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II - Artigos de divulgação científica 1. Controle de Fungos na Produção e Manejo da Castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.) na Comunidade da Agrovila, Tefé-AM-Brasil.  
   Maria de Nazaré dos Santos   Bióloga formada na UEA/CEST.    Afonso Celso Candeira Valois  Professor, Orientador na UEA/CEST. 
 

 

 

 INTRODUÇÃO A Castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl) - família Lecythidaceae, é rica em selênio, ômega-3, metionina e lisina, além de controlar o mau colesterol- LDL. Estados produtores: Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. Existem condições inadequadas da comercialização, armazenamento e manejo. Há o perigo da contaminação da castanha por fungos como o Aspergillus flavus Link, que produz a aflatoxina B1, causadora de câncer no fígado, sendo aceito pela OMS o nível de até 4 ppb de aflatoxinas no produto. A principal finalidade desta pesquisa foi identificar a presença de aflatoxinas nas castanhas produzidas na Comunidade da Agrovila, em Tefé (AM), e mostrar as alternativas de controle desse terrível mal. 
 Contextualização A castanha-do-brasil, como é conhecida mundialmente, ocorre nos estados do Acre, Amazônia, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia, recebendo também outros nomes vulgares como castanha-do-pará, tocari, tururi e, apesar do seu nome mais popular, também é encontrada naturalmente na Colômbia, Bolívia, Guianas, Perú, Surinami e Venezuela, sendo 

considerada a “rainha da floresta amazônica” pela exuberância e esplendor fenotípico com que se destaca, dominando a bela paisagem, pois pode chegar a 60m de altura e cerca de 4m de DAP (diâmetro do caule à altura do peito).  
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No município de Tefé (AM), considerado pelos seus nobres moradores 
como a “terra da castanha”, e em outros locais da hileia onde essa planta nativa está adaptada, geralmente é explorada de forma extrativa, se constituindo em um dos fulcros multifuncionais de agregação de valores para o benefício social, econômico, ambiental, ético, histórico e cultural da sociedade.  A amêndoa contida no ouriço da castanheira é considerada um alimento funcional, rico em proteínas, lipídios e vitaminas, bem como em selênio, um importante antioxidante (evita o envelhecimento precoce das células). Produz o azeite extravirgem de excelente qualidade, antidepressivo, superior ao famoso azeite de oliva, pois tem capacidade para reduzir os níveis do colesterol ruim (LDL), além de possuir alguns ácidos graxos com potencial para combater o câncer, bem como os ácidos 

“ômega-3” que fazem muito bem à saúde. Dentre os produtos alimentícios de maior uso destacam-se as amêndoas descascadas utilizadas em snacks, cobertura de sorvetes, produção de doces, bolos, biscoitos e bombons, farinhas de elevado teor protéico, além de óleos para uso na culinária, sendo de grande potencial para utilização na merenda escolar e complemento/suplemento alimentar.  Por tudo isso é que sua exploração racional é considerada um excelente agronegócio de consumo interno e de exportação sustentável, especialmente para países da América do Norte, Europa e Ásia. Mas, toda essa riqueza natural oriunda da frondosa floresta amazônica poderá ficar seriamente comprometida caso ocorram as micotoxinas (toxinas produzidas por fungos) do grupo das aflatoxinas (B1, B2, G1, G2) mais comuns na castanha-do-brasil, que são metabólitos altamente tóxicos. Essas toxinas, além de comprometerem órgãos vitais atacam o sistema imunológico, causam disfunção do sistema nervoso e sabe-se que podem provocar hemorragias internas nos rins, proliferação dos canais biliares, cirrose, encefalopatia com degeneração gordurosa do cérebro e diminuição da resistência a doenças. A aflatoxina B1, por exemplo, é considerada uma das mais potentes substâncias carcinogênicas conhecidas, existindo fortes evidências de que causa câncer hepático em seres humanos.  Logicamente que o efeito das aflatoxinas está na dependência da dose e da frequência com que as mesmas são ingeridas (o que pode ser crônico ou letal), além da idade das pessoas (as mais jovens são mais suscetíveis), do estado nutricional e até mesmo do sexo. O efeito crônico é o resultado da ingestão de doses pequenas (não letais) e que provoca distúrbios e alterações em órgãos de seres humanos e de animais. Vale ressaltar que o risco potencial de desenvolvimento do câncer hepático no fígado não significa que a ingestão das aflatoxinas fatalmente causará o câncer, mas há o risco. Em países da África e Ásia onde infelizmente são consumidos regularmente alimentos contaminados com este fungo, principalente devido ao mau armazenamento, a incidência de câncer do fígado é em torno de 13 casos por 100 mil habitantes, por ano. Além da castanha, as aflatoxinas também contaminam o amendoim, cacau, milho e 
Figura 1. Jovem da Comunidade da Agrovila Tefé – AM, 2011. 
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outros importantes produtos. O limite crítico para a aceitação de alimentos contaminados por aflatoxinas é de até 4 ppb. (partes por bilhão). Os fungos responsáveis pela produção dessas toxinas são do gênero Aspergillus, principalmente o A. flavus, que é um microrganismo filamentoso onde o solo é o seu reservatório natural, embora pesquisas estejam sendo realizadas para determinar ou não a presença desse patógeno contaminando o ouriço ainda na árvore. Independente da intensidade da contaminação das amêndoas, o armazenamento e transporte são considerados etapas críticas. Para o caso da armazenagem, dependendo de como for conduzida haverá maior ou menor possibilidade de haver o desenvolvimento do fungo e consequente produção das citadas toxinas. Por esta razão, fatores como umidade e temperatura deverão ser rigorosamente controlados para inibir a produção das aflatoxinas nessa etapa. Variações na temperatura e nos teores de umidade relativa nos armazéns poderão possibilitar a reidratação das amêndoas e o desenvolvimento dos fungos contaminantes. Teores de umidade acima de 16% e temperaturas entre 27-30°C favorecem a produção dos citados patógenos. A castanha está com a presença do fungo quando se encontra com aparência de cor branca, verde ou amarela e nesses casos não poderá ser vendida e nem usada na alimentação. A coloração escura do interior da amêndoa também indica a presença do patógeno e deve ser imediatamente evitada para consumo.  Objetivo Verificar e avaliar como está ocorrendo o manejo, transporte e outros tratos da castanha-do-brasil na Comunidade da Agrovila localizada no município de Tefé (AM), para que esse rico produto possa ser levado ao consumidor livre dos perigos biológicos advindos da contaminação por aflatoxinas. Material e Métodos  a) Material Área do Estudo: Comunidade da Agrovila (Tefé-AM) De acordo com o IDAM (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas), a Comunidade da Agrovila se localiza aproximadamente a 12 km do centro da cidade de Tefé, estando constituída por 96 famílias na época da pesquisa, tendo o Senhor Wilson Ramos como Presidente.  b) Métodos A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre de 2011. A aplicação de questionários foi realizada com as pessoas residentes no referido local, contendo perguntas relacionadas ao manejo e transporte das castanhas. A Figura 2 mostra o comportamento das pessoas quanto à limpeza das áreas das castanheiras por ocasião da fase da colheita do produto.  Todos os ouriços encontrados embaixo das árvores são coletados diariamente na época da produção. A Figura mostra que a maioria das pessoas limpa as áreas para a coleta dos ouriços, sendo desprezível o número daquelas que não praticam essa tarefa. 
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 Figura 2- Comportamento dos castanheiros quanto à limpeza das áreas ao redor das plantas.  Tefé-AM, 2011. 
 Resultados Os resultados obtidos a partir da análise dos questionários demonstram que das 35 pessoas entrevistadas (sendo 21 do sexo masculino e 14 do sexo feminino), todas as pessoas trabalhavam no manejo das castanhas voltado para atividades familiares.  

 

  A Figura 3 mostra que as árvores das castanhas são limpas próximo à colheita do produto. Todos os ouriços encontrados sob as árvores são recolhidos para o processamento das práticas adequadas. 
 

 

 

 

   Figura 4 mostra o produto sendo transportado em paneiros protegidos por folhas ou plástico, sendo esse processo considerado uma boa prática. 
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 Figura 5: Gráfico referente à proteção dos paneiros no momento do transporte da castanha. 

 Após a coleta, os ouriços são quebrados. Ao quebrar os ouriços, deve-se evitar danificar as castanhas, e aquelas atingidas são retiradas do meio das castanhas inteiras; ocorre a lavagem das castanhas tanto para o consumo próprio quanto para a comercialização. Na lavagem, as castanhas que boiarem nos tanques são retiradas e excluídas do lote. Quanto à conservação do produto, a realização da prática acontece nas próprias casas dos castanheiros, onde também ocorre a secagem do produto após a lavagem. Esses ambientes são limpos diariamente.       (Figura 6)  
 Para a comercialização das castanhas, as mesmas são acondicionadas em sacos de aniagem. Quanto ao transporte do produto para os pontos de comercialização, para este caso da Comunidade da Agrovila, são usados apenas ônibus, sendo que o produto ensacado segue descoberto durante o trajeto. (Figura 7) 

 

 De acordo com os entrevistados, no referente à cor da castanha consumida e comercializada (Figuras 8) foi observado que entre os mesmos havia concordância de que: a) A castanha que apresentar cor amarela ou escura na amêndoa indica contaminação; 
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b) Consumo e comercialização de castanhas só daquelas que apresentarem amêndoas brancas. 
 

 

 

 Figura 9: Gráfico referente ao conhecimento dos entrevistados quanto à contaminação pelas aflatoxinas nas castanhas. 
 DISCUSSÃO Durante a pesquisa, notou-se que a atividade extrativista nas áreas de castanhais não se apresenta como sendo apenas uma etapa no desenvolvimento da comunidade, mas como uma valorização histórica da cultura e estado de pobreza.  Esta avaliação concorda com Homma (1996), o qual reconhece que o extrativismo é uma atividade que ainda é importante para as populações amazônicas. 
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Lira (1976) sugere que a susceptibilidade da castanha frente à contaminação fúngica seja mais uma questão do manejo inadequado no campo e não do transporte e armazenamento deficientes. Há inúmeras publicações referentes a esse tema, pois há muitos cientistas como: Nilsson (1974), e Yndestad & Underdal, (1975), preocupados no sentido de que a estrutura externa do produto deve limitar a penetração de fungos como o Aspergillus flavus, (Figura 10) e consequente produção das micotoxinas. 
 

 Figura 10: Fungo Aspergillus flavus 
 A Figura 11 revela dados utilizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-Embrapa, referentes à exportação e devolução por outros países da castanha-do-brasil exportada através do Estado do Pará – 2001, ocasionadas pela ocorrência de aflatoxinas nas castanhas no limite acima do estipulado pela OMS.  

 Figura 11: Gráfico relacionado à castanha-do-brasil (exportação/devolução, Estado do Pará – 2001) 
 Com vistas à segurança e qualidade da castanha- do-brasil, a Embrapa já realizou inúmeros trabalhos e eventos referentes aos métodos para evitar a contaminação das castanhas oriundas da Amazônia, com destaque para um evento muito importante efetuado em Laranjal do Jarí (AP) em 2005, conforme as Figuras 12, 13, 14, a seguir: 
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Figura 12: Evento da Embrapa realizado em Laranjal do Jarí- AP, 2005. Chegada dos produtores ao local do evento.      



Revista RG News 3 (3) 2017 - Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 
14    

 

 

 

 

 

 

 

 Figuras 13: Evento da Embrapa realizado em Laranjal do Jarí- AP, 2005. Explanação sobre as boas práticas, efetuada por pesquisadores. 
 No Estado do Amazonas, em um estudo realizado por Cunha (2007) na Comunidade do Jutica (Tefé-AM), referente às práticas de controle da contaminação por aflatoxinas, foi verificado que as práticas realizadas naquela Comunidade conferem maiores riscos à contaminação do produto por fungos produtores de aflatoxinas. 
 Recomendações Técnicas e Evidências Para a produção de castanha-do-brasil prioriza-se 

a aplicação das “boas práticas agrícolas-BPA” de pré-colheita, colheita e pós-colheita dos ouriços seguindo os princípios do Sistema APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), sendo fundamental para a produção da castanha livre de perigos biológicos, químicos, físicos e ambientais na produção 
do “alimento seguro da floresta à mesa”.  De maneira geral, as seguintes BPA são recomendadas para proteger a castanha do ataque dos fungos (bolores) e consequentemente evitar a produção de aflatoxinas: 1- Efetuar a limpeza em volta das árvores (Figura 15) componentes das “estradas” que serão utilizadas no processo de coleta dos ouriços. 2- Evitar a coleta integral de todos os ouriços existentes no local para permitir que novas castanheiras surjam no futuro. Nas condições normais, sem a ação criminosa da derrubada da árvore para a comercialização da madeira (de excelente qualidade) ou prática do fogo, a vida de uma planta 
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da castanha varia entre 800 e 1200 anos, mas mesmo assim deve haver a preocupação com a sustentabilidade do castanhal. 3- Coletar os ouriços em menor espaço de tempo possível, escolhendo aqueles mais novos. Não coletar ouriços mais velhos, ou seja, de safras anteriores. Os fungos geralmente estão no chão da floresta, daí a recomendação para coletar os ouriços o quanto antes para evitar o contato direto com o solo por muito tempo. Essa medida também evita a exposição do fruto a ação de outros microrganismos, animais silvestres e insetos, além de fatores abióticos como elevada umidade e temperatura que levam à perda gradativa da qualidade dos ouriços. 4- A coleta pode ser semanal, mas se não for possível, os ouriços podem ser apenas juntados semanalmente e colocados em jiraus, que podem ser construídos com materiais rústicos. O ouriço deve ficar com o umbigo (opérculo) voltado para baixo sobre o jirau, para evitar a entrada de água e possível contaminação causada por fungos e outros microrganismos. No ato da coleta deve haver o máximo de atenção devido ao perigo eminente de o ouriço poder cair sobre o coletor, causando-lhe sérios danos físicos!  5- Quebrar os ouriços logo após a coleta, de preferência em local protegido da chuva e da lama. 6- Não amontoar os ouriços sob as árvores por longo tempo. 7- Quebrar os ouriços, evitando danificar as castanhas. 8- Separar as castanhas danificadas (cortadas) das castanhas inteiras. 9- Realizar a catação dos umbigos, castanhas podres, atacadas por cupins e outras impurezas, separando das castanhas boas. 10- Após a coleta e quebra dos ouriços, as castanhas devem ser bem lavadas antes da condução para o paiol, que deve ser coberto, conter frestas de 1,5 cm nas paredes e piso para favorecer a ventilação, possuir assoalho com 1 metro distante do solo e ter proteção contra animais domésticos e silvestres, aves e roedores. De preferência, a lavagem deve ser em água corrente e limpa, como também pode ser efetuada dentro de tanques, desde que a água esteja bem limpa. No processo de lavagem devem ser retiradas as castanhas que boiarem, por não serem boas para consumo. A destinação das cascas dos ouriços deve ser feita para local distante dos pontos de coleta, podendo ser enterradas ou mesmo utilizadas na confecção de artesanatos, uso como combustível e outros fins.  11- Após a lavagem, as castanhas deverão ser secadas no interior do paiol, onde ficarão armazenadas até serem levadas para o galpão de armazenamento. Esses ambientes devem ser mantidos bem limpos e secos, sem conter outros objetos, mas apenas as castanhas. As boas condições do paiol e do galpão são a garantia de que as castanhas estão sendo bem tratadas. 12- Limpar o paiol e galpão a cada comercialização. Evitar molhar as castanhas e guardá-las em ambientes escuros antes de cada comercialização com o intuito da obtenção de maior volume e peso, pois o fungo poderá surgir e contaminar todo o produto. 
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13- Armazenar as castanhas boas e secas, a granel ou ensacadas. Evitar acondicioná-las em caixas de isopor ou em outros recipientes que favoreçam o acúmulo de água, umidade e temperatura. 14- Proteger os paneiros com folhas ou plásticos quando do transporte das castanhas selecionadas no trajeto da floresta para o paiol. 15- Transportar as castanhas boas a granel ou ensacadas para a comercialização, em veículos adequados (barco, caminhão e outros meios). Os recipientes deverão estar protegidos com lona de plástico a fim de evitar que as castanhas fiquem molhadas quando transportadas em porões ou fundo de embarcações, ou mesmo em carrocerias de caminhões. Antes do processo de comercialização propriamente dito, caso necessário, poderá ser efetuada uma segunda lavagem e secagem das castanhas. A correta aplicação dessas recomendações técnicas seguramente fará com que as castanhas produzidas fiquem protegidas do terrível mal: as aflatoxinas!  É muito grande o impacto positivo na comercialização de produtos da castanha com o devido controle dos níveis de aflatoxinas. Assim, por exemplo, na região do município de Brasiléia (AC), a lata da castanha passou de 2 para 26 reais. Em Manicoré (AM), se tem notícia de que para o coletor que produzia uma média de 10 hectolitros, o ganho anual passou de 125 para 650 reais.  Outro bom exemplo do enorme interesse pelos produtos alimentícios oriundos da castanha, o Professor-Orientador do presente artigo teve a oportunidade de viajar pela Amazônia com componentes de uma missão da União Europeia integrada por representantes da Irlanda, Alemanha, Inglaterra e Suécia que visitou os municípios amazonenses de Tefé e Manaus, além de Belém (PA), com a finalidade de realizar estudos e levantamentos sobre a cadeia produtiva da castanha e determinar os pontos críticos de controle de ocorrência das aflatoxinas. Os resultados das análises efetuadas possibilitaram a constatação de que é perfeitamente possível comercializar castanhas livres ou mesmo com baixíssimos níveis das citadas toxinas com o uso das boas práticas agrícolas e sistema APPCC. Em outras oportunidades, seguidamente países notadamente europeus rejeitaram partidas de castanha exportadas pelo Brasil devido aos altíssimos níveis de aflatoxinas, o que causou sérios prejuízos para os coletores, empresas, municípios, estados e país.   No sentido da criação de conhecimento e experiência, isto é, competência científica e tecnológica no controle da ocorrência das malfadadas aflatoxinas em castanha, instituições de ensino, pesquisa, extensão, fomento e agências de desenvolvimento e de fontes de financiamento vêm despendendo diversos esforços e ações no sentido de debelar esse terrível condicionante biológico da castanha-do-brasil!!!  
 Conclusões Nas pequenas produções e baixas rendas dos castanheiros da Comunidade da Agrovila (Tefé-AM), o manejo e transporte da castanha-do-brasil são realizados respeitando, em parte, o 
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processo das “boas práticas agrícolas-BPA”. No entanto, em alguns casos observou-se que muitas das pessoas entrevistadas tinham conhecimentos do processo correto, porém não o praticavam. No consumo do produto, observou-se que são ingeridas castanhas contaminadas, mesmo sendo em pequena quantidade. Nesse sentido, torna-se evidente a enorme necessidade da elaboração e aplicação na Comunidade, de orientações técnicas que permitam a produção da castanha-do-brasil (Figura 16), livre de condicionantes biológicos nocivos à saúde humana, especialmente da aflatoxina B1. 
 Referências CUNHA, A.P.M. Melhorias das práticas tradicionais de manejo da castanha-do-brasil no controle de contaminação por aflatoxinas na Comunidade do Jutica–Tefé-AM. Monografia apresentada ao Centro de Estudos Superiores de Tefé - CEST-UEA, 2007. 47 p.  HOMMA, A. K. O. Extrativismo Vegetal na Amazônia: Limites e Oportunidades. Brasília: EMBRAPA – SP. 1993. 202 p.  LIRA, M. B. A castanha da Bertholletia excelsa e a aflatoxicose. In: Congresso de Toxicologia Tropical. 1., Manaus. Anais. 1976. p. 153-155.  NILSSON, G. Aflatoxin in nuts. Vor Joda, 26: 1974. p. 56-62.  YNDESTAD, M.; UNDERDAL, B. Aflatoxin in goods on the Norvegian markets. Noad. Veterinaermed., 27: 1975. p. 48-58.  VALOIS, A.C.C. Aflatoxinas – Um perigo que pode estar na castanha-do-brasil. www.procitropicos.org.br. Publicado em 22/02/2010.   


