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RESUMO 

Micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por diversas variedades de fungos. Esses 
agentes se desenvolvem praticamente em todos os alimentos destinados a alimentação humana ou 
animal. Existem atualmente centenas de espécies de fungos capazes de produzirem micotoxinas, e 
dentre estes, podemos citar os principais gêneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium. A 
contaminação de um alimento por estes agentes pode ocorrer durante a colheita da matéria prima, 
armazenamento, transporte, beneficiamento, produção da ração, ou até mesmo no arraçoamento. 
Acredita-se que, atualmente cerca de 25% de todos os produtos agrícolas do mundo estejam 
contaminados por algum tipo de micotoxina. Quando ingeridas, as micotoxinas podem levar a uma 
série de alterações seja ela de forma clínica e/ou subclínica denominada de micotoxicoses, causando 
efeitos deletérios na saúde dos animais. O quadro de sintomas apresentados pelas aves domésticas, 
podem variar desde imunossupressão, diminuição na produção e ganho de peso, aumento na 
mortalidade e lesões em órgãos vitais como o fígado. A severidade do quadro apresentado irá variar 
de acordo com a cepa do fungo e a quantidade de toxinas ingeridas. Se a dose ingerida for baixa, as 
aves irão apresentar um quadro de imunossupressão, e se ingerida uma alta dose poderá ocorrer 
lesões evidentes com sinais clínicos. Diversos são os fatores que podem contribuir para a 
contaminação do alimento e/ou da matéria prima sendo as principais a umidade e temperatura.  Na 
posição de um dos países líderes na produção de alimentos agrícolas e de commodities, o Brasil 
possui condições ambientais excelentes para o crescimento de todos esses fungos micotoxigênicos. 
Sendo assim, objetiva-se com essa revisão descrever as principais causas de micotoxicoses no 
frango de corte, e os efeitos que estas irão causar nas aves.   
 
Palavras chave: micotoxicoses, frango de corte, avicultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Mycotoxins are secondary metabolites produced by several varieties of fungi. These agents are 
developed in practically all foods intended for human or animal consumption. There are currently 
hundreds of species of fungi capable of producing mycotoxins, among which we can mention the main 
genera Aspergillus, Fusarium and Penicillium. Contamination of a food by such agents may occur 
during raw material harvesting, storage, transportation, processing, feed production, or even feeding. 
It is believed that currently about 25% of all agricultural products in the world are contaminated by 
some type of mycotoxin. When ingested, mycotoxins can lead to a number of changes be it clinically 
and / or subclinically called mycotoxicoses, causing deleterious effects on animal health. The range of 
symptoms presented by poultry may range from immunosuppression, decreased production and 
weight gain, increased mortality and injury to vital organs such as the liver. The severity of the 
presented picture will vary according to the strain of the fungus and the amount of toxins ingested. If 
the dose ingested is low, the birds will exhibit immunosuppression, and if a high dose is ingested, 
obvious lesions may occur with clinical signs. Several factors can contribute to the contamination of 
food and / or raw material being the main ones the humidity and temperature. In the position of one of 
the leading countries in the production of agricultural foods and commodities, Brazil has excellent 
environmental conditions for the growth of all these mycotoxigenic fungi. Thus, this review aims to 
describe the main causes of mycotoxicosis in broiler chicken, and the effects you are having on 
poultry. 

Keywords: fungi, mycotoxins, birds. 
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PARTE I 

1 RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

1.1 SEARA ALIMENTOS 

O estágio curricular foi realizado na empresa Seara Alimentos S.A. no período 

de 10/08/2017 a 30/11/2017, localizada na cidade de Jacarezinho-PR, perfazendo 

um total de 400 horas, passando por todos os setores da avicultura comercial. 

Abaixo será descrito a divisão das horas e setores vivenciados: 

• Frango de corte (40 horas) 

• Granja de matrizes (recria) e Incubatório (40 horas)  

• Fábrica de rações (320 horas) 

A Seara Alimentos S.A. foi fundada em 1956 na cidade que leva o seu nome, 

no oeste catarinense. Os mais de 50 anos de experiência no varejo brasileiro, a 

ampliação dos negócios e os investimentos em processos de produção elevaram a 

marca a sinônimo de qualidade no processamento de carnes de aves e suínos.  

Com mais de 20 unidades industriais e mais de 35 mil colaboradores, a Seara 

Alimentos S.A. tem sede em Itajaí, Santa Catarina, onde possui um terminal 

portuário privado de cargas gerais. 

A Seara é hoje líder na exportação de cortes de frango e é uma das maiores 

empresas do país no segmento de aves e carnes processadas. A Empresa lidera 

também as exportações de carne suína e, no mercado interno, concentra o seu 

potencial em carnes processadas, através das linhas de presuntos, linguiças, 

salsichas e mortadelas. Para atingir tal status a Empresa conta com 9 parques 

industriais e mais de 14.000 funcionários. 

As linhagens de aves utilizadas na produção são Cobb 500, que apresentam 

ótimo índice de conversão alimentar, rendimento de carcaça e uniformidade de lotes. 

Os pintainhos são alojados com um dia de vida (pesando 36g) e são destinados ao 

abate com cerca de 27 a 28 dias (peso estimado 1,400kg), tendo como foco a 

exportação de frango Griller inteiro. 

1.2 Recria 
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Os aviários da empresa são do modelo dark house (‘casa escura’), que 

permite total controle de luminosidade dentro dos aviários.  Para auxiliar na 

ventilação interna possuem um sistema denominado Inlets (em túnel), que dirige o ar 

para fora e, ainda contam com exaustores permitindo máximo equilíbrio de 

ventilação.   

Para o controle de umidade e temperatura, alguns aviários contam com um 

sistema de placas evaporativas. Os exaustores são programados para armar e 

desarmar automaticamente, garantindo assim uma troca continua de ar. A 

velocidade do ar já é predeterminada por estes exaustores (aproximadamente 

2,5m/s), e a programação dos mesmos depende do clima e da densidade do galpão. 

Porém, mesmo que a temperatura esteja baixa, o primeiro grupo de exaustores está 

sempre programado para armar e desarmar continuamente e garantir essa troca.  

Os principais objetivos da recria são: uniformidade do lote, uniformidade 

sexual e manejo sanitário das aves. 

Na recria os pintinhos são recebidos com um dia de idade, separados por 

sexo, onde são alojados em galpões separados. O controle de temperatura é 

fundamental para o alojamento, e deve ser realizado dois dias antes de receber os 

animais, com controle de temperatura entre 30 a 32 °C, permitindo assim o 

aquecimento de todo o galpão inclusive a cama. A água deve ser fresca e fornecida 

no bebedouro tipo nipple, e os cochins de ração devem ser previamente 

abastecidos.  

As fêmeas permanecem na presença de luz até 22 semanas de idade, para 

que haja controle da maturidade sexual. Já os machos com quatro semanas são 

transferidos para um aviário convencional. Quando necessário, a iluminação artificial 

em horários de menos claridade é acionada, fator este benéfico para que o galo 

atinja à maturidade sexual no tempo esperado de 22 semanas.  

A seleção tem papel fundamental na recria, já que um dos principais objetivos 

é a uniformidade de peso do lote. Geralmente o aviário é dividido em quatro partes 

de acordo com o peso das aves que são divididos em: leve leve, leve, médio e 

pesado. As aves são pesadas individualmente e colocadas nos box de acordo com 

seu peso.   
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Esse processo permite que o técnico possa estipular a gramatura da ração 

para cada lote; estimulando assim, que as aves leves se aproximem das aves 

médias e pesadas buscando a menor diferença de peso possível entre cada 

categoria de peso. Este processo é realizado tanto nas fêmeas quanto nos machos.  

  Para avaliação da maturidade sexual, são observados a cor da crista, 

tamanho da crista e barbela, condicionamento físico, ganho de peso e tentativa de 

cópula entre os machos. Ainda para se avaliar o processo de maturidade sexual, são 

realizadas necropsias onde se observa o desenvolvimento dos testículos dos 

machos e os ovários das fêmeas. 

Para controle sanitário dos lotes são realizadas a administração de vacinas. 

Abaixo serão descritas as vacinas realizadas nas aves: 

•  Eimeria (Coccidiose) 

•  Coronavírus (Bronquite Infecciosa) 

•  Paramyxovírus APMV-1 (Doença de NewCastle) 

•  Birnavírus (Doença de Gumboro) 

•  Poxyvírus (Bolba) 

•  Pneumovírus, Picornavírus (Encefalomielite) 

•  Circovírus (Anemia) 

•  Enterobactéria (Salmonella)  

Na recria também é realizada a debicagem dos machos, entre 4 e 7 dias de 

vida, pois a manipulação das aves se torna mais fácil e o bico neste período, se 

apresenta menos resistente. Também são realizados na recria a seleção de machos 

Spiking, termo este utilizado para se referir aos galos sexualmente precoces. Estes 

se destacam por apresentarem comportamento e características de um bom 

reprodutor, e quando selecionados irão ser introduzidos em lotes de produção de 

ovos, substituindo assim galos com alteração na fertilidade dos lotes, ou problemas 

de refugagem. Os galos ‘inférteis’ são descartados e os spikings são introduzidos no 

lote.   

As aves fêmeas permanecem nos galpões de recria até atingirem a 

maturidade sexual com cerca de 22 semanas. Posteriormente são transferidas para 

a produção de ovos. 
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1.3 Produção de ovos 

 A produção de ovos ocorre nas granjas da própria empresa e nas integradas 

e o sistema dos aviários se assemelham aos das granjas de matrizes. Os galpões 

são automatizados e possuem sistema de pressão negativa, contam com o sistema 

de ventilação em túnel e placa evaporativa. Este sistema de ventilação permite 

controle geral do ambiente, em relação a temperatura que deve permanecer com 

cerca de 25ºC, e umidade de aproximadamente 75%, e constante troca de ar 

através dos exaustores.  

 As aves introduzidas nas granjas com 22 semanas de vida e os machos são 

alojados de dois a três dias antes das fêmeas para que estes aprendam a se 

alimentar separadamente. Após a chegada das fêmeas já se espera que as aves 

iniciem a cópula. Quando as aves apresentam postura ideal é que já estão 

acostumadas a se apoderarem dos ninhos.  

 Os ovos produzidos no ninho são transportados por sistema de esteira 

automatizada até o local de recepção dos ovos, onde um funcionário realiza a coleta 

e seleção dos mesmos. Os ovos que são postos na cama devem ser coletados 

manualmente, e o procedimento deve ser realizado cerca de 6 vezes ao dia. A 

classificação dos ovos é dividida em: ovos ninho (limpos), cama (sujos), 2 gemas, 

refugo, deformado, dormido (sujos). 

 Os ovos são postos em bandejas com a angulação menor para baixo, isso irá 

garantir que a vacinação in ovo no Incubatório seja realizada de maneira correta. 

Após o preenchimento das bandejas, ocorre o procedimento de fumigação que tem 

como objetivo a desinfecção da casca dos ovos, diminuindo sua contaminação. Para 

a fumigação são utilizados 4g/m³ de formaldeído, que ocorre aproximadamente seis 

vezes ao dia. Os ovos que já foram fumigados são colocados na sala de ovos do 

galpão (T: 21ºC). Posteriormente os ovos serão encaminhados para o Incubatório. O 

transporte de ovos ocorre em caminhão climatizado a 21ºC, para que este 

procedimento não prejudique o processo de produção.  

 As aves produtoras de ovos são vacinadas somente contra Bronquite 

(Coronavírus). A administração da vacina ocorre desde as 25 semanas e 

posteriormente, em média, de oito em oito semanas até o fim da produção. A 
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aplicação da vacina é por via oral, lembrando que o cloro deve ser retirado pelo 

menos 24 horas antes da aplicação, para garantir a efetividade da mesma.  

 O final da produção das aves, tanto machos quanto fêmeas, ocorre com cerca 

de 65 semanas, após esse período as aves são destinadas ao abate. 

1.4 Incubatório  

 Os ovos oriundos das granjas da empresa e das granjas integradas, 

são encaminhados ao Incubatório, local este onde será realizado todo um manejo 

específico. Abaixo será descrito o fluxograma do Incubatório: 

• Recepção (sala de ovos) 

• Pré incubação  

• Incubação  

• Vacinação  

• Nascedouro  

• Expedição dos pintinhos  

1.4.1 Recepção   

A recepção consiste em uma sala onde os ovos transportados pelos 

caminhões serão entregues. Quando chegam os carrinhos contendo as bandejas de 

ovos, estes devem passar por um rodolúvio, que irá realizar a desinfeção das rodas 

do mesmo. Após descarregamento estes são transportados até a sala de ovos onde 

permanecerão estocados até a pré incubação. 

1.4.2 Pré-incubação 

A sala de pré incubação tem como principal objetivo impedir que os ovos 

sofram choque térmico. Nesta sala a temperatura fica restritamente controlada entre 

24 a 27 °C, possui uma boa circulação de ar para garantir que todos os ovos 

passem de maneira homogênea por essa mudança de temperatura, e a 

permanência nessa sala deve ser de no mínimo seis horas. 

1.4.3 Incubação 

As incubadoras tem capacidade de armazenar 24 carrinhos de ovos, 

totalizando 123.840 ovos por incubadora. Os ovos cama são incubados separados 
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de ovos ninho, pois podem contaminar os ovos limpos mesmo passando pelo 

processo de desinfecção. 

As incubadoras são diariamente fiscalizadas em relação ao controle de 

temperatura e umidade, pois estes dois fatores podem afetar diretamente no 

resultado final da qualidade dos pintinhos.  A temperatura está ligada em adiantar ou 

atrasar o nascimento dos mesmos o que pode ser avaliado com a janela de 

nascimento, nos nascedouros. A temperatura utilizada nas incubadoras atualmente 

é de 99.3 °F, e umidade de 81.5 %.  Já a umidade interfere no valor de absorção de 

líquidos pelos pintinhos. Ovos incubados com a umidade alta, causam menor 

absorção de líquidos pelos pintinhos, gerando o ‘pintinho balofo’. Esse pintinho não 

é interessante para o campo, são pintinhos pesados e que tem dificuldade em se 

locomover e se alimentar. Por outro lado, a umidade baixa, pode causar a 

desidratação do pintinho.  

Os carrinhos devem ser engatados corretamente para que haja sucesso na 

viragem de ovos, que contribui para que o embrião não fique aderido a membrana 

da casca e para que após o desenvolvimento onde já há a produção de calor, possa 

haver controle da temperatura do mesmo. 

1.4.4 Ovoscopia 

A Ovoscopia é realizada em ovos que estão incubados no período de 10 dias. 

O objetivo é identificar a infertilidade dos lotes ou a perda embrionária. A sala fica 

com as luzes apagadas e as bandejas são postas sobre uma mesa com iluminação 

intensa. Os ovos que ‘permitem a passagem de luz’ ficam avermelhados, indicando 

assim sua infertilidade. Os ovos inférteis são recolhidos e identificados por lote. Após 

a ovoscopia é realizada a quebra de ovos para avaliar a infertilidade, ou para 

identificar o tempo da morte embrionária com o auxílio de um manual técnico.  

1.4.5 Vacina in ovo  

Os ovos que irão ser vacinados devem possuir 19 dias de incubação, após 

são encaminhados para a sala de vacinação.  Os pintinhos são vacinados via ovo 

contra as doenças de Gumboro e Marek. Os ovos de matrizes muito novas (25 a 36 

semanas), ou muito velhas (maiores que 45 semanas), e lotes de ovo cama além de 

serem vacinados são medicados com antibiótico. O antibiótico é administrado junto 
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com as vacinas. A administração de antibiótico serve para diminuir os riscos de 

contaminação dos pintinhos, pois estes são susceptíveis a infecções secundarias.  

As bandejas de ovos são posicionadas uma a uma na máquina de vacinação, 

e os ovos trincados ou contaminados são eliminados antes de serem vacinados. As 

bandejas entram na vacinadora e passam pela ovoscopia da mesma que identifica 

os ovos inférteis. Através de um processo de sucção os ovos inférteis são retirados 

das bandejas e descartados. 

Os ovos que não são descartados seguem por uma esteira até a aplicação da 

vacina. O processo ocorre através da perfuração automática dos ovos com uma 

agulha específica onde será administrado a vacina 0,05 mL da vacina, na região 

subcutânea do pescoço do pintinho.  Logo após a vacinação é realizada a 

antissepsia ao redor da perfuração da vacina, utilizando uma solução de água 

destilada e hipoclorito de sódio. A antissepsia é realizada para prevenir a 

contaminação dos pintinhos no processo de vacinação, já que a exposição causada 

pela vacinadora gera uma situação susceptível para a entrada de microrganismos.  

Após a vacinação, os ovos são colocados nas caixas de eclosão, pelo mesmo 

sistema de sucção realizado no descarte da ovoscopia. Estas caixas são 

encaminhadas para os nascedouros onde todos os lotes permanecem até os 21 dias 

quando eclodem. Já a vacina de bronquite é administrada após a eclosão e antes da 

sexagem é realizada via spray e em cada caixa são utilizadas 15 mL de vacina (0,15 

mL por pintinho). 

1.4.6 Nascedouro 

 Os ovos vacinados são encaminhados aos nascedouros com 19 dias e 

permanecerão até os 21 dias de idade, quando ocorre sua eclosão. Os nascedouros 

são rigorosamente controlados, e devem possuir umidade de 85 % e temperatura de 

98,5 °F. Além disso, há a utilização de paraformol que é aspergido no nascedouro a 

cada duas horas até a retirada do lote.  

 No nascedouro, também é observada a janela de nascimento dos pintinhos. 

Essa taxa não pode ultrapassar 75% antes de 13 horas para a retirada. O 

nascimento precoce pode resultar em pintinhos desidratados o que aumenta a 

mortalidade destes pintinhos no campo nos primeiros dias. 
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1.7.7 Sexagem 

 A sexagem ocorre logo após o nascimento dos pintinhos. As fêmeas são 

separadas dos machos através da observação de distribuição das penas nas asas. 

Na asa dos machos as penas estão mais unidas e na asa de fêmeas as penas ficam 

mais espaçadas.  Os pintinhos são colocados em caixas plásticas e depois estas 

caixas são organizadas por sexo e lotes na sala de expedição.  

1.5 Frango de corte  

As granjas destinadas ao frango de corte são do modelo dark house e 

possuem total controle de temperatura, umidade, ventilação e principalmente da 

iluminação.  Os pintinhos são alojados no primeiro dia de vida (com no mínimo 

0,36g) e vão para o abate com aproximadamente 27 a 28 dias (aproximadamente 

1,400kg – Tipo Griller).  

Para recepção dos pintinhos os aviários devem ser previamente preparados, 

onde devem ser seguidos os seguintes requisitos: 12 a 14 dias de intervalo entre um 

lote e outro para realizar a fermentação de cama, limpeza do aviário, limpeza da 

caixa d’água e possíveis reparos necessários na granja 

1.6 Medidas de bioseguridade das granjas 

Após a retirada de um lote dos aviários, devem ser removidas todas as sobras 

de rações. Após as mesmas devem ser ensacadas e armazenadas corretamente, ou 

até mesmo transportadas para outro aviário com notas adequadas.  

A sanitização do aviário e equipamentos devem ocorrer de cima para baixo 

(começando do forro). A água utilizada deve possuir alta pressão e se necessário 

utilizar detergente adequado respeitando seu tempo de ação. Após a lavagem, deve 

ocorrer a desinfecção. Utilizando também água em alta pressão e amônia 

quaternária. Após a sanitização é iniciado o processo de fermentação de cama.   

1.6.1 Fermentação de cama 

A fermentação da cama ocorre durante o intervalo de lote dos aviários. A 

cama deve ser umedecida (podendo também ser utilizada durante esse processo, 

uma diluição com amônia quaternária). Após realiza-se a cobertura total da cama 

com o uso de lonas plásticas, garantindo que a cobertura seja completa e uniforme, 
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o que irá permitir um correto processo de fermentação. Além disso todas as cortinas 

devem permanecer fechadas garantindo assim o condicionamento do aviário para a 

fermentação.  

   O Colosso, (veneno utilizado no combate ao Alphitobius diaperinus 

(cascudinho) é composto por Cipermetrina, Clorpirifós, e a Citronela) deve ser 

pulverizado nas muretas e ao redor de todo o aviário. A umidade da cama deve ser 

de 25% e as lonas devem ser estendidas por todo o aviário. Nas emendas o 

transpasse deve ter no mínimo 1 metro, e nas laterais as lonas devem ser 

enterradas para que seja envelopado corretamente. 

1.6.2 Limpeza de lote com retirada total da cama 

Após a retirada da cama atendendo todos os requisitos básicos de tempo de 

fermentação (07 dias), é realizada a sanitização do aviário incluindo toda a estrutura 

interna e externa do aviário. É utilizada água de alta pressão e solução detergente, 

esperando o tempo de ação antes de enxaguar totalmente. A desinfecção é 

realizada também em diluição de amônia quaternária e após a desinfecção é 

aplicado inseticida.  A cama pode ser vendida como esterco para produtores 

agrícolas após o tempo de fermentação mínimo. 

1.6.3 Caixas d’água 

Deve ser realizada também a limpeza de todo o sistema hidráulico da granja. 

As caixas d’água devem ser lavadas em todas as saídas de lote, após a 

higienização de aviários e manejo de cama. A água deve permanecer hiperclorada 

(50ppm) nas tubulações e caixas d’água. Eliminar essa água pelo sistema de 

sangria até que esteja sem impurezas. Bebedouros pendulares devem ser 

desmontados e higienizados corretamente. 

1.7 Fábrica de ração  

 A fábrica de rações da empresa, tem sua produção totalmente destinada a 

alimentação dos animais da mesma. A capacidade de produção diária está voltada 

em cerca de 600 ton./dia e cada batelada é composta por 3 toneladas. A unidade de 

Jacarezinho produz o frango do tipo Griller, e sua maior parte da produção é 

destinada a países do Oriente Médio. Todas as rações são de origem 100% vegetais 

e produzidas para as fases de recria, produção de ovos e corte.   
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 Toda matéria prima que será destinada a produção da ração, deve ser 

avaliada antes que ocorra o descarregamento da carga. No dia-a-dia são 

descarregados diversos produtos procedentes de várias empresas de todo o país. 

As análises e avaliações das matérias primas que serão utilizadas na fábrica para a 

confecção das rações é de suma importância, e se faz necessária pois garantirá o 

controle de qualidade do produto final. Abaixo será descrita as matérias primas e 

suas respectivas análises:  

• Classificação bromatológica (milho, soja) 

• Analises NIR (Near-infrared Spectrometry) e Aminograma (milho, soja, 

farelo de soja, glúten de milho, farelo de trigo) 

• Umidade (milho, soja, soja desativada) 

• Análise de Ureia (soja desativada) 

• Óleo degomado, ácido graxo (índice de peróxido, acidez e sujidades) 

• Calcário grosso e calcário fino (granulometria) 

Após realizadas as análises, se atendidos os padrões pré-determinados pela 

empresa, a carga é liberada e segue adiante descarregamento.   

Na fábrica são produzidas 12 tipos de rações, de acordo com cada fase de 

produção das aves. Abaixo está descrito os tipos de rações e suas análises 

realizadas:  

• Recria:  

o RMI - Ração matriz inicial 

o RMCI - Ração matriz crescimento  

o RMPP - Ração matriz pré produção 

• PRODUÇÃO 

o RMP1 - Ração matriz produção 1 

o RMP2 - Ração matriz produção 2 

o RMP3 - Ração matriz produção 3 

o RMPD - Ração matriz produção descarte 

• MACHO 

o RMPM - ração matriz produção macho 
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Todas as rações para as matrizes são fareladas e as análises realizadas são: 

DGM - diâmetro geométrico médio (diária), análise NIR (diária), análise 

microbiológica (diária) e analise de nicarbazina (semanal).   

• CORTE (rações peletizadas – P, e peletizadas trituradas - PT) 

o RAPI - Ração aves pré-inicial (PT) 

o RAI - Ração aves inicial (PT) 

o RAC - Ração aves crescimento (P) 

o RAF - ração aves final (P) 

As rações produzidas para os frangos de corte passam pelas análises de: 

finos (diária), índice de dureza do pellet – PDI (diária), NIR e DGM (diária), umidade 

(diária), analise microbiológica (diária), e resíduo animal (semanal).  

Nas rações RAPI E RAI, são utilizadas a nicarbazina, medicamento este 

destinado ao controle de coccidiose (parasitose que afeta principalmente o intestino 

das aves). Consequentemente o uso desse fármaco aumenta a absorção de 

nutrientes no frango e o ganho de peso dos mesmos, melhorando assim os 

resultados de produção do campo. Este medicamento apresenta um período de 

carência de 7 dias, sendo assim as rações RAC E RAF, devem ser livres do mesmo. 

Para que haja controle e negatividade do medicamento nas rações RAC E RAF, são 

realizados diariamente o teste de nicarbazina, especialmente na ração RAF.   

Para garantir que não haverá resíduo de nicarbazina em outras rações e 

principalmente na ração final, há uma sequência de produção que deve ser seguida, 

mesmo que sejam realizadas somente as limpezas de linha.  

1.7.1 Sequência de Produção 

 A sequência de produção é iniciada sempre com a produção de rações para 

matrizes. Após o período de produção das rações de matrizes, pode ser realizada a 

limpeza de linha e produzida a RAF, já que quando estas rações antecedem a RAF 

não há resquício de Nicarbazina na linha de produção. Se caso, já iniciar a produção 

de RAI, (que contém a Nicarbazina), a sequência de produção deve ser respeitada 

antes das batidas de RAF.  



25 
 

 Ao fim das batidas de RAI ou RAPI, é realizada a limpeza de linha sem 

Nicarbazina com o premix da próxima ração (RAC). Mesmo sem a Nicarbazina as 

batidas de limpeza de linha são armazenadas no silo de expedição de RAI ou RAPI. 

 Em seguida é produzida a RAC. Após a produção de RAC, pode ser 

produzida a RAF.  

 Após a limpeza de linha da RAF, o processo pode ser iniciado novamente ou 

pode até ser alterado, porém sempre respeitando a sequência após a produção de 

RAI ou RAPI. 

 1.7.2 Processo de Fabricação 

 Imagem 1: Fluxograma da fábrica de ração 

 

 

Todo o processo da confecção da ração se inicia na recepção da matéria 

prima. Neste local o controle de qualidade irá realizar as análises físicas e/ou 

químicas cabíveis a cada ingrediente. Após ser avaliada e liberada pelo controle de 

qualidade, a carga desce até a moega onde será descarregada. A moega possui um 

sistema de abertura tipo redlers que é controlado de acordo com a densidade de 
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cada matéria prima. O quadro de comando da fábrica, fica responsável em 

direcionar cada matéria prima ao seu respectivo silo de armazenagem através de 

elevadores automáticos.  

Dos silos de armazenagem a matéria prima segue até o moinho onde será 

triturada. Do moinho estas seguem até as balanças macro ou micro, onde serão 

pesadas. Após serem pesadas caem no misturador, onde ficam sendo misturadas 

por um sistema de roscas durante 180 segundos (60 segundos mistura seca e 120 

segundos mistura úmida).  

Neste momento as rações matrizes são direcionadas diretamente do 

misturador para os silos de armazenagem, pois estas são fareladas. Já as rações 

destinadas ao frango de corte, sairão do misturador e passam para o condicionador, 

onde recebem calor e umidade, onde irão formar uma espécie de massa.  

Após a formação dessa massa, a ração irá passar pela peletizadora, 

formando assim os pellets da ração. Após serem peletizadas tomam um banho de 

óleo degomado, que irá ajudar na integridade do pellet e no valor nutricional da 

ração. Da peletizadora os pellets são encaminhados para o resfriador (de onde deve 

sair com 10 ºC de diferença da temperatura ambiente). Após o processo de 

resfriamento são encaminhadas para silos de expedição específicos para cada tipo 

de ração.  

As rações RAPI e RAI, após passarem por todo o processo de peletização, 

são encaminhadas ao moinho onde serão trituradas e direcionadas aos silos de 

expedição.  

1.8 Manutenção da sanidade do processo de produção 

1.8.1 Qualidade da água 

Garantir a qualidade da água de todo o processo é fundamental para um bom 

desempenho da ave, assim como é também uma forma profilática contra possíveis 

contaminações. 

Período de vazio e fluxo de visitas 

 O vazio sanitário é uma medida profilática tomada para evitar a possível 

contaminação que visitantes e profissionais possam trazer às granjas, Incubatório, 

fábrica de ração, abatedouro etc. É o período de tempo em que a pessoa não deve 
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ter contato com outras espécies animais ou matérias primas derivadas dos mesmos, 

por no mínimo 48 horas antes do contato com a produção avícola. 

 Técnicos que precisam visitar granjas diferentes dia após dia devem respeitar 

a frequência nas mesmas de maneira crescente (do pintinho/frango mais novo para 

o mais velho). Em casos de quebra desse fluxo a sanidade deve ser notificada; 

assim como qualquer visita excepcional. 

1.8.2 Bioseguridade 

Aplicação da combinação das práticas e procedimentos laboratoriais, 

instalações e equipamentos de segurança para o trabalho com microrganismos 

potencialmente infecciosos. Baseada em cuidados sanitários e isolamento de 

plantéis evitando ao máximo a contaminação dos mesmos. É realizada através de 

imunização, análises laboratoriais, controle do fluxo de entrada e saída de visitantes 

e de seus vazios sanitários; visando sempre evitar perdas na produção e proteção 

do consumidor final. Estas análises e controles, são realizadas no decorrer de todo o 

processo; desde a entrada nas granjas e isolamento das mesmas; até em análises 

de enfermidades e resíduos (biológicos, químicos e físicos) na carne; e até mesmo 

higiene e manutenção de equipamentos utilizados. 

1.8.3 Níveis de Biossegurança 

• NB1 - agentes conhecidos por não causarem doença (Lactobacilos) 

• NB2 - agentes associados com doenças em seres humanos 

(Salmonella) 

• NB3 – agentes nativos/exóticos associados a doenças em seres 

humanos e com potencial para serem transmitidos via aerossol 

(Influenza Aviaria H5N1). 

• NB4 – agentes perigosos/exóticos que ameaçam a vida (Vírus Ebola). 

As propriedades devem ter: 

• Identificação adequada 

• Via de acesso adequada: Arco de desinfecção funcionando e com 

amônia quaternária diluída em água; 

• Limpeza e organização: todo o ambiente deve estar limpo e 

organizado, cercado, com a grama aparada, proteções adequadas 
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para prevenir entrada de pássaros, e com barreira vegetal ao redor e 

entre os aviários, garantindo sombreamento.  

o Obs: as árvores não devem ser frutíferas para evitar presença 

de pássaros. 

• Escritório: na entrada deve estar o pedilúvio, ser utilizado uniforme e 

calçados adequados, sempre visando evitar contaminação das aves 

assim como não deve ser levada contaminação para fora da mesma; 

• Controle de roedores: é realizado com a utilização de porta-íscas, 

auditado quinzenalmente visando garantir a efetividade do 

procedimento, e semanalmente na fábrica de ração. 

• Adequação da área e boas práticas:  

o Medidas de higiene pessoal e do ambiente devem ser tomadas 

constantemente; 

o O fluxo de veículos deve ser controlado, dando acesso somente 

a caminhões autorizados; 

o É terminantemente proibido o acesso de quaisquer animais na 

granja. 

1.8.4 Controle de pragas 

O Manejo Integrado de Pragas – MIP é um conjunto de medidas que visa 

combater insetos, roedores, pombos, piolhos, ácaros e outras pragas de qualquer 

setor da produção de alimentos, que coloquem em risco a saúde do consumidor ou 

a saúde animal. 

É feito um mapa com a localidade de todos os equipamentos de controle de 

pragas do local, e esses são auditados a cada quinze dias. 

1.9 Cinco liberdades  

O bem estar animal preza pela garantia de boas condições físicas, mentais e 

satisfação de necessidades básicas para sobrevivência, dos animais que vivem de 

alguma forma no domínio do homem.  Essa relação é avaliada com embasamento 

nas cinco liberdades: 

• Livres de fome e sede 

• Livres de dor, ferimentos e doenças  
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• Livres de desconforto  

• Livres para expressar seu comportamento natural 

• Livres de medo e estresse 

10 Cinco Sensos 

Em todas as áreas da empresa houve a implantação da sistema dos 5S. Esse 

sistema teve início no Japão na década de 1960, e provém de 5 palavras (sensos) 

japonesas iniciadas com a letra S: Seiri (Utilização), Seiton (Ordenação), Seiso 

(Limpeza), Seiketsu (Bem-estar) e Shitsuke (Autodisciplina). Estes sensos são 

implantados com o objetivo de aumentar a qualidade do ambiente de trabalho como 

um todo.  

• Senso de Utilização 

Separar objetos mais utilizados dos menos utilizados, e não deixar acumular 

objetos não utilizados. Ter o necessário na quantidade certa. 

• Senso de Ordenação 

Os objetos e suas localidades devem ser arrumados, identificados e 

padronizados para que qualquer objeto a ser procurado possa ser facilmente 

encontrado. Cada lugar tem sua coisa, e cada coisa tem seu lugar. 

• Senso de limpeza 

Os locais de trabalho, assim como uniformes e equipamentos devem estar 

limpos para manter um bom ambiente de trabalho. O mais importante que limpar, é 

não sujar.  

• Senso de Bem-estar 

Na empresa, deve haver um cuidado como um todo em relação ao bom 

convívio de pessoas, alimentação adequada, prevenção de acidentes, eliminação de 

poluições.  

• Senso de Autodisciplina 

Senso de responsabilidade, cumprimento de normas e horários da empresa, 

assim como seus princípios éticos, buscar autodesenvolvimento.   
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PARTE II 

2 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

2.1 Introdução  

A avicultura Brasileira é um dos sistemas agrícolas que mais tem se 

destacado nos últimos anos. O crescente avanço no setor se deve a implantação de 

tecnologias nas áreas de genética, sanidade, nutrição e manejo, os quais 

possibilitaram a instalação de uma indústria altamente eficiente e competitiva em 

todo o mundo (ROSMARINHO et al., 2001). 

Depois de fortíssimos desafios enfrentados ao longo do ano de 2016, como 

falta de crédito, operação lava jato, alta no preço dos insumos e crise econômica 

interna, 2017 tinha tudo para ser o ano da retomada econômica da avicultura de 

corte no pais, porém a desastrada operação da Polícia Federal, batizada de ``Carne 

Fraca´´, gerou reflexos negativos que abalaram a imagem do país e impactou 

negativamente nas exportações (GAZETA, 2017). 

 A recuperação ainda lenta da economia Brasileira deve seguir limitando a 

demanda do consumidor neste ano. Segundo o Boletim Focus, do Banco Central, de 

30 de dezembro de 2016, o produto interno bruto (PIB) deverá crescer apenas 0,5% 

em 2017. Porém os recentes casos de influenza Aviária em vários países da Europa 

e Ásia, tendem a redirecionar a procura por produtos de fornecedores com melhor 

status sanitário como o Brasil, elevando assim a exportação. 

 Ainda relacionada à crise, o setor da avicultura de corte só tende a crescer, 

pois especialmente nas classes de renda mais baixas, tendo em vista que a carne 

de frango é a opção mais barata quando comparada às principais concorrentes, 

bovina e suína. Mesmo assim, as expectativas continuam otimistas. Até o fim de 

2017, por exemplo, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) prevê uma 

elevação de 3% a 5% tanto na produção quanto nas exportações do setor 

(INDUSTRIAL, 2016).  

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de carne frango com cerca de 

13.546,5 milhões de toneladas, posição que é resultado da eficiência em manejo, 

genética e tecnologia implantada nas granjas. Além do mercado doméstico nacional, 

o frango produzido no Brasil é consumido em mais de 150 nações, o que faz do país 

o maior exportador global de aves desde 2004 (AVISITE, 2017). Segundo a 
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Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o pais lidera nas exportações 

mundiais totalizando 4.304 milhões de toneladas destinadas a outros países.  

A avicultura brasileira tem participado ativamente no desenvolvimento 

econômico e social do país, devido, principalmente, à sua grande capacidade de 

geração de empregos e renda e, fundamentalmente, de proteínas de origem animal. 

O agronegócio avícola brasileiro movimenta em torno de 10 bilhões de dólares ao 

ano, representando 2% do PIB nacional. Emprega cerca de 2 milhões de pessoas, 

em suas atividades diretas e indiretas, e tem crescido a uma taxa de cerca de 10% 

ao ano, nas três últimas décadas.  

Com todo o avanço tecnológico em que a avicultura tem passado, surgem 

também dificuldades, e em alguns casos muito severas. Podemos destacar com 

esse aspecto a questão ambiental. O confinamento de um número cada vez maior 

de aves nas granjas gera uma grande quantidade de resíduos, nem sempre tratados 

da maneira correta e com a ideal destinação. Ainda destacada por Hammond 

(1994), os dejetos produzidos pelas aves, são os que possuem maior percentual 

poluente quando comparados aos dejetos da bovinocultura e suinocultura.  

Outro aspecto que deve ser abordado, é a alimentação destinada a esses 

animais. No primeiro semestre de 2017, o Sindicato Nacional da Indústria de 

Alimentação Animal (SINDIRAÇÕES, 2017), revelou que a quantidade de raçoes 

destinadas a alimentação animal atingiu cerca de 33,1 milhões de toneladas, sendo 

16,5 milhões destas destinadas ao frango de corte. Sendo assim a preocupação 

com a qualidade e integridade desses alimentos fornecidos a esses animais, se 

torna exigência do mercado interno consumidor e da exportação.    

Outro fator que gera preocupação no ramo da avicultura, e também em todos 

os sistemas de produção animal, é a presença de fungos produtores de micotoxinas. 

Acredita-se atualmente que cerca de 25% de todos os produtos agrícolas do mundo 

estejam contaminados por algum tipo de micotoxina (FAO, 2009). Resultado este 

pode ser explicado pela atual expansão agrícola. Com o confinamento industrial 

cada vez mais intenso e acelerado, faz-se necessário a produção de milhões de 

toneladas de ração para suprir a necessidade desses animais. Com isso o uso de 

matérias primas com padrões de qualidades muito próximos ou abaixo dos limites 

mínimos estabelecidos, oferecem risco de contaminação da ração e 

consequentemente das aves, resultando em micotoxicoses.  
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Micotoxinas são metabólitos secundários, produzidos por diversas espécies 

de fungos que se desenvolvem naturalmente em produtos alimentícios, capazes de 

originar uma ampla variedade de efeitos tóxicos nos animais vertebrados, incluindo o 

homem (COULOMBE, 1991). A exposição a essas micotoxinas podem ocorrer 

através da ingestão de alimentos contaminados, oriundos de grãos como soja, 

milho, sorgo, dentre outros, que são utilizados na confecção da ração (CHU, 1991). 

Fatores ambientais, como temperatura, ambiente e umidade do substrato 

associados ao processamento, produção ou armazenamento, além do tipo de 

alimento, contribuem diretamente para a ocorrência de micotoxinas. 

As micotoxicoses podem resultar em problemas à saúde dos animais, 

reduzindo a eficiência de produção e causando aumento da susceptibilidade à 

doenças infecciosas, além de prejuízos econômicos aos produtos agrícolas. O Brasil 

possui condições ambientais favoráveis para o crescimento de diversos fungos 

micotoxigênicos em diversas regiões do pais, sendo os estados do Sul os mais 

suscetíveis (FREIRE et al, 2007). 

 

3 OBJETIVOS 

A presente revisão tem como objetivo elucidar a importância das principais 

micotoxinas sobre a avicultura. De maneira específica, demonstrar quais os 

principais gêneros de fungos responsáveis pelas micotoxicoses, dando ênfase ao 

frango de corte.   

4 REVISÃO DE LITERATURA 

4.1 História da Avicultura 

 Historicamente a avicultura nacional foi introduzida, juntamente com a 

chegada e descoberta dos portugueses, onde pela primeira vez Pedro Álvares 

Cabral aportou no litoral Sul do atual estado da Bahia em 22 de abril de 1500. Esse 

momento foi registrado por Pedro Vaz de Caminha, escrivão da Armada de Pedro 

Álvares Cabral, em uma carta encaminhada a D. Manuel l, rei de Portugal: 

“Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo; tomaram-no logo na 

mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um 

carneiro; não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha; quase tiveram medo 
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dela, e não queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados.” (APEX 

BRASIL, 2011). 

 Inicialmente no Brasil, as criações tinham intuito familiar com o uso de 

linhagens rústicas também conhecidas como “galinhas caipiras”. O interesse destas 

criações eram somente para subsistência e apenas o excedente era comercializado 

(ZEN, et al. 2014). 

Já em meados de 1895 o país deu seu primeiro salto no setor, com estudos 

realizados em aviários do Rio de Janeiro que visavam criar raças de linhagens 

puras. Estes estudos buscavam selecionar as raças importadas conforme as 

características das mesmas visando à melhora da produção da época. Porém, todo 

o processo de criação e abate ainda acontecia de forma amadora e precária (APEX 

BRASIL, 2011).  

Já por volta de 1930 iniciou-se o fortalecimento da avicultura brasileira, com 

iniciativas privadas e maior desenvolvimento da atividade principalmente na região 

Sudeste do país (ZEN, et al. 2014). Já nos anos de 1950 a 1960 a criação e abate 

de frangos ganhou impulso modernizando, o ciclo de produção. O interesse na 

exportação do produto gerou ainda mais cuidados quanto à nutrição das aves, 

sanidade e genética das mesmas. Sendo assim, no ano de 1960 houve o fim da 

utilização de raças com dupla finalidade, passando a ser divididas as criações de 

corte e postura (APEX BRASIL, 2011).   

Na década de 1970, a avicultura sofreu um grande impacto positivo, através   

da introdução de empresas especializadas no setor, gerando mão de obra 

especializada, avanços tecnológicos, investimentos na produção e melhora da 

genética das aves (ZEN, et al. 2014). 

A partir daí surgiu então a implantação de sistemas de integração 

empresa/produtor, que se estabeleceu inicialmente no estado de Santa Catarina e 

depois se disseminou por todas as regiões do pais onde havia produção de frango. 

No sistema de parceria, o produtor investe em infraestrutura e mão de obra da 

granja, enquanto a empresa fornece os lotes de aves, nutrição, medicamentos 

necessários e assistência técnica especializada. Após o abate do lote, a empresa 

garante remuneração ao produtor (ZEN, et al. 2014). Esse crescimento sem muitos 

precedentes deu início à chamada Avicultura Industrial. 
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Após o surgimento dos sistemas de produção, empresas passaram a investir 

em abatedouros e no ano de 1973 o Brasil se torna um potencial exportador de 

frango e passa a exportar o frango inteiro abatido (APEX BRASIL, 2011). A 

eficiência do processo produtivo avícola conta com constante melhoramento 

genético das linhagens, o que tornou o frango de corte comercial um animal com 

potencial desenvolvimento e eficiência nutricional (FERNANDES, et al. 2014). De 

acordo com a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de frango 

(ABEF, 2011), a avicultura Brasileira foi uma das atividades agropecuárias de maior 

desenvolvimento das últimas décadas (APEX BRASIL, 2011). 

 Após a implantação e fortalecimento da Avicultura Industrial no Brasil, o país 

entrou em um processo constante de estudo e evolução das produções, visando 

sempre estabelecer maior retorno econômico (APEX BRASIL, 2011). A otimização 

do processo de desempenho das aves está ligada às várias fases do processo entre 

eles o manejo, sanidade, implantação de novas tecnologias e balanceamento de 

dietas. Além desses, existem outros esforços que visam melhorar os resultados, 

como a peletização da ração, determinação da composição dos ingredientes e 

utilização de níveis nutricionais próximos aos exigidos pelo animal (KLEIN, 1996; 

MAIORKA, 1999) 

  A importância da ração e controle da sua qualidade é um dos principais 

diferenciais do resultado final do frango de corte (APEX BRASIL, 2011). As rações 

buscam suprir os nutrientes e energia que os animais necessitam para se manter 

fisicamente, assim como sua produção (ANDRIGUETTO et al., 2002). 

 A produção de ração visa sempre a máxima redução de custos, sem interferir 

na qualidade da mesma e no resultado do produto final. Para isso é necessário o 

controle de todo o processo da fábrica, desde a avaliação da matéria prima 

recebida, até a garantia de um bom processo e qualidade final do produto. São 

necessários monitoramentos constantes do processamento do alimento procurando 

eliminar possíveis problemas que alterem a qualidade das rações, o que pode ser 

uma das principais causas de desvio do desempenho final esperado (BELLAVER; 

NONES, 2000). 

As diferenças de deposição de carne e gordura que tem ao longo da vida, faz 

com que os nutricionistas busquem a formulação ideal da ração para cada fase, 
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buscando sempre o melhor rendimento de carcaça, diminuindo a deposição de 

gordura e aumentando a produção de carne. A escolha dos ingredientes, depende 

sempre das exigências nutricionais de cada fase (OELKE, et al. 2013). O número de 

rações depende do programa nutricional adotado, mas são basicamente a pré-

inicial, inicial, crescimento e final (OELKE, et al. 2013).   

4.2 Biologia dos fungos   

 Os fungos são organismos eucariontes, aclorofilados, heterotróficos, que se 

reproduzem sexuada e assexuadamente, cujas estruturas somáticas são geralmente 

filamentosas e ramificadas, com parede celular contendo celulose ou quitina, ou 

ambos (PUTZKE & PUTZKE, 1998). Por muito tempo estes agentes foram 

considerados vegetais, vindo a ser reconhecido e classificado como um reino a 

parte, o Reino Fungi, somente a partir de 1969 (TRABULSI et al., 1999). 

O Reino Fungi é representado por mais de 100.000 espécies, embora a cada 

ano, mais de 4.000 novas espécies sejam descritas. Estima-se que a diversidade do 

gênero ultrapasse 5.000.000 espécies, o que os classifica como o segundo maior 

grupo de organismos do planeta, ficando atrás apenas dos insetos (SANTOS, 2015). 

É de conhecimento que esses agentes tem a capacidade de causarem alterações 

benéficas ou maléficas aos alimentos, levando a diferentes graus de deterioração 

(DINIZ, 2002).  

Seus esporos são abundantes e amplamente encontrados na natureza, sua 

germinação ocorre rapidamente quando estes entram em contato com o solo, 

vegetais e alimentos de diversas origens. Os alimentos constituem os principais 

meios de crescimento quando produzidos e/ou armazenados de forma incorreta 

(FONSECA, 2008). A maioria dos fungos é constituída de espécies saprófitas que 

desempenham a importante função de decomposição na biosfera, degradando 

produtos orgânicos e devolvendo carbono, nitrogênio e outros componentes ao solo, 

tornando assim disponíveis às plantas. 

Os esporos são as estruturas reprodutivas dos fungos, constituindo a unidade 

propagativa da espécie, cuja função é semelhante a de uma semente, mas difere 

desta pois não contém um embrião pré-formado. A forma assexuada envolve 

apenas mitose e a sexuada ocorre envolvendo meiose, sendo que em ambas há a 

formação de células especializadas, os esporos. A reprodução assexuada é mais 
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importante para a sua multiplicação e dispersão, já a reprodução sexuada tem como 

principal objetivo a produção da variabilidade genética da progênie (SANTOS, 2015).   

A   reprodução   assexuada   pode   ocorrer sem formação   de   células 

especializadas, como é o caso da fragmentação de hifas, do brotamento (formação 

de gemas ou brotos que se destacam gerando células filhas) ou da fissão (divisão 

transversal seguida pela separação das células filhas).  Na reprodução assexuada 

espórica, os esporos formados são conhecidos como mitósporos (derivados da 

mitose), sendo móveis por meio de flagelo (zoósporos) ou imóveis (aplanósporos).  

Os esporos são produzidos no interior de esporângios (angio= urna; formadora de 

esporos), sendo denominados endósporos, ou externamente, na extremidade de 

hifas modificadas (PUTZKE, JAIR & PUTZKE, 2013). 

A reprodução sexuada é resultante da plasmogamia (fusão de citoplasmas), 

cariogamia (fusão de núcleos) e meiose, sendo que ao final do processo sempre há 

formação    de    esporos    do    tipo meiósporos derivados da meiose (PUTZKE, 

JAIR & PUTZKE, 2013).  

O corpo dos fungos multicelulares apresenta uma organização formando 

longos filamentos de células conectadas, chamadas de hifas, podendo estas 

apresentar septos ou serem asseptadas. O conjunto de hifas recebe o nome de 

micélio e pode ser dividido em micélio vegetativo, aquele que cresce para dentro do 

substrato e tem a função de sustentação e de absorção de nutrientes, e em micélio 

aéreo, que se projeta na superfície. Alguns pontos do micélio aéreo podem se 

diferenciar e formar o micélio reprodutivo, formando esporos ou propágulos sexuada 

ou assexuadamente (LACAZ et al, 2002). 

Os fungos responsáveis pela contaminação dos alimentos são divididos em 

três grupos. Fungos de campo que são responsáveis pela contaminação dos grãos e 

sementes durante o amadurecimento, causando danos antes da colheita (ex: 

Fusarium). Fungos intermediários, que contaminam os alimentos durante a colheita 

e/ou armazenamento (ex: Fusarium e Penicillium), e fungos de armazenamento, 

responsáveis por contaminar os alimentos durante o armazenamento (ex: 

Aspergillus e Penicillium).    

Os principais efeitos causados pela contaminação de fungos nos alimentos 

são: produção de gases combustíveis (metano), produção de micotoxinas, perdas 
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nutritivas (proteína, vitaminas, gordura), e ainda alterações físicas e organolépticas 

(GIRALT et al, 1989). 

 5 Fatores relacionados ao desenvolvimento fúngico   

O desenvolvimento fúngico está ligado a uma série de fatores como umidade, 

pH, temperatura, disponibilidade de oxigênio, tipo e condições do substrato, tempo 

para o crescimento fúngico e integridade dos grãos (LAZZARI, 1997; SCUSSEL, 

1998, 2002; QUEIROZ et al., 2009). Abaixo será ressaltado os principais fatores 

ligados ao crescimento e desenvolvimento fúngico.  

5.1 Umidade e temperatura   

Os cereais colhidos com alto teor de umidade, como o milho, são um dos 

principais potenciadores para o desenvolvimento fúngico durante a armazenagem. 

Porém em regiões onde a umidade é alta e as secagens dos grãos são feitas de 

forma errada, os riscos por contaminação fúngica também se tornam significativos 

(JOBIM, GONÇALVES e SANTOS, 2001). A temperatura e umidade para 

crescimento e desenvolvimento fúngico, assim como a produção de micotoxinas, 

varia com teor de umidade acima de 13% e temperatura entre 25 e 30ºC 

(UTTPATEL, 2007). 

A umidade e a temperatura sem dúvidas, são os principais fatores ligados ao 

desenvolvimento fúngico. Abaixo será descrito o teor de umidade, temperatura de 

crescimento e os principais cereais para o desenvolvimento das micotoxinas 

envolvidas no processo:  

• Aflatoxinas: umidade do substrato maior que 14% e a temperatura 

maior que 25°C, sendo o milho, amendoim e matérias-primas utilizadas 

na alimentação animal ideal para seu desenvolvimento (FREIRE et al, 

2007). 

• Fumonisinas: umidade maior que 23% e a temperatura de 28°C, 

sendo milho e o sorgo os principais meios para seu desenvolvimento 

(FUMONISINS Page, 2012). 

• Zearalenona: umidade maior que 25% e temperatura de 10 a 15°C, 

sendo milho, trigo, sorgo, cevada e centeio, os principais meios para 

seu desenvolvimento (FREIRE et al, 2007). 
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• Ocratoxina A: umidade entre 18,5 a 40% e a temperatura de 4 a 37°C, 

sendo milho, cevada, trigo, aveia, centeio, café, feijão, amendoim, 

castanhas os principais meios para seu desenvolvimento 

(ROSMANINHO, 2012).  

• Tricotecenos: umidade entre 22 e 30% e a temperatura de 6 a 24°C, 

sendo milho, cevada, aveia, trigo e centeio os principais meios para 

seu desenvolvimento (DILKIN, 2002).  

Abaixo, na tabela 1, podem ser observadas as condições que favorecem o 

desenvolvimento de fungos na armazenagem, em relação a umidade e ao calor na 

conservação dos grãos. 

 

Tabela 1: Condições de umidade e temperatura que favorecem o desenvolvimento fúngico. 

 

Teor de umidade 

(%) 

 

Desenvolvimento 

fúngico 

 

Temperatura (ºC) 

 

Desenvolvimento 

Fúngico 

< 13 Lento < 15 Lento 

13 – 16 Rápido 20 - 30 Médio 

> 16 Explosivo 40 - 55 Máximo 

FONTE: CASEMG (2009) 

 

5.2 Disponibilidade de Oxigênio 

A disponibilidade de oxigênio (ao lado do teor de umidade e temperatura) é 

provavelmente um dos fatores mais importantes, pois afetará o crescimento e 

desenvolvimento de todos os organismos nocivos, exceto bactérias anaeróbicas. 

Devido ao fato de que fungos, ácaros e todos os insetos requerem oxigênio livre 

para o seu desenvolvimento, os grãos podem ser armazenados com perda mínima 

de qualidade, se esta variável for excluída ou manipulada pela modificação da 

atmosfera (GIRALT et al, 1989).  

 

5.3 Outros fatores importantes 

 Além dos itens descritos acima, relacionados ao desenvolvimento fúngico, 

podemos ainda citar de acordo com   Casemg (2009), outros fatores como: clima, 

ambiente, luz, insetos e ácaros, impurezas nos grãos e qualidade dos grãos.  
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 Então o uso de práticas agrícolas incorretas como falta de controle de 

umidade, armazenamento incorreto, presença de pragas na matéria prima, contato 

dos grãos com o solo e locais sem ventilação, irão interferir positivamente para o 

desenvolvimento de diversas espécies de fungos toxigênicos (CHU, 1991). 

 O pH ótimo ao desenvolvimento dos fungos varia entre 5 a 7, porém a maioria 

dos fungos tolera amplas variações de pH. Os fungos filamentosos por exemplo 

podem crescer na faixa entre 1,5 e 11. Os meios com pH entre 5 e 6, com elevadas 

concentrações de açúcar e alta pressão osmótica favorecem o desenvolvimento dos 

fungos nas porções em contato com o ar.  

 

6 Micotoxinas  

Desde há muito tempo, é conhecido que a ingestão de alguns cogumelos 

(macrofungos) podem apresentar sérios riscos à saúde humana. Porém, só mais 

tarde é que se confirmou que metabólitos produzidos por fungos filamentosos 

(microfungos) tem sido responsáveis por causarem doenças em seres humanos e 

animais. O caso mais conhecido é o do ergotismo, que foi responsável pela morte de 

milhares de pessoas na Europa, no milênio passado (MATOSSIAN, 1981).  

  Outros surtos relacionados a presença de fungos incluem, a Aleuquia 

alimentária tóxica (ATA), ocorrida na Rússia matando cerca de 100.000 pessoas 

entre 1942 e 1948 (JOFFE, 1978); e a Stachybotryotoxicose, que matou milhares de 

cavalos, também na Rússia, em 1930 (MOREAU, 1979). 

No ano de 1960, foi descrita a morte de mais de 100 mil perus na Inglaterra 

devido a uma intoxicação acompanhada por um quadro de hemorragias internas, e 

necrose hepática. Posteriormente novos estudos apontaram, que a morte destas 

aves ocorreram devido a ingestão de farinha de amendoim oriundos do Brasil, 

contaminado com um metabólito tóxico produzido pelo fungo filamentoso Aspergillus 

Flavus (GOLDBLATT,1969). 

Já na Índia no ano de 1974, relatos apontaram que cerca de 108 pessoas 

morreram, após serem infectadas pela Aflatoxina B1 (AFB1) presente em grãos de 

milho contaminado. Outro surto relacionado a AFB1 no Quênia, em 1982, relata a 

morte de 12 pessoas. No Brasil ainda não se tem relatos de surtos envolvendo 

micotoxinas (MANUAL, 2007).  
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 Micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por diversas espécies de 

fungos, principalmente pelos gêneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium. O Brasil 

como um dos países líderes na produção de alimentos agrícolas e de commodities, 

apresenta fatores ambientais e climáticos favoráveis para o crescimento e 

desenvolvimento desses agentes micotoxigênicos (FREIRE et al., 2007).  

Certamente os cereais que compõem a dieta das aves, são a principal fonte 

dessas toxinas para os animais, servindo de substrato para o crescimento e 

desenvolvimento dos fungos e posteriormente a produção de micotoxinas. Porém 

nem toda matéria prima destinada a alimentação animal que possua contaminação 

por fungo, estará contaminada por micotoxinas, uma vez que a produção dessas 

substâncias são determinadas pela espécie de fungo presente, umidade e 

temperatura do grão (RAMAKRISHNA et al., 1996). 

Sabe-se que a qualidade das matérias primas utilizadas nas rações das aves, 

pode levar a maximização de ganhos ou perdas de resultados zootécnicos e 

econômicos. O milho e o farelo de soja, compõem cerca de 70% do volume final da 

ração, sendo que estes ingredientes são os principais meios de desenvolvimento 

fúngico e consequentemente contaminados pelas micotoxinas. O milho devido ao 

seu alto teor de umidade na colheita, é um dos ingredientes que mais apresenta 

contaminação por micotoxinas. Estudos realizados entre os anos de 2004 e 2014, 

demonstraram que 47% do milho analisado, foi positivado para aflatoxinas (AFLA), 

com quantitativo médio de 0,009 ppm, e que o percentual para Fumonisina (FU) foi 

de 81%, com quantitativo médio de 1,99 ppm (MALLMANN et al., 2014).  

Os fungos produtores de micotoxinas podem ser encontrados quase em todas 

as regiões do mundo, de acordo com suas características. Esses agentes podem se 

instalar em diversos tipos de substratos e condições como pH, umidade e 

temperatura. Assim os grãos produzidos no campo são excelentes meios de 

crescimento para esses agentes, e podem ser contaminados durante a colheita, 

transporte, armazenagem, estocagem, beneficiamento e após ser fornecido a 

alimentação humana ou animal (BEBER-RODRIGUES e SCUSSEL, 2013). 

Na tabela 2, serão descritos os principais fungos produtores das micotoxinas 

descritas pela EMBRAPA (2000), os metabólitos produzidos por cada um deles e os 

principais efeitos de sua ingestão (FAO, 2008). 
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Tabela 2: Principais micotoxinas, fungos responsáveis por sua produção e efeitos de sua ingestão.  

Micotoxina Fontes Efeitos da ingestão 

 
Deoxinivalenol 

Nivalenol 
 
 

 

 
Fusarium gramineum 
Fusarium culmorum 

Fusarium crookwellense 

 
Toxicose em humanos relatada na Índia 
China, Japão e Coreia. Tóxicos para animais, 
especialmente suínos. 
 

Zearalenona Fusarium gramineum 
Fusarium culmorum 

Fusarium crookwellense 

Identificada pela Agência Internacional de 
pesquisa do câncer (AIPC) como possível 
cancerígeno para humanos. Causa grandes 
impactos sobre a reprodução de fêmeas 
suínas. 

Ocratoxina A Aspergillus ochraceus 
Penicillium verrucosum 

Suspeita de efeitos cancerígenos para 
humanos (AIPC). Cancerígeno para suínos e 
animais de laboratório. 
 

Fumonisina B1 Fusarium moniliforme 
Outras espécies 

Suspeita de efeitos cancerígenos para 
humanos (AIPC). Tóxico para aves e suínos. 
Causa leucoencefalomalácia equina (ELEM), 
doença fatal aos animais. 
 

Aflatoxinas (B1 e B2) 
 

B1, B2, G1 e G2 

Aspergillus flavus 
 

Aspergillus parasiticus 

Aflatoxina B1 e misturas de aflatoxinas 
apresentam sérios efeitos sobre a saúde dos 
animais, especialmente de aves. 

Fonte: FAO (2008) 

6.1. Principais micotoxinas e seus efeitos sobre a avicultura de corte 

6.1.1 Aflatoxinas 

 As AFLA foram descobertas em 1960 na Inglaterra, quando ocasionaram um 

surto, levando a morte de mais de 100 mil perus, que foram alimentados com 

amendoim oriundos do Brasil e da África. Após sua descoberta, estudos foram 

direcionados as micotoxinas, especialmente com as AFLA, que hoje são as mais 

conhecidas e pesquisadas, não somente pelos seus efeitos tóxicos aos animais e 

seres humanos, mas também devido ao seu poder mutagênico e carcinogênico 

(RESANOVIĊ et al., 2009).  

 As AFLA, possuem uma distribuição mundial, e são produzidas pelos fungos 

do gênero Aspergillus (principalmente A. flavus e A. parasiticus). Pesquisas apontam 

que existam cerca de 18 compostos conhecidos dentro do grupo das aflatoxinas, 

sendo as mais importantes as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 (AFB1, AFB2, AFG1 e 

AFG2). As siglas denominadas ``B´´ e ``G´´, partem do princípio devido a 
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fluorescência gerada através da iluminação com luz ultravioleta, e também através 

do comportamento no exame cromatográfico, sendo assim as AFB1 e AFB2 

apresentam coloração azul, recebendo a denominação “B” derivada da palavra 

“blue”, e as AFG1 e AFG2 apresentam uma coloração verde-amarelada recebendo a 

sigla “G” devido a palavra “green”, originadas da língua inglesa (LESSON et al., 

1995; GIMENO; MARTINS, 2011). 

 As AFLA, no entanto, apresentam diferentes graus de atividade biológica: a 

AFB1, além de ser a mais frequentemente encontrada em substratos vegetais, é a 

que apresenta maior poder toxigênico, seguida de G1, B2 e G2 (LEESON et al., 

1995). 

 Os fungos gênero Aspergillus apresentam mais de 200 espécies, e 

geralmente contaminam os alimentos durante a armazenagem. A temperatura para 

seu desenvolvimento e produção de micotoxinas varia entre 10 - 12 ºC. O 

Aspergillus cresce e pode produzir aflatoxinas de forma ótima a 25 ºC, com uma 

atividade de água de 0,95 (HESSELTINE, 1976). 

 A Aflatoxicose tem causado grande preocupação não para os produtores, 

mas também na saúde pública, pois após ingestão dessas toxinas pelas aves, há 

um grande risco de transmissão de resíduos tóxicos para a carne e ovos, resultando 

assim em um risco potencial à saúde humana (DALVI & McGOWAN, 1984).  

 Após a ingestão do alimento contaminado pelas AFLA, ocorre rápida 

absorção intestinal e biotransformação hepática por enzimas microssomais do 

sistema de funções oxidases mistas (BIEHL; BUCK, 1987). A absorção das AFLA 

ocorre por difusão passiva através do intestino, difundindo-se rapidamente por todo 

o organismo de maneira que três horas após a alimentação, AFB1 e AFB2 já podem 

ser encontradas em todos os tecidos principalmente na moela e fígado (RAMOS e 

HERNANDEZ, 1996).  

 Os primeiros sinais que podem ser evidenciados e servir de guia para o 

diagnóstico clínico são mudanças no tamanho dos órgãos internos, ocorre aumento 

do fígado, baço e rins, e diminuição no tamanho da bursa e timo. Ainda pode ser 

observado alterações na cor e textura dos órgãos, o fígado de aves com aflatoxicose 

tem como característica a coloração amarelada e friável, com acentuada infiltração 

de gordura (MERKLEY et al., 1987).  Além da produção das AFLA, o Aspergillus 
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também produz uma outra micotoxina, o ácido ciclopiazônico (CPA), responsável por 

erosões na mucosa da moela, porém esta variável é notada em apenas 36% dos 

casos (SANTÚRIO, 2000). O mesmo autor afirma que a aflatoxicose ainda pode 

resultar em redução do ganho de peso, aumento de mortalidade, desuniformidade, 

palidez, penas eriçadas, diarréia, baixa resistência às temperaturas e alterações no 

metabolismo hepático.  Na necropsia ainda se observa palidez da carcaça, rins 

amarelados, hemorragia subcutânea e esteatorréia (aumento de 10 vezes no teor de 

gordura nas fezes).  

 Mallmann et.al. (2006), comprovaram a diferença de susceptibilidade de 

frangos de corte às AFLA conforme a idade destas aves, indicando que as aves 

mais jovens sofreram maiores danos no seu desenvolvimento em comparação às 

aves mais velhas. Em relação a susceptibilidade a aflatoxina segue 

respectivamente: patos, seguidos de perus, gansos, faisões e frangos (MULLER et 

al., 1970). Mesmo entre indivíduos de uma mesma espécie, a relação dose-resposta 

pode variar de acordo com raça, sexo, idade e composição da dieta, entre outros 

fatores (COULOMBE, 1991). Para muitas espécies, os machos são mais 

susceptíveis do que as fêmeas, ao passo que, em geral, a sensibilidade é 

acentuadamente maior nos jovens do que nos adultos (MCLEAN & DUTTON, 1995).  

 Em relação ao sistema imune das aves, destaca-se a imunossupressão, 

levando a aplasia da bursa de fabricius e timo, diminuição das células T, redução de 

componentes humorais, como complemento (C4), interferon e imunoglobulinas (Ig) 

IgG e IgA, diminuição da resposta de anticorpos e supressão da atividade fagocitária 

(PESTKA & BONDY, 1990). Todas essas alterações irá influenciar na ocorrência de 

infecções secundárias, por agentes virais e bacterianos, associados à exposição dos 

animais às rações contaminadas com aflatoxinas. Segundo GHOSH et al. (1990), a 

dose de 300 μg/kg de AFB1 na ração de frangos de corte produzem 

imunossupressão sem efeitos clínicos, porém este quadro pode acarretar no 

aumento de mortalidade e infeções secundarias.   

6.1.2 Fumonisinas 

 As fumonisinas (FU) são toxinas produzidas pelos fungos do gênero Fusarium 

(principalmente F. moniliforme e F. proliferatum), no qual estes agentes produzem 

seis diferentes tipos de micotoxinas (FA1, FA2, FB1, FB2, FB3 e FB4), sendo as de 
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denominação ``A´´ aminadas enquanto as da B são livres do grupo amino (AKANDE 

et al., 2006). Diferente das outras espécies de fungos, o Fusarium consegue se 

desenvolver em diferentes climas como tropical e/ou temperado (DEVEGOWDA et 

al., 1998).  A produção das FU é influenciada pela umidade maior que 23% e a 

temperatura de 28°C (FUMONISINS PAGE, 2012). 

O milho constitui o principal meio de contaminação por esta toxina.  A 

fumonisina B1 é o principal metabólito produzido pelos fungos desse gênero, 

(GELDERBLOM et al., 1992), sendo o metabólito mais abundante e mais tóxico 

deste grupo de micotoxinas, representando 70% da concentração total em rações e 

alimentos naturalmente contaminados, seguido pelas FB2 e FB3 (MURPHY; RICE; 

ROSS, 1993).  

Após sua ingestão, essas toxinas apresentam baixa biodisponibilidade, sendo 

rapidamente metabolizadas e excretadas. Seu mecanismo de ação ainda não é 

muito bem elucidado, acredita-se que sua ação ocorra na interferência da 

biossíntese de esfingolipídios, os quais possuem grande importância para a 

manutenção da integridade da membrana celular, regulação de receptores de 

superfície celular, bombas de íons, regulação dos fatores de crescimento e outros 

sistemas vitais para o funcionamento e sobrevivência da célula, além destes fatores, 

a fumonisina apresenta um alto grau de imunossupressão, o que acarreta em 

aumento a susceptibilidade às doenças secundárias (TEJKOWSKL & PAULINO, 

2013). 

Em seu trabalho Ledoux et al. (1995), demonstraram que a FB1, pode 

ocasionar diminuição no ganho de peso, aumento no tamanho do fígado, 

proventrículo e moela, causando atrofia do timo, necrose hepática multifocal e 

hiperplasia biliar. Em um estudo semelhante Brown et al. (1992) demonstraram que 

essa toxina pode causar atrofia de vilos e hiperplasia de células do jejuno. Já 

Qureshi et al. (1992), relata que a ingestão desta toxina irá acarretar em 

imunossupressão e aumento da susceptibilidade a infecções secundarias.  

Também relacionado ao frango de corte Javed et al. (1993), demonstraram 

que níveis de FB1 (61 a 646 mg/kg), FB2 (14 a 98 mg/kg), e moniliforme (66 a 367 

mg/kg), isoladas ou em combinação em frangos de corte de diferentes idades, 

causou em todos os grupos sinais clínicos evidentes como intoxicação, diminuição 
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do ganho de peso e aumento da mortalidade. Já Weibking et al. (1993), avaliando 

frangos de corte submetidos a diferentes níveis de FB1 (225 e 450 mg/kg) presentes 

na ração, puderam notar que houve lesões no fígado e diminuição no ganho de 

peso.  

Espada e colaboradores (1994) demonstraram que frangos de corte 

intoxicados por fumonisina podem apresentar aumento nas concentrações sérica de 

cálcio, colesterol e da enzima aspartato aminotransferase. Apesar disso, Henry & 

Wyatt (1994) descrevem que 80 ppm de fumonisina B1 pura não afetam o 

desempenho de frangos de corte. Em seu trabalho, Li et al. (1999), comprova que 

frangos alimentados com 200 mg/kg de FB1, não irá sofrer interferências nos índices 

zootécnicos, porém descreve que há diminuição na imunidade humoral e supressão 

de linfócitos, o que acarreta em imunossupressão, ocasionando aumento das 

infeções secundarias levando a prejuízos econômicos.     

6.1.3 Tricotecenos 

 O grupo tricotecenos é composto por 4 micotoxinas:  toxina T2, toxina HT-2, 

diacetoxyscirpenol (DAS) e deoxivalenol (vomitoxina, DON). Essas toxinas são 

produzidas pelos fungos do gênero Fusarium (Fusarium graminearum e o Fusarium 

roseum), que são encontrados em subprodutos de cereais e outros ingredientes 

(SWAMY, 2005). Os fungos do gênero Fusarium são responsáveis por produzirem 

uma ampla quantidade de micotoxinas, sendo os tricotecenos umas das mais 

importantes, levando a grandes perdas produtivas e econômicas a nível mundial 

(SMITH E SEDDON, 1998). Esses agentes perdem apenas para as aflatoxinas, se 

falando em efeito imunossupressor, que afeta primeiramente a resposta imune 

celular com efeitos diretos na medula óssea, baço, tecidos linfoides, timo e mucosa 

intestinal. As aves constituem as espécies mais afetadas por essas toxinas, 

especialmente pela toxina T2 (DEVEGOWDA E MURTHY, 2005).  

 De modo geral os tricotecenos são classificados em dois grupos: grupo A - 

possuem uma DL-50 (dose necessária de uma dada substância para matar 50% de 

uma população) menor que a DON, definida como a menos tóxica dentro deste 

grupo de micotoxinas. No entanto, fatores inerentes ao animal, como idade e tempo 

de exposição, é que determinam o nível de toxicidade da substância. Leeson et al., 

(1995), indicam que 10mg/kg de T-2 por 7 dias é letal para aves. Já o grupo B, 
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principalmente a DON, parecem interferir no consumo alimentar dos animais. 

Durante muito tempo, esse fato esteve relacionado com a dificuldade de ingestão 

ocasionada pela lesão oral, no entanto, recentemente verificou-se que tais 

substâncias agem sobre o transporte do triptofano na barreira hematoencefálica, 

aumentando os níveis desse aminoácido no cérebro e fazendo com que a 

quantidade de serotonina cerebral, um neurotransmissor responsável pelo 

comportamento e o apetite, também se eleve (CAVAN et al., 1988). 

 Em aves os efeitos observados após exposição a T-2, são lesões erosivas e 

úlceras na mucosa oral e labial. Os tricotecenos atuam inibindo a enzima peptil-

transferase, desta forma diminuindo a síntese proteica o que afeta principalmente 

células em divisão ativa, como as do trato gastrintestinal, pele e células linfóides, 

eritróides e órgãos vitais. Ainda observa-se efeito imunossupressor, ligados a 

hemorragias pelo aumento da protrombina e diminuição do fator VII da cascata de 

coagulação. Ainda pode ser observado perda de apetite, recusa de alimentos, 

redução na conversão alimentar e diarréia. Lesões macroscópicas após a necropsia 

nem sempre são evidentes, embora que um aumento do volume do fígado, 

hemorragia em linfonodos e erosões no estômago e intestinos possam ser 

observados (DILKIN; MALLMANN, 2004).  

6.1.4 Zearalenona 

 O principal fungo produtor de zearalenona (ZEA) é o Fusarium graminearum, 

mas outras espécies como o Fusarium sporotrichioides e o Fusarium culmorum 

também podem produzi-la (KNASS et al., 2008). Estes fungos são encontrados 

principalmente no milho, aveia, trigo, sorgo, milheto e arroz. Sua produção é 

influenciada pela umidade (>25%) nos cereais e/ou ração, e baixa temperatura 

ambiente (10 a 15ºC). (MALEKINEJAD et al., 2006). A denominação de toxina para 

a zearalenona é considerada inadequada uma vez que, embora biologicamente 

potente, ela é raramente tóxica (FREIRE et al, 2007). 

 A ZEA e seus metabólitos interagem com receptores estrogênicos, possuindo 

efeitos sobre o aumento das secreções endometriais, síntese de proteínas uterinas e 

aumento do peso dos órgãos reprodutivos, além de causar a manutenção do corpo 

lúteo na ausência de gestação (TEJKOWSKL & PAULINO, 2013). As aves são a 

espécie mais resistente à intoxicação por ZEA, entretanto as diversas associações 
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desta toxina com outras micotoxinas podem resultar em graves perdas. A detecção 

desta micotoxina na ração das aves tem sido considerada como um biomarcador 

para outras toxinas do gênero Fusarium (ROMER, 1990).   

 Speers et al. (1971) citaram que 300ppm de ZEA pura pode causar um 

aumento no ganho de peso, no peso da crista, no comprimento do ovário, na 

incidência de cistos e aumento do peso da bursa de Fabricius de aves jovens, no 

entanto, Chi et al. (1980) demonstraRAM que essa micotoxina pode causar redução 

no ganho de peso e no consumo alimentar sem a ocorrência de lesões pós-mortem. 

Larbier & leclerq (1992), citaram que as aves são bastante toleráveis à ZEA, e que 

níveis de 800ppm não irá afetar o crescimento de frangos de corte e perus. Em 

geral, pode-se sugerir que as aves são bastante resistentes à intoxicação por 

zearalenona, entretanto as diversas associações dessa fusariotoxina com outras 

micotoxinas podem resultar em graves perdas e por isso merecem maiores estudos. 

6.1.5 Ocratoxina A 

 A ocratoxina A (OTA), foi descoberta no ano de 1965 como um metabólito do 

fungo Aspergillus ochraceus durante estudos que buscavam identificar novas 

micotoxinas. Porém só mais tarde, foi identificado que nem todos os isolados de 

Aspergillus ochraceus seriam capazes de produzir a OTA (VAN DER MERWE et al., 

1965).  Além dessas espécies, acredita-se que os fungos Aspergillus alliaceus, 

Aspergillus auricomus, Aspergillus carbonarius, Aspergillus glaucus, Aspergillus 

meleus e Aspergillus niger, além de Penicillium nordicum e Penicillium verrucosum, 

também são produtores de OTA. Em todos os estudos relacionados a OTA, foi 

demonstrado que estas estão associadas a nefropatias em todas as espécies de 

animais (FREIRE et al., 2007).  

 As condições ideais para seu desenvolvimento são umidade 18,5 – 40% e 

temperatura entre 4 – 37°C (ROSMANINHO, 2012). A sua principal importância se 

deve ao fato desta ser carcinogênicas, nefrotóxicas, teratogênicas, imunotóxicas e 

neurotóxicas (PFOHL - LESZKOWICZ; MANDERVILLE, 2007). Após ingestão da 

OTA, ocorre rápida absorção por difusão passiva, e 99% destas se ligam a proteínas 

plasmáticas, principalmente a albumina. Sua excreção ocorre de forma lenta, pelos 

túbulos renais, onde pode ser novamente reabsorvida aumentando seu acumulo nos 

tecidos (PETZINGER; ZIEGLER, 2000). Os principais efeitos descritos nas aves são 
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anemia, imunossupressão, aumento dos órgãos, diminuição do pigmento da pele, 

gota, doenças renais e aumento da mortalidade (DUARTE et al. 2011). 

 A imunidade mediada por células, é a mais afetada por essas toxinas. Ainda 

observa-se regressão e depleção de tecidos linfóides, diminuição da fagocitose e da 

reação de hipersensibilidade. Pode ocorrer diminuição da pigmentação da pele, pois 

a hiporcarotenoidemia é mais grave do que com a intoxicação por aflatoxinas, pois a 

OTA diminui a concentração de carotenoides na dieta. Além disso, a capacidade de 

absorção de carotenóides pela mucosa torna-se debilitada. Mas não há diminuição 

de sais biliares ou enzimas digestivas (DUARTE et al. 2011).   

7 Limite máximo tolerado das micotoxinas nos alimentos  

 O que demanda um controle e respectiva legislação sobre os limites máximos 

aceitáveis de micotoxinas em alimentos e rações, irá variar de acordo com o pais em 

questão ou a região do mesmo (HUSSEIN & BRASEL, 2001). No Brasil a RDC 07, 

DE 18 DE FEVEREIRO DE 2011, descrita pela Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária dispõe   sobre   limites   máximos   tolerados (LMT) para micotoxinas em 

alimentos. Abaixo na tabela 3, será apresentado a micotoxina envolvida, o alimento 

em questão e o limite máximo tolerado pela RDC:  

 

Tabela 3: Limites máximos tolerados (LMT) das micotoxinas estabelecidos pela ANVISA.  

Micotoxinas Alimento LMT (μg/kg) 

 
 

Deoxinivalenol 
 

 
 
Farelo de trigo, trigo integral, farelo de arroz  

 
 

2000 

 
 

Zearalenona 

 
Trigo integral, farinha de trigo integral, farelo 
de trigo 
 
Subprodutos à base de milho 
 

 
400 

 
 

300 

 
Ocratoxina A 

 
Cereais para posterior processamento, 
incluindo grão de cevada  

 
20 

 
 
 
 

Fumonisinas (B1 + B2) 

 
Farinha de milho, creme de milho, fubá 
 
 
Amido de milho e outros produtos à base de 
milho 
 

 
2500 

 
 

1000 
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Milho em grão para posterior processamento 
 

 
5000 

 
Aflatoxinas  

 
B1, B2, G1 e G2 

 
Amendoim, milho, milho em grão (inteiro, 
partido, amassado, moído), farinhas ou 
sêmolas de milho 

 
 

20 

Fonte: ANVISA (2011) 

8 Diagnóstico e controle das micotoxinas  

 Existem diversas técnicas que são utilizadas para a detecção das 

micotoxinas, e basicamente o diagnóstico se dá através das mesmas presentes nos 

alimentos. O diagnóstico das micotoxicoses se baseia no achado da micotoxina no 

alimento ou no conteúdo intestinal das aves. O fator agravante é que o alimento já 

tenha sido consumido e não se encontre disponível para teste (RUPLEY, 1999).  

 De acordo com Fábio e Rossini (2009), o diagnóstico também é realizado 

através da técnica de necropsia. Para a realização do exame devem ser enviados ao 

laboratório aves vivas ou resfriadas, fragmentos de órgãos como fígado, rim, 

coração, intestino, baço e proventrículo.  

 Atualmente a detecção das micotoxinas é realizada através da análise dos 

grãos, farelos ou rações através da incidência da luz ultravioleta onde é possível 

identificar a cor característica apresentada pela micotoxina em questão. Porem 

testes mais avançados e tecnológicos são utilizados como: radioimunoensaio ELISA, 

Cromatografia em camada delgada (CCD), Cromatografia gasosa, Cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE), Espectometria de massa e Nested PCR. Além dos 

testes citados acima, existem vários Kits rápidos para a detecção de micotoxinas 

podendo ser qualitativos ou quantitativos: Aflcheeck e Afla Teste – P, 

FumoniTest/FumoniTest WB, Fumoni Test 200, Ochra Test, AflaOchra HPLC, dentre 

outros.  

 De acordo com Freitas (2007), as principais formas de se controlar as 

micotoxinas são: 

• Realizar a colheita e ter controle sobre o teor de umidade dos grãos; 

• Evitar danos mecânicos durante a colheita e transporte dos grãos; 
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• Desinfetar as instalações e equipamentos de colheita, assim como os 

limpar silos e graneleiros removendo sujidades e pó; 

• Realizar de forma correta as operações de pré-limpeza e limpeza, 

removendo impurezas, grãos danificados, finos e materiais estranhos; 

• Realizar a correta secagem dos grãos mantendo uma umidade que não 

permita o fácil desenvolvimento fúngico; 

• Monitorar a temperatura dos grãos e aerar sempre que necessário 

uniformizando a temperatura; 

• Adotar técnicas de controle contra insetos e roedores, pois geralmente 

a proliferação dos fungos está associada a estas pragas;  

• Realizar o uso de plantas que sejam resistentes a colonização fúngica; 

• Determinar o tempo correto de estocagem dentro dos limites de 

vitalidade dos grãos; 

8.1 Uso de adsorventes na avicultura  

 Adsorventes são substancias orgânicas ou inorgânicas utilizadas para realizar 

o controle ou eliminação das micotoxinas. Seu mecanismo de ação ocorre através 

da ligação do adsorvente juntamente a micotoxina, sendo assim ocorre a ligação 

entre estes dois fatores que irá acarretar no bloqueio destas no trato gastrointestinal, 

posteriormente, dando lugar a compostos estáveis e irreversíveis que será eliminado 

nas fezes, reduzindo o efeito toxico destas nos animais (GIMENO & MARTINS, 

2011).  

Considerando que estruturalmente todas as micotoxinas são diferentes, os 

adsorventes classificados como mais eficientes serão aqueles que terão a 

capacidade de adsorver a maior quantidade desses metabolitos. Esses agentes 

devem ter a capacidade de remover, destruir ou inativar as micotoxinas, sem causar 

efeitos tóxicos nos animais e na ração. Dentre os adsorventes utilizados para o 

controle destas toxinas podemos citar os de origem orgânica e inorgânica (DIAZ; 

SMITH, 2005). 

Os adsorventes de ação orgânica, se ligam as toxinas nos sítios de união, e 

correspondem em geral, aos derivados da Saccharomyces. cerevisiae. Esses 

produtos tem ação contra as aflatoxinas, fumonisinas e ocratoxina (DIAZ; SMITH, 

2005).  O mecanismo de ação da S. cerevisiae, ainda não está bem elucidado, 
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pesquisas acreditam que estes compostos estão relacionado com a capacidade de 

adsorver essas moléculas na parede celular e, com isso limitar a biodisponibilidade 

ao organismo (YIANNIKOURIS et al, 2013).  

De acordo com Raju e Devegowda (2000), o uso de adsorventes orgânicos no 

frango de corte contaminados com AFB1, resultou na melhora do ganho de peso, 

aumento do título de anticorpos, melhora nos parâmetros séricos, bioquímicos e 

hematológicos. 

 Nas aves o uso de argilas selecionadas e processadas está amplamente 

utilizada como adsorventes de origem inorgânica, o mecanismo de ação deste 

composto está ligado a quantidade de cátions intercambiáveis por unidade de peso 

da argila que é determinado pela troca de cátions, e para que uma argila atue como 

adsorvente ela deve possuir cargas elétricas que se atraiam, fazendo com estes se 

liguem e sejam eliminados (DIAZ et al, 2005). Outro composto orgânico utilizado 

como adsorvente é o aluminosilicato de cálcio e sódio (HSCAS) que podem ser 

encontrados de forma natural ou após tratamento térmico. Esses agentes possuem 

moléculas de agua aderidas a um metal permitindo um maior sequestro de 

micotoxinas.  (RAMOS; HERNANDEZ, 1996). O esqueleto dos HSCAS, carrega-se 

negativamente, atraindo assim os cátions para dentro de sua estrutura.  

9 Desenvolvimento  

Segundo Ghosh et al. (1990), a dose de 300 μg/kg de AFB1 na ração de 

frangos de corte podem produzir imunossupressão sem efeitos clínicos, porém este 

quadro pode acarretar no aumento de mortalidade e infeções secundarias. Entre os 

cereais, o milho é o mais frequentemente contaminado (GALVANO et al., 2005). 

Scussel (1998), descreve que a intoxicação aguda em aves pode ocorre com níveis 

entre 6 e 16ppm, e seus efeitos são observados pouco tempo após o início da 

exposição às toxinas. Huff et al (1986), relata que em frangos de corte os efeitos 

deletérios das aflatoxinas são maiores e mais evidentes na fase inicial de criação (1 

a 21 dias). Porém, o reflexo negativo persiste até o final da criação.  

Lazzari (1997), descreveu que rações contaminadas com doses inferiores a 

75 ppb de aflatoxina podem causar reduções de até 10% no peso das aves. Tessari 

et al (2004), demonstrou que níveis de 50ppb de AFB1 podem causar redução no 

ganho de peso corpóreo de frangos de corte. Um dos principais efeitos dessas 
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toxinas é a inibição da síntese proteica, causando assim uma queda no nível de 

proteínas plasmáticas, principalmente alfa e beta globulinas e albuminas (SANTIN, 

2000).  

A fumonisina tem sido relatada ocorrendo em várias espécies de animais. 

Porém a preocupação com esta micotoxina não se restringe apenas a esta espécie. 

Estudos demonstram que a fumonisina está presente em alimentos derivados do 

milho, carnes, ovos e leite (TURNER; NIKIEMA; WILD, 1999). De acordo com Pitt 

(2000), o efeito das fumonisinas nos seres humanos, ainda não estão bem 

esclarecidos, porém, evidências sugerem a ocorrência de câncer de esôfago como o 

principal agravante. Fumonisinas têm sido isoladas a partir de milho comercializado 

em supermercados de Charleston (Carolina do Sul), a cidade com o maior índice de 

ocorrência de câncer de esôfago entre afro-americanos nos Estados Unidos 

(SYDENHAM et al., 1991), e também em grãos de milho tem sido associada a casos 

de câncer de esôfago em habitantes das regiões de Transkei (Sul da África), China e 

nordeste da Itália (PERAICA et al., 1999). 

Javed et al. (1993), demonstraram que níveis de FB1 (61 a 646 mg/kg), FB2 

(14 a 98 mg/kg), e moniliforme (66 a 367 mg/kg), isoladas ou em combinação em 

frangos de corte de diferentes idades, causou em todos os grupos sinais clínicos 

evidentes como intoxicação, diminuição do ganho de peso e aumento da 

mortalidade. Já Weibking et al. (1993), avaliando frangos de corte submetidos a 

diferentes níveis de FB1 (225 e 450 mg/kg) presentes na ração, puderam notar que 

houve lesões no fígado e diminuição no ganho de peso. Os autores Henry & wyatt 

(1994) descrevem que 80 ppm de FB1 pura não afetam o desempenho de frangos 

de corte. Em seu trabalho, Li et al. (1999), comprova que frangos alimentados com 

200 mg/kg de FB1, não irá sofrer interferências nos índices zootécnicos, porém 

descreve que há diminuição na imunidade humoral e supressão de linfócitos, o que 

acarreta em imunossupressão, ocasionando aumento das infeções secundarias. 

De acordo com Freire et al, (2007), os tricotecenos incluem um grupo de 

micotoxinas que envolvem mais de 150 metabolitos. Dentre os tricotecenos mais 

importantes, podem ser citadas a toxina T2, toxina HT-2, DAS e DON. O mesmo 

autor descreve que a dose de 20ppm em aves não irá causar efeitos significativos. 

Já Leeson et al., (1995), indicaram que a dose 10mg/kg de T-2 por 7 dias é letal 
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para aves, e que principalmente a DON, parece interferir no consumo alimentar dos 

animais.  Os efeitos observados após exposição a T2, são lesões erosivas e úlceras 

na mucosa oral e labial síntese proteica o que afeta principalmente células em 

divisão ativa, como as do trato gastrointestinal. Já Dilkin; Mallmann, (2004) 

descrevem que o efeito imunossupressor, ligados a hemorragias pelo aumento da 

protrombina e diminuição do fator VII da cascata de coagulação, são um dos 

principais problemas envolvidas com a exposição a essas toxinas.  

 Freire et al, (2007), descreve que a denominação de toxina para a ZEA é 

insignificativa, uma vez que, embora biologicamente potente, ela é raramente tóxica. 

Os principais cereais envolvidas com sua contaminação são milho, trigo, sorgo, 

cevada e centeio. Os principais efeitos dessas toxinas nos animais é a produção 

hormônios estrogênicos e anabólicos da ZEA. Esses hormônios irão causar 

alterações fisiológicas no trato reprodutivo e nas glândulas mamárias de suínos, que 

é a espécie mais sensível a esta toxina. Romer (1990), descreve que a importância 

desta toxina nas aves e outras espécies, se dá devido a interação com outras 

micotoxinas, potencializando suas ações.  

Speers et al. (1971) citam que 300ppm de ZEA pura pode causar um aumento 

no ganho de peso, no peso da crista, no comprimento do ovário, na incidência de 

cistos e aumento do peso da bursa de Fabricius de aves jovens, no entanto, Chi et 

al. (1980) demonstram que essa micotoxina pode causar redução no ganho de peso 

e no consumo alimentar sem a ocorrência de lesões pós-mortem. Larbier & Leclerq 

(1992), citaram que as aves são bastante toleráveis à zearalenona, e que níveis de 

800ppm não irá afetar o crescimento de frangos de corte e perus.  

A OTA foi originalmente isolada como um metabolito tóxico de Aspergillus 

ochraceus. Entretanto, esta micotoxina é produzida por seis espécies adicionais de 

Aspergillus e um número similar de espécies de Penicillium (HUFF & DOERR, 1981). 

O mesmo autor descreve que esta toxina além de ser altamente nefrotóxica, é três 

vezes mais potente do que a aflatoxina. Estudos demonstraram que a ingestão 

individual da OTA por aves de corte resultou na diminuição de ganho de peso entre 

12%, e que quando ingerida associada com a AFLA o efeito foi maior, com a perda 

de 40% do ganho de peso.  
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Gentles et al (1999), em seu experimento analisando os efeitos da OTA em aves, 

descreveu que foi possível identificar a diminuição o tamanho do pâncreas, rim, 

proventrículo, e na bioquímica sérica no final da segunda semana de um 

experimento realizado com a interação da OTA e outras micotoxinas. A redução do 

ganho de peso foi de 19,3% em relação ao grupo de controle quando as aves foram 

alimentadas com alimentos equilibrados contendo apenas OTA, e 17,6% quando as 

aves foram contaminadas com a OTA e outras micotoxinas. A interação entre essas 

toxinas resultou na queda de 31% no ganho de peso das aves. Ainda os autores 

descrevem que neste estudo foi possível identificar aumento do rim, fígado e 

proventrículo em algumas aves. 

 

Tabela 4: Micotoxinas envolvida, dose e seus efeitos causadas no frango de corte. 

 
Micotoxina 

 
Dose 

 
Efeitos 

 
Referências 

 
AFB1 

 
 
 

AFB1 
 

AFB1 
 
 

Aflatoxina 

 
300 μg/kg 

 
 
 

6-  16ppm 
 

50 ppb 
 
 

75 ppb 

 
Imunossupressão sem efeitos 

clínicos aumento de mortalidade e 
infeções secundarias 

 
Intoxicação aguda 

 
Inibição da síntese proteica 

 
 

Reduções de 10% no peso das 
aves 

 

 
GHOSH et al. (1990) 

 
 
 

SCUSSEL (1998) 
 

TESSARI et al 
(2004) 

 
LAZZARI (1997) 

 
FB1, FB2 

 
61 a 646 
mg/kg, 14 

a 98 mg/kg 
e 66 a 367 

mg/kg 
 

 
Intoxicação, diminuição do ganho 

de peso e aumento da mortalidade. 

 
JAVED et al. (1993) 

 
FB1 

 
 

FB1 
 
 

 
225 e 450 

mg/kg 
 

80 ppm 
 
 

200 mg/kg 

 
Lesões no fígado e diminuição no 

ganho de peso 
 

Não afetam o desempenho de 
frangos de corte 

 
Diminuição na imunidade humoral 
e supressão de linfócitos, aumento 

de infeções secundarias 
 

 
WEIBKING et al. 

(1993) 
 

HENRY & WYATT 
(1994) 

 
LI et al. (1999) 

 
Tricotecenos (geral) 

 
T-2 por  

 
 

 
20 ppm  

 
10 mg/kg 
(7 dias) 

 
Sem efeitos significativos  
 
Lesões erosivas e úlceras na 
mucosa oral e labial, fatal 
 

 
FREIRE et al, (2007) 

 
LEESON et al.  

(1995) 
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ZEA 

 
 
 
 
 

ZEA 
 

 
300 ppm 

(pura) 
 
 
 
 

800 ppm 

 
Aumento no ganho de peso, no 

peso da crista, no comprimento do 
ovário, na incidência de cistos e 
aumento do peso da bursa de 

Fabricius de aves jovens 
 

Não afeta o crescimento dos 
frangos de corte e perus  

 

 
SPEERS et al. 

(1971) 
 
 
 
 

LARBIER & 
LECLERQ (1992) 

 
OTA 

 
Ingestão  

 
Nefrotóxica, três vezes mais 
potente do que a aflatoxina. 

Diminuição de ganho de peso entre 
12%, e quando ingerida associada 

com a AFLA perda de 40% 
 

 
HUFF & DOERR, 

1981 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A avicultura brasileira está em crescente expansão no mercado mundial e a 

cada momento tem que se adequar às exigências do mercado consumidor. Para que 

o país mantenha seu status sanitário positivo, faz-se necessário o monitoramento 

das micotoxinas em cada fase da produção avícola, sendo desde a escolha da 

matéria prima, até o produto final. Assim, a busca por técnicas alternativas para 

evitá-las ou controlá-las, se torna cada vez mais importante, a fim de fornecer uma 

dieta com alta qualidade sanitária para as aves, e consequentemente contribuindo 

para a segurança da saúde pública. 
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