos sesquiterpénicos  v 
Fenilpropanóides  99.9 

Nota : (IR) - Índices de retenção relativos a uma série de n-alcanos C9-C15, numa coluna DB-1; 
(v) -  vestigial (<0,05%). 
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Quadro IX.2 - Composição química percentual do óleo essencial de Zingiber officinale 
de origem comercial (Segredo da Planta). 
Componentes IR Concentração (%) 
Tricicleno 921 0.2 
α-Tujeno 924 0.2 
α-Pineno 930 5.2 
Canfeno 938 15.9 
Sabineno 958 v 
6-Metil-5-hepten-2-ona 960 0.2 
β-Pineno 963 0.5 
n-Octanal 973 v 
Mirceno 975 2.3 
α-Felandreno 995 0.9 
δ-3-Careno 1000 v 
α-Terpineno 1002 v 
p-Cimeno 1003 0.2 
1,8-Cineole 1005 9.9 
β-Felandreno 1005 3.6 
Limoneno 1009 3.6 
γ-Terpineno 1035 0.1 
2-Nonanone 1058 0.3 
Terpinoleno 1064 0.4 
Linalol 1074 0.3 
Borneol 1134 1.2 
Terpineno-4-ol 1148 0.4 
α-Terpineol 1159 0.5 
n-Decanal 1180 0.2 
Neral 1210 0.2 
Citronelol 1210 0.2 
Geraniol 1236 0.2 
Geranial 1240 0.2 
Acetato de bornilo 1265 0.1 
2-Undecanona 1271 0.2 
δ-Elemeno 1332 0.1 
Acetato de citronelilo 1343 0.1 
Ciclosativeno 1363 0.1 
Acetato de geranilo 1370 0.1 
α-Copaeno 1375 0.3 
β-Elemeno 1388 0.8 
γ-Elemeno 1430 0.3 
trans-α-Bergamoteno 1434 0.1 
trans-β-Farneseno 1455 0.3 
ar-Curcumeno 1475 6.5 
Eremofileno 1480 0.8 
α-Zingibereno 1492 22.1 
trans, trans-α-Farneseno 1500 7.9 
β-Bisaboleno 1500 v 
β-Sesquifelandreno 1508 7.8 
Elemol 1530 0.2 
trans-Nerolidol 1549 0.2 

          (continua)  
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Quadro IX.2 (cont.) - Composição química percentual do óleo essencial de Zingiber 
officinale de origem comercial (Segredo da Planta). 
Componentes IR Concentração (%) 
% Identificação  94.9 
   
Componentes agrupados   
Hidrocarbonetos monoterpénicos  33.1 
Monoterpenos oxigenados  13.4 
Hidrocarbonetos sesquiterpénicos  47.1 
Sesquiterpenos oxigenados  0.4 
Outros  0.9 

Nota: (IR) - Índices de retenção relativos a uma série de n-alcanos C9-C16, numa coluna DB-1; (v) - 
 vestigial (<0,05%) e  (*) - Compostos identificados apenas com base no espectro de massa. 
 
 
Quadro IX.3 - Composição química percentual do óleo essencial de Laurus nobilis 
isolado por hidrodestilação de folhas secas. 
Componentes IR Laurus nobilis 
Tricicleno 921 v 
α-Tujeno 924 0.4 
α-Pineno 930 3.9 
Canfeno 938 0.3 
Sabineno 958 5.8 
β-Pineno 963 2.9 
Dehidro-1,8-cineole 973 0.6 
Mirceno 975 0.3 
α-Felandreno 995 0.3 
α-Terpineno 1002 1.1 
p-Cimeno 1003 1.1 
1,8-Cineole 1005 34.3 
Limoneno 1009 17.1 
cis-β-Ocimeno 1017 v 
trans-β-Ocimeno 1027 v 
γ-Terpineno 1035 0.8 
Terpinoleno 1064 0.4 
Linalol 1074 7.8 
α-Canfolenal 1088 0.2 
trans-Pinocarveol 1106 0.4 
Sabina cetona 1114 v 
Pinocarvona 1121 0.5 
δ-Terpineol 1134 0.9 
Terpineno-4-ol 1148 2.7 
Mirtenal 1153 0.4 
α-Terpineol 1159 2.9 
Mirtenol 1168 0.3 

(continua) 
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Quadro IX.3 (cont.) - Composição química percentual do óleo essencial de Laurus 
nobilis isolado por hidrodestilação de folhas secas. 
Componentes IR Concentração (%) 
Aldeído cumínico 1200 0.2 
Carvona 1206 0.1 
Acetato de linalilo 1245 v 
p-Cimeno-7-ol 1265 0.1 
Acetato de bornilo 1265 v 
Eugenol 1327 0.5 
Acetato de α-terpenilo 1334 7.5 
Metil eugenol 1377 2.0 
β-Elemeno 1388 0.6 
β-Cariofileno 1414 0.2 
Aromadendreno 1428 0.3 
α-Humuleno 1447 0.1 
   
% Identificação  97.0 
   
Componentes agrupados   
Hidrocarbonetos monoterpénicos  34.4 
Monoterpenos oxigenados  58.9 
Hidrocarbonetos sesquiterpénicos  1.2 
Fenilpropanóides  2.5 
Nota: (IR) - Índices de retenção relativos a uma série de n-alcanos C9-C16, numa coluna DB-1; (v) - 
 vestigial (<0,05%). 
 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

CROMATOGRAFIA GÁS-LÍQUIDO 

 

As análises de Cromatografia Gás-Líquido (CGL) foram efectuadas num 

cromatógrafo Autosystem XL equipado com dois Detectores de Ionização de 

Chama (DIC), um sistema de tratamento de dados e um injector, no qual foram 

instaladas duas colunas de polaridade diferente: DB-1 de sílica fundida, de fase 

imobilizada de metilsilicone, (30mx0,25mm d.i., espessura de filme 0,25μm; J 

& W Scientific Inc.) e DB-17HT de sílica fundida (30mx0,25mm d.i., espessura 

de filme 0,25μm; J & W Scientific Inc.). A temperatura do forno foi programada 

de 45°C a 175°C, com incrementos de 3°C/min, e subsequentemente a 

15°C/min até 300°C. Atingidos os 300°C a temperatura foi mantida isotérmica 

durante 10min. Temperatura do injector e dos detectores, 290°C e 280°C, 
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respectivamente. Gás de arrastamento, hidrogénio, ajustado para uma 

velocidade linear de 30cm/s. Relação de repartição de fluxo, 1:50. A 

composição percentual dos óleos foi determinada pela integração das áreas 

dos picos sem utilização de factores de correcção. Os valores apresentados 

correspondem ao valor médio de duas injecções. 

 

CROMATOGRAFIA GÁS-LÍQUIDO -ESPECTROMETRIA DE MASSA 

 

Nas análises de Cromatografia Gás-Líquido/Espectrometria de Massa 

(CGL/EM) utilizou-se um Autosystem XL equipado com uma coluna de sílica 

fundida DB-1 (30mx0,25mm d.i., espessura de filme 0,25μm; J & W Scientific 

Inc.) ligado a um Perkin-Elmer Turbomass (versão de programa 4.1). A 

temperatura do forno foi programada de 45 a 175ºC, com incrementos de 

3ºC/min, e subsequentemente a 15ºC/min até 300ºC. Atingidos os 300˚C a 

temperatura foi mantida isotérmica durante 10min; temperatura da linha de 

transferência, 280ºC; temperatura da câmara de ionização, 220ºC; gás de 

arrastamento, hélio, ajustado para uma velocidade linear de 30cm/s; relação 

de repartição de fluxo, 1:40; energia de ionização, 70eV; corrente de 

ionização, 60μA; gama de massas, 40-300u; tempo de varrimento, 1s. 

 

A identidade dos compostos foi determinada por comparação dos seus índices 

de retenção, em relação aos dos n-alcanos C9-C16, e dos espectros de massa, 

com os de padrões comerciais e compostos de referência presentes em óleos 

existentes no laboratório e por comparação com uma biblioteca de espectros 

de massa desenvolvida no laboratório. 
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