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RESUMO 

 

GOMES, A. L. Avaliação da micobiota da ração e da ocorrência de resíduos de aflatoxinas 

nos tecidos de peixes redondos. 2019. 77f. Dissertação Mestrado – Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2019. 

Entre as espécies de pescado mais consumidas no Brasil estão os peixes redondos. A presença 

de fungos potencialmente toxigênicos na ração, especialmente os produtores de aflatoxinas 

(AF), é relevante pelo fato dessas toxinas poderem ser ingeridas pelos animais e serem 

cumulativas nos tecidos dos peixes, alcançando os consumidores humanos. A legislação 

brasileira estabelece o limite máximo de 50 µg/kg para aflatoxinas totais em rações destinadas 

ao consumo animal, e não há limites para as aflatoxinas (exceto AFM1) em produtos de 

origem animal. O estudo tem por finalidade avaliar a micobiota da ração e a ocorrência de 

resíduos de aflatoxinas em tecidos de peixes redondos provenientes de pisciculturas e 

propriedades pesque-pague. Foram coletadas 26 amostras de ração (200 g) e 30 amostras de 

peixes (aproximadamente 1 kg cada). O fígado e músculo foram submetidos à detecção e 

quantificação das aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 pelo método de cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE). Nas rações avaliadas, a contagem fúngica obtida nas amostras variou de 

2,00 a 4,70 log unidades formadoras de colônias (UFC)/g e os principais gêneros encontrados 

foram Penicillium (61,54%), Aspergillus (34,61%) e Rhizopus (11,54%). A AFB1 foi 

detectada no fígado em 70% das amostras, com concentração média de 0,38 µg/kg, enquanto 

que AFB2, AFG1 e AFG2 foram detectadas em 10%, 36,7% e 10% das amostras, 

respectivamente, com médias de 0,31 µg/kg, 0,16 µg/kg e 0,22 µg/kg, respectivamente. No 

músculo dos peixes foram encontradas AFB1 em 43,3% das amostras, com média de 0,24 

µg/kg, AFB2 em 26,7%, com média de 0,11 µg/kg e AFG1 em 16,7%, com valores médios de 

0,20 µg/kg. Conclui-se que pode haver ocorrência de resíduos de aflatoxinas no fígado e 

músculo de peixes redondos e deve-se controlar a exposição dos peixes às aflatoxinas, a fim 

de evitar riscos aos consumidores. 

 

Palavras-chave: AFB1. Aquicultura. CLAE. Micotoxinas. Piscicultura.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

GOMES, A. L. Evaluation of feed mycobiota and the occurrence of aflatoxins residues in 

round fish tissues. 2019. 77f. Dissertation (Master’s) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia 

de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2019. 

The round fish is the most consumed fish among the fish species in Brazil. The presence of 

potentially toxigenic fungi in the diet, especially aflatoxin (AF) producers, is relevant because 

these toxins can be ingested by the animals and are cumulative in fish tissues, reaching human 

consumers. Brazilian legislation establishes the maximum limit of 50 μg/kg for total 

aflatoxins in feed intended for animal consumption, and there are no limits for aflatoxins 

(except AFM1) in products of animal origin. The aim of this study was to evaluate the feed 

mycobiota and the occurrence of aflatoxin residues in round fish tissues from fish farms and 

fishery-pay properties. Twenty-six feed samples (200 g) and 30 fish samples (approximately 1 

kg each) were collected. The liver and muscle were submitted to the detection and 

quantification of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 by high performance liquid chromatography 

(HPLC). In the evaluated feed, the fungal count obtained in the samples varied from 2.00 to 

4.70 log colonies counting units (CFU)/g and the main genera were Penicillium (61.54%), 

Aspergillus (34.61%) and Rhizopus (11.54% ). AFB1 was detected in the liver in 70% of the 

samples, with a mean concentration of 0.38 μg/kg, whereas AFB2, AFG1 and AFG2 were 

detected in 10%, 36.7% and 10% of the samples, respectively, with averages of 0.31 μg/kg, 

0.16 μg/kg and 0.22 μg/kg, respectively. In the fish muscle AFB1 was found in 43.3% of the 

samples, with a mean of 0.24 μg/kg, AFB2 in 26.7%, with a mean of 0.11 μg/kg and AFG1 in 

16.7%, with mean values of 0.20 μg/kg. It is concluded that there may be aflatoxin residues in 

the liver and round fish muscle, and the fish exposure to aflatoxins should be controlled in 

order to avoid risks to consumers. 

 

Key-words: AFB1. Aquaculture. Fish farming. HPLC. Mycotoxins.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil apresenta boas condições para o desenvolvimento da piscicultura, uma vez 

que, detêm cerca de 12% dos recursos hídricos do planeta, distribuídos em aproximadamente 

7,4 mil km de costa marítima e 5,5 milhões de hectares de reservatórios de água doce 

(BRASIL, 2010). Apresenta mais de três mil espécies de peixes com potencial para a 

comercialização, além do clima favorável e o crescimento do consumo de pescado 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS- SEBRAE, 

2015).  

Em 2017, a aquicultura brasileira atingiu um valor de R$ 4,7 bilhões, com produção de 

691.700 toneladas de peixes cultivados, indicando um aumento de 8% em relação ao ano 

anterior, observando-se um aumento no consumo interno de pescado ao longo dos anos, 

atualmente na faixa de 9,5 kg por habitante/ano, embora ainda esteja abaixo das estimativas 

do consumo mundial que segundo o relatório sobre “O Estado Mundial da Pesca e 

Aquicultura 2018”, também denominado SOFIA, apontaram em 2016 e 2017 um consumo de 

20,3 kg e 20,5 kg por habitante/ano, respectivamente e prevê até 2030 que a América Latina e 

o Caribe devam registrar um crescimento de 33% na produção de pesca e aquicultura (FOOD 

AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2018; 

MEDEIROS et al., 2018). 

Em relação à produção brasileira de peixes, os peixes redondos, também conhecidos 

como peixes nativos, ocupam a segunda posição, perdendo somente para a tilápia 

(Oreochromis niloticus). Os peixes redondos mais produzidos e consumidos são o tambaqui 

(Colossoma macropomum), pirapitinga (Piaractus brachypomus), pacu (Piaractus 

mesopotamicus) e seus híbridos, tais como a patinga, o tambacu e a tambatinga (IBGE, 2015; 

MENESES, 2017; MEDEIROS et al., 2018). 

As rações comerciais na piscicultura intensiva são extremamente importantes, 

considerando que devem garantir as exigências nutricionais para o crescimento, ganho de 

peso, e menor incidência de doenças e morte. Para obter uma ração de qualidade é 

indispensável o controle sanitário, pois os insumos utilizados na fabricação das rações são 

suscetíveis à contaminação por fungos que podem produzir micotoxinas (HASHIMOTO et 

al., 2003). 

Há uma grande preocupação com a presença de micotoxinas nos ingredientes usados 

no preparo de rações, uma vez que podem acarretar efeitos neurotóxicos, estrogênico, 
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nefrotóxicos, dermatotóxicos, imunossupressivos até efeitos carcinogênicos (KUBITZA, 

2010). Além de reduzir o desempenho produtivo (redução no crescimento e uma piora na 

conversão alimentar), levando a uma significativa queda de produção e mortalidade dos 

animais, e gerando grandes prejuízos econômicos (VIEIRA et al., 2006). Vale ressaltar que o 

principal problema da contaminação por fungos potencialmente toxigênicos na agricultura, 

são os produtores de aflatoxinas (RUDREW et al., 2013).  

As aflatoxinas constituem um grupo de toxinas produzidas pelo fungo Aspergillus 

flavus e Aspergillus parasiticus, são identificadas como B1, B2, G1 e G2 (KUBITZA, 2010), 

sendo a aflatoxina B1 mais prevalente, e a mais potente, apresentando efeitos variáveis de 

acordo com a espécie, idade, sexo e estado nutricional, podendo ocasionar efeitos 

hepatotóxicos, imunossupressores e carcinogênicos, já que tem sido identificada como fator 

associado ao câncer hepático, após a ingestão de alimentos contaminados, tanto em animais 

como no homem (CARDOSO FILHO et al., 2011). 

Deste modo, a presença de fungos potencialmente toxigênicos, principalmente das 

aflatoxinas, nas rações para peixes é relevante pelo fato das toxinas terem a capacidade de 

bioacumulação nos tecidos comestíveis, constituindo um risco para a saúde humana após o 

consumo destes peixes (ALMEIDA et al., 2011). 

A legislação brasileira estabelece 50 µg/kg como limite máximo tolerado para as 

aflatoxinas em matéria-prima ou ingredientes destinados a rações de consumo animal, sem 

diferenciar a espécie animal (BRASIL, 2013). Em relação aos produtos de origem animal, há 

legislação de limite máximo somente para aflatoxina M1 (AFM1) em leite fluido, em pó e 

queijos, excluindo deste modo a carne proveniente dos peixes (BRASIL, 2011). 

Estudos revelam que há diferenças entre as espécies de peixes em relação à 

sensibilidade às micotoxinas, além da capacidade acumulativa desses resíduos no tecido 

muscular e hepático desses animais (ATAYDE et al., 2014). O Plano Nacional de Controle de 

Resíduos e Contaminantes (PNCRC) estabelece amostragens para analisar AFB1 em fígado de 

suínos e aves, e AFM1 em leite, todavia, pescados não têm sido analisados quanto às 

micotoxinas, mas somente quanto a contaminantes inorgânicos, antimicrobianos, substâncias 

com ação anabolizante, entre outros (BRASIL, 2017). 

Estudos referentes à micobiota fúngica em rações provenientes de pisciculturas e 

propriedades pesque-pague são escassos, bem como a ocorrência desses metabólitos em 

tecido muscular e hepático de peixes de importância comercial, representando uma lacuna 

científica a ser preenchida, além de apresentar dados que possam evidenciar a exposição 

humana ao consumo de peixes contaminados por aflatoxinas. O presente estudo teve, 
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portanto, a finalidade de avaliar a micobiota de rações para peixes, identificando fungos 

toxigênicos, e avaliar a ocorrência de resíduos de aflatoxinas em tecidos de peixes redondos 

provenientes de pisciculturas e propriedades pesque-pague do Estado de São Paulo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1. Aquicultura brasileira 

 

O Brasil é considerado um país com elevado potencial para a aquicultura, 

especialmente, pelas condições ambientais favoráveis, clima tropical, extensão e riqueza de 

suas bacias hidrográficas e variedade de espécies de peixes, deste modo, tornou-se uma 

atividade com elevadas taxas anuais de crescimento, e uma grande oportunidade de 

agronegócio para os pequenos empreendedores com base na produção lucrativa, na 

preservação do meio ambiente e também no desenvolvimento social, sendo estes essenciais e 

inseparáveis para que se possa ter uma atividade duradoura e com geração de renda para a 

população. (VALENTI, 2000; ROUBACH et al., 2003). 

A piscicultura é um dos ramos da aquicultura, tratando-se da produção de peixes, 

podendo ser praticada até em áreas inadequadas para a agricultura convencional, ou mesmo, 

conferindo uso a reservatórios de hidrelétricas (CYRINO et al., 2004). 

No ano de 2017, a piscicultura brasileira obteve um aumento de 8% em relação ao ano 

anterior, indicando uma produção de 691.700 toneladas de peixes cultivados. O Paraná é o 

principal Estado produtor (112.000 toneladas), seguido por Rondônia (77.000 toneladas) e 

São Paulo (69.500 toneladas), o que levou o Brasil à 4ª colocação no ranking mundial de 

produção de tilápia (357.636 toneladas), estando entre os 15 maiores produtores mundiais de 

pescado (BRASIL, 2013; IBGE, 2015; MEDEIROS et al., 2018). 

O aumento no consumo de peixes está vinculado, principalmente, à disponibilidade, 

acesso e preço, além de o pescado ser um alimento saudável. Os peixes apresentam alto valor 

nutricional, rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas, como por exemplo a tiamina, 

niacina e a vitamina B12; minerais, tais como, fósforo, ferro, zinco e cálcio, além de possuir 

baixo teor de gorduras e alta proporção de ácidos graxos essenciais ou ômega 3, um tipo de 

gordura saudável (BRASIL, 2014). 

A espécie mais produzida e consumida no Brasil é a tilápia (Oreochromis niloticus) 

com 51,7% do total de peixes em 2017, e a segunda posição não é uma espécie em particular, 

mas uma categoria de peixes: os nativos redondos, sobretudo o tambaqui (Colossoma 

macropomum), seguido de outras espécies de peixes redondos (variações de tambaqui, 

pirapitinga, patinga e pacu), que correspondem a 43,7% da produção brasileira, com 

aproximadamente 302.235 toneladas (IBGE, 2015; MEDEIROS et al., 2018). 
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A criação de peixes nativos é maior no Estado de Rondônia com produção em 2017 de 

77 mil toneladas, seguidos por Mato Grosso com 60.134 toneladas, Amazonas com 28 mil 

toneladas, Maranhão com 6.500 toneladas e Pará com 20 mil toneladas. Estas produções 

somadas representam 69% da produção total de peixes nativos (MEDEIROS et al., 2018). 

O Estado de São Paulo está voltado principalmente à produção de tilápias, segundo a 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (2018). Entretanto, vem 

ocorrendo aumento do número de pesqueiros no Estado, diretamente ligados à pesca 

esportiva, atividade na qual peixes nativos, como o tambaqui, pacu, tambacu (Figura 1), 

patinga (Figura 2), tambatinga, são muito utilizados, destacando-se pelo tamanho e força, 

além de possuir alta aceitabilidade no consumo da carne (CASTRO et al., 2006; SCUSSEL, 

2017). 

Dentre os peixes nativos brasileiros, os peixes redondos são os mais produzidos no 

país, devido à grande rusticidade e às boas taxas de crescimento. Vale destacar que o 

tambaqui é uma espécie nativa da bacia Amazônia, pertencente à família Serrasamidae, o 

qual possui a região das costelas amplas, possibilitando bons cortes para a indústria. É 

produzido principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e no Estado de São Paulo é 

mais comum encontrar sua espécie híbrida, o tambacu (MORO et al., 2013). 

 

 

Figura 1- Exemplar da espécie tambacu. 

 

Fonte: Própria autoria. 

A patinga está entre as espécies de peixes redondos mais consumidos no Brasil, com 

produção de 13.276.299 kg, que correspondeu a 2,7% do total de peixes em 2015 (IBGE, 

2015).  

Segundo Meneses (2017) a espécie é resultante do cruzamento híbrido entre as 

espécies pacu e pirapitinga da Bacia Amazônica. Suas características envolvem a cor prateada 
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e o rabo avermelhado, e os mesmos hábitos onívoros do pacu, ou seja, alimentam-se desde 

frutos, rações, minhocas até de outros peixes, além de crustáceos e algas. Sua espécie híbrida 

com o tambaqui, a tambatinga, também é muito popular nas propriedades do tipo pesque-

pague. 

 

Figura 2- Exemplar da espécie patinga. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Essas combinações entre espécies resultam em vantagens para o cultivo comercial, 

uma vez que a carne é menos gordurosa em comparação à do pacu, podendo conquistar 

consumidores que procuram uma alimentação saudável, além do fácil manejo e fácil 

adaptação à rotina de criação (MENESES, 2017). 

 

2.2. Fungos toxigênicos 

 

Os fungos englobam microrganismos de estruturas eucarióticas, os quais podem 

possuir filamentos, também conhecidos por hifas (FRANCO; LANDGRAF, 2005). Algumas 

espécies de fungos filamentosos, principalmente os gêneros Aspergillus, Fusarium e 

Penicillium estão associados à produção de toxinas (FORSYTHE, 2002). 

Existem em torno de 100 tipos de fungos toxigênicos, sendo microrganismos de 

grande relevância, pois a contaminação por fungos pode gerar inúmeras perdas econômicas, 

sobretudo nos produtos agrícolas. Estes podem ser contaminados por fungos toxigênicos na 

fase pré-colheita e também durante o armazenamento. Os grãos também podem ser 

danificados por insetos ou pela umidade, o que proporciona uma porta de entrada para a 

contaminação (SCUSSEL, 2002; MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2009). 
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Os principais fungos toxigênicos produtores de micotoxinas pertencentes aos gêneros 

Aspergillus spp., Penicillium spp. e Fusarium spp., são os contaminantes mais frequentes de 

insumos e ração animal, produtos que podem ser contaminados em vários estágios da cadeia 

de produção (HUSSEIN; BRASEL, 2001; BENNETT; KLICH, 2003; PITT; HOCKING, 

2009). 

 

2.2.1. Aspergillus 

 

 O gênero Aspergillus destaca-se devido ao grande número de espécies conhecidas, 

além de serem considerados indicadores de contaminação de produtos agrícolas que são 

estocados (WEIDENBÖRNER, 2001). 

As espécies da seção Flavi, tais como A. flavus, A. parasiticus e A. nomius, possuem 

grande importância econômica, principalmente por produzirem as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 

e a ocratoxina A (OTA) em grãos como o milho, amendoim, algodão e alguns tipos de 

oleaginosas (CAST, 2003; SANTIN, 2005; REDDY et al., 2009).  

As aflatoxinas são as toxinas com maior potencial carcinogênico em mamíferos, além 

de serem mutagênicas, teratogênicas, hepatotóxicas e causarem imunossupressão (SANTOS; 

LOPES; KOSSEKI, 2001; BENNET; KLICH, 2003). 

A temperatura do crescimento fúngico pode variar de 12 a 48ºC, com pH entre 3,5 a 

8,0. As altas temperaturas são as ideais, com atividade de água (Aa) em uma faixa entre 0,80 a 

0,99 (SANTIN, 2005; HEDAYATI et al., 2007). Para a produção das aflatoxinas, a 

temperatura ideal varia de 25 a 30ºC e a umidade por volta de 18% (OSWEILER, 1990; 

WEIDENBÖRNER, 2001). Para a produção da OTA, a temperatura varia de 12 a 37ºC com 

pH mínimo de 2,2 e Aa em torno de 0,80 (SANTIN, 2005). 

 

2.2.2. Penicillium 

 

 Os fungos do gênero Penicillium são encontrados amplamente distribuídos na 

natureza, principalmente no solo. Por serem nutricionalmente pouco exigentes, são 

contaminantes oportunistas, especialmente das plantas, e sua ocorrência nos alimentos é quase 

que acidental, sobretudo nos grãos (trigo, cevada) durante o armazenamento ou estocagem 

(DONATI, 2008; PITT; HOCKING, 2009).  
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Geralmente, esses fungos são produzidos em temperaturas frias, de -2 a 5ºC, com Aa > 

0,90, entretanto, para a produção das micotoxinas é necessária Aa em torno de 0,80 a 0,82 e 

temperatura de 20 a 30ºC (WEIDENBÖRNER, 2001). 

A espécie P. expansum é a maior produtora de patulina e citrinina, com crescimento 

sob temperatura de 3 a 35ºC, com temperatura ótima em torno de 25ºC (DABROWSKI; 

SIKORSKI, 2005). A OTA é produzida pelo Penicillium verrucosum, amplamente 

encontrado nos grãos (DONATI, 2008). Há também a rubratoxina, produzida por P. rubrum, 

que causa doenças hemorrágicas nos animais e conferindo uma pigmentação vermelha no 

milho (FRANCO; LANFGRAF, 2008). 

 

2.2.3. Fusarium 

 

As espécies do gênero Fusarium são patógenos de plantas, também atuando em sua 

decomposição, sobretudo nas culturas de cereais. A temperatura de crescimento deste fungo 

pode variar de 10° a 30°C, entretanto, a temperatura ótima é na faixa de 20° a 25°C 

(MARTELLETO; CASTILHO; GOES, 1998). Podem produzir as micotoxinas nas etapas de 

pré-colheita, imediatamente ou depois da colheita (PITT, 2000). As principais espécies deste 

gênero são F. graminearum e F. verticillioides (PITT; HOCKING, 2009). 

Para as micotoxinas serem produzidas, é necessária uma temperatura ótima, que 

depende do tipo de micotoxina e também da origem geográfica em que estão inseridas. 

Assim, a zearalenona (ZEA) e a fumonisina B (FB) têm crescimento ótimo a 25ºC, o 

deoxinivalenol (DON) possui temperatura de crescimento de 24 a 26ºC e a toxina T-2 varia na 

faixa de 2 a 35ºC (PITT et al., 2000; DABROWSKI; SIKORSKI, 2005).  

Devido à preocupação em relação aos efeitos nocivos causados tanto aos humanos 

quanto aos animais, torna-se necessário o controle da qualidade dos alimentos fornecidos aos 

animais por meio das pesquisas dos fungos e suas toxinas, uma vez que causam prejuízos na 

cadeia produtiva (CARDOSO FILHO et al., 2013).  

 

2.3. Micotoxinas 

 

As micotoxinas são metabólitos secundários de fungos toxigênicos e possuem como 

características baixo peso molecular, termoestabilidade, resistência às enzimas do sistema 

digestivo, ampla estabilidade química, não imunogenicidade e atuação em baixas 
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concentrações, além de serem agrupadas de acordo com o tipo e o grau de toxicidade 

(ASTOVISA; SUÁREZ, 2005; JAY, 2005, FERREIRA et al., 2006; CASTILLO, 2007; 

MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2009; IAMANAKA et al, 2010). 

A contaminação pelas micotoxinas na cadeia alimentar humana e animal ocorre de 

maneira direta ou indireta. Na direta, o crescimento do fungo toxigênico ocorre no próprio 

alimento de origem vegetal ou animal; em contrapartida, a contaminação indireta acontece 

quando as micotoxinas são incorporadas aos ingredientes dos alimentos (CARVALHO, 

1995). 

As micotoxinas são contaminantes naturais, assim, possuem difícil controle nos 

alimentos. Estima-se que cerca de 25% de todos os produtos agrícolas do mundo estejam 

contaminados por micotoxinas (BENETT; KLICH, 2003). 

O crescimento fúngico é facilitado principalmente devido ao clima tropical e 

subtropical, portanto, no Brasil existem condições favoráveis para o desenvolvimento de todo 

tipo de fungo produtor de micotoxinas (CARVALHO, 1995; MAZIVIEIRO; BERSOT, 

2010).  

Em vista disso, as micotoxinas podem contaminar, sob condições favoráveis, os 

alimentos desde antes da colheita, quando a planta está se desenvolvendo, durante a colheita, 

secagem, armazenamento por tempo prolongado sob altas temperaturas e umidade, transporte 

ou após a manufatura (JOBIM; GONÇALVES; SANTOS, 2001; BHATNAGAR et al., 2006; 

BENNETT; KLICH, 2003; IAMANAKA et al., 2010; PEREIRA; FERNANDES; CUNHA, 

2014; KARLOVSKY, 2016).  

O controle das micotoxinas é importante, visto que causam grandes prejuízos na 

economia, procedentes da perda de produtos vegetais, e queda na produção de alimentos de 

origem animal, em decorrência da interferência no crescimento, ganho de peso, fertilidade, 

produção de ovos; além de causar restrições comerciais para exportação de grãos 

(CARVALHO, 1995). 

Nos países em desenvolvimento, os produtos de melhor qualidade são geralmente 

exportados, e aquelas commodities de qualidade inferior são vendidas e consumidas no 

mercado interno. Por essa razão, as micotoxicoses são mais comuns nesses países, nos quais a 

oferta de alimentos é limitada (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2009). 

A inadequação dos métodos de manuseio e estocagem dos alimentos contribui para o 

aumento da prevalência das micotoxinas, principalmente onde há poucos regulamentos 

impostos, com níveis de micotoxinas superiores aos permitidos nos países importadores, ou 
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com a inexistência de legislações para proteger a população exposta, trazendo riscos evidentes 

para a saúde (DAWSON, 1991; MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2009). 

Quanto ao controle da formação das micotoxinas, inúmeros estudos realizados 

comprovam que a prevenção é o melhor controle, pois estas são quimicamente estáveis e 

termorresistentes. Assim, tratamentos como técnicas de detoxificação em sua maioria são 

economicamente inviáveis (SERRA, 2005; CARÃO et al., 2014). 

As micotoxinas têm sido associadas a uma variedade de enfermidades em humanos e 

em animais, podendo se manifestar de forma aguda ou crônica. No quadro agudo, em que 

ocorre o consumo de doses moderadas ou altas de micotoxinas em um único período, podem 

se manifestar sintomas como hemorragias, hepatite, nefrite, necrose de mucosas digestivas e 

óbito (CARVALHO, 1995; CAST, 2005; JARDIM; CALDAS, 2009). 

O quadro crônico ocorre quando há um consumo de moderado a baixo de micotoxinas 

por tempo prolongado, deste modo, podendo estar relacionado com o desenvolvimento de 

tumores (MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2009). 

Não obstante, algumas dessas substâncias possuem capacidade mutagênica, 

carcinogênica, teratogênica, enquanto outras possuem toxicidade específica a um órgão ou são 

tóxicas por outros mecanismos, podendo causar uma série de reações adversas, levando a 

várias patologias, tais como, neoplasias e imunossupressão (JAY, 2005; CAST, 2005; 

FERREIRA et al., 2006).  

A imunossupressão ocorre através da quebra dos mecanismos de resistência, tais como 

depressão da fagocitose, produção de superóxidos por macrófagos ativados, queda na 

produção de complemento, tornando os indivíduos mais suscetíveis a doenças infecciosas 

(HINTON et al., 2003; JAKAB et al., 1994; CUSUMANO; SEMINARA, 1990).  

Ocorre também por afetarem outros componentes importantes na ativação do sistema 

imune, como as interleucinas e a inibição de produção dos fatores de necrose tumoral, e por 

fim até induzir ao óbito, tanto em humanos quanto animais (MOON; RHEE; PYO, 1999). 

Por esse motivo, o estudo das micotoxinas é de extrema relevância, visto que as 

doenças causadas pelas micotoxinas podem ser consideradas como problema de saúde 

pública. Desta forma, a IARC (International Agency for Research on Cancer), que pesquisa e 

analisa a evidência de carcinogênese de vários agentes biológicos, químicos e físicos que 

ocasionam alterações no DNA, classifica algumas micotoxinas em grupos (Tabela 1) 

(PEREIRA; SANTOS, 2011). 
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Tabela 1- Classificação das micotoxinas segundo seu potencial carcinogênico. 

Grupo Classificação 

1 Cancerígenos para humanos 

2A Provavelmente cancerígenos para humanos 

2B Possivelmente cancerígenos para humanos 

3 Não classificado como cancerígeno para humanos 

4 Provavelmente não cancerígeno para humanos 

 Micotoxinas 

1 Aflatoxinas 

2B Fumonisina, Ocratoxina 

3 Tricoteceno, Zearalenona, Patulina 
Fonte: Adaptado de IARC. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Agents classified by the 

IARC monographs, volumes 1-120, 1993. Disponível em: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/. 
 

Os sintomas apresentados ou a gravidade depende do tipo de micotoxina, quantidade, 

duração e tempo de exposição, via de exposição. Devem-se considerar as características do 

indivíduo exposto, predisposições genéticas, idade, sexo e saúde. Algumas condições, como 

má nutrição, deficiência de vitamina, alcoolismo, doenças infecciosas e outras exposições a 

toxinas, podem agravar o efeito e gravidade da contaminação (BENNETT; KLICH, 2003; 

BANDO et al., 2007; MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2009). 

A presença de duas ou mais micotoxinas em uma mesma ração pode potencializar os 

efeitos tóxicos das mesmas (KUBITZA, 2015). A co-ocorrência pode resultar em três 

possíveis efeitos, a soma dos efeitos nocivos provocados por elas separadamente, efeitos 

sinérgicos, ou seja, ampliação das reações adversas, acarretando mais prejuízos ao animal, e 

os efeitos antagonistas, em que o primeiro elemento anula os efeitos do outro, embora este 

último não seja comum (GONÇALVES, 2016). 

Dentre os mais de 300 tipos conhecidos de micotoxinas, somente 20 são 

frequentemente quantificadas em gêneros alimentícios, especialmente aquelas que foram 

comprovadamente tóxicas e/ou cancerígenas. As micotoxinas de maior malignidade e as mais 

disseminadas em alimentos para humanos e animais estão descritas a seguir (HUSSEIN; 

BRASEL, 2001; BENNETT; KLICH, 2003; CAST, 2003, FERREIRA et al., 2006, BOSCO; 

MOLLEA, 2012). 

2.3.1. Ocratoxinas 

 

As ocratoxinas são produzidas por cepas de Aspergillus spp. e Penicillium spp., 

principalmente pelas espécies Aspergillus ochraceus e Penicillium verrucosum, muito comuns 

em alimentos e de distribuição global, em cereais (trigo, cevada, milho, soja e centeio), café, 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/
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vinho, sucos, uvas e cervejas e também em produtos de origem animal, tais como, leite e 

produtos a base de sangue de porco (SMITH; MOSS, 1985; PERAICA et al., 1999; CREPPY, 

2002; CAST, 2003; RATOLA; MARTINS; ALVES, 2004; IAMANAKA et al., 2010).  

O grupo das ocratoxinas se divide em A, B e C, entretanto a ocratoxina A (OTA) 

possui uma molécula de cloro em sua estrutura (Figura 3), aumentando seu potencial tóxico e 

também é a mais frequente (SIMIONATO; MENEZES, 2007). O crescimento do fungo e a 

produção de OTA dependem principalmente da atividade de água (Aa) e temperatura, entre 

0,80 e abaixo de 30ºC, respectivamente (CREPPY, 2002; MAGAN et al., 2003; LASGRAM 

et al., 2010).  

A OTA é absorvida pelo trato gastrointestinal e distribuída através, principalmente, do 

sangue e rins (CREPPY, 2002), podendo apresentar efeitos nefrotóxicos, imunossupressores, 

carcinogênicos e teratogênicos (BENNETT; KLICH, 2003; SERRA et al., 2004; PERAICA et 

al., 1999). 

As espécies aquáticas, em especial os peixes, ao serem expostas à ração contaminada 

por ocratoxina, podem ter como efeito tóxico, lesões severas nos rins e fígado e baixa taxa de 

conversão alimentar, prejudicando o crescimento, além da alta mortalidade (KUBTIZA, 

2010). 

  

Figura 3- Estrutura química da ocratoxina A 

 

Fonte: BENNETT, J.W.; KLICH, M. Mycotoxins. Clinical of Microbiology Review. Washington, v. 16, n. 3 p.497–516, 

jul, 2003. 

 

2.3.2. Tricotecenos 

 

Os tricotecenos são um grupo de mais de 100 micotoxinas, cuja estrutura química é 

composta por um anel com esqueleto tetracíclico 12, 13-epoxitricotecenos (Figura 4). São 

classificados em tipo A, em que se encontram as toxinas T-2, HT-2, 15-MAS, DAS, e em tipo 

B, com o desoxinivalenol (DON ou vomitoxina), sendo este o tricoteceno o mais encontrado 

(LARGSETH; RUNDBERGET, 1998, SANTIN et al., 2005).  
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Dentre os gêneros de fungos produtores, destacam-se Fusarium spp., Myrothecium, 

Cephalosporium, Verticimonosporium, Stachybotrys e Trichothecium, sobretudo as espécies 

Fusarium graminearum e o Fusarium roseum (UENO, 1983; SWAMY, 2005). A produção 

de tricotecenos ocorre em climas moderados, com temperatura variando entre 6 a 24ºC, em 

especial nas culturas de cereais, como trigo, cevada, aveia e centeio (KOTAL et al., 1999; 

DILKIN, 2002). 

Os efeitos tóxicos característicos dos tricotecenos em humanos e animais incluem: dor 

de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia e hemorragias. Esses sintomas estão associados a uma 

doença em humanos denominada Aleucia Tóxica Alimentar, ou ATA (UENO, 1983; 

SNYDER, 1986).  

Dentre os efeitos tóxicos, os tricotecenos também podem ocasionar imunossupressão, 

pois afetam a resposta imune ao atingir os órgãos linfoides primários (medula óssea e timo) e 

secundários (baço e linfonodos), podendo levar ao óbito (KIDD et al., 1997; DILKIN; 

MALLMANN, 2004). 

Nos peixes, o consumo de ração contaminada por tricotecenos, resultou na redução do 

consumo de ração e a piora na conversão alimentar, consequentemente, houve a redução de 

crescimento, também apresentando baixa taxa de hematócrito e de hemoglobina (KUBTIZA, 

2010). 

 

Figura 4- Estrutura química dos tricotecenos A e B. 

 

 

Fonte: Adaptado de FREIRE, F, C, O. et al,. Micotoxinas: importância na alimentação e na saúde humana e animal. 

Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza, p. 48, 2007. 

 

 

2.3.3. Zearalenona 

 

A zearalenona é produzida principalmente pelo Fusarium graminearum, sendo 

encontrada no trigo e milho, mas também em outros cereais, inclusive em rações animais 

(PERAICA et al., 1999). Sua estrutura (Figura 5) assemelha-se ao estradiol, um hormônio 
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produzido no ovário feminino (BENNETT; KLICH, 2003). A zearalenona pode provocar 

sintomas em várias espécies, desde infertilidade, edema vulvar, prolapso vaginal, hipertrofia 

mamária em fêmeas, até feminização de machos (PERAICA et al., 1999), devido à 

capavidade desta toxina em estimular os receptores estrogênicos, especialmente em suínos 

(DILKIN; MALLMANN, 2004). 

A zearalelona exerce as mesmas influências metabólicas nos peixes, ao receberem 

rações compostas de milho contaminadas com altos níveis desta micotoxina, deste modo, 

afetando a produção do pescado, sobretudo a reprodução (WOŰNY et al., 2013; PIETSCH et 

al., 2015). 

No entanto, a toxina, embora biologicamente potente, é raramente tóxica, visto que há 

poucas evidências de toxicidade aguda ou carcinogenicidade (KUIPER-GOODMAN; 

SCOTT; WATANABE et al., 1987; BENNETT; KLICH, 2003), sendo classificada pela 

IARC como Grupo 3, ou seja, não classificável quanto a sua carcinogenicidade em seres 

humanos (IARC, 2017).  

 

Figura 5- Estrutura química da zearalenona. 

 

Fonte: FREIRE, F, C, O. et al,. Micotoxinas: importância na alimentação e na saúde humana e animal. Embrapa 

Agroindústria Tropical, Fortaleza, p. 48, 2007. 

 

 

2.3.4. Fumonisinas 

 

São produzidas pelos fungos do gênero Fusarium (NELSON et al., 1991) e Alternaria 

(CHEN et al., 1992), principalmente as espécies Fusarium verticillioides (anteriormente 

conhecida como F. moniliforme), F. proliferatum e F. nygamai, além da Alternaria, Alternata 

f. sp. lycopersici (RHEEDER; MARASAS; VISMER, 2002).  

As fumonisinas são hidrossolúveis, ao passo que as outras micotoxinas são solúveis 

em solventes orgânicos (BEZUIDENHOUT et al., 1988). São amplamente produzidas em 

todo o mundo e frequentemente relacionadas ao cultivo do milho (PERAICA et al., 1999; 

TURNER; NIKIEMA; WILD, 1999).  
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As fumonisinas FB1 e FB2 são de maior importância toxicológica do que as FB3, FB4, 

FA1 e FA2, já que estas são menos tóxicas (PERAICA et al., 1999). Entretanto, a FB1 é a 

fumonisina mais abundante e tóxica (Figura 6), encontrada em cerca de 70% dos alimentos 

naturalmente contaminados e rações, seguida de FB2 e FB3. Todavia, evidências sugerem que 

FB2 e FB3 possuem as mesmas propriedades toxicológicas e cancerígenas do que a FB1 

(SHEPHARD et al., 1996).  

A contaminação dos cereais ocorre devido ao armazenamento inadequado, com 

umidade acima de 15% e baixas temperaturas pós-colheita. As toxinas do Fusarium são 

normalmente produzidas em baixas temperaturas, o que leva a sugerir que o choque térmico é 

necessário para induzir sua biossíntese, além outros fatores, como estresse causado pela seca e 

danos nos grãos causados por insetos (MEIRELES et al., 1994). 

Em humanos, ao consumir as fumonisinas, pode-se desencadear sintomas como dores 

abdominais e diarreia que se iniciam de meia hora a uma hora após a ingestão. Contudo, a 

presença de fumonisinas vem sendo associada à incidência de câncer de esôfago em regiões 

como sul da África, China e nordeste da Itália (PERAICA et al., 1999). Deste modo, a IARC 

classificou as toxinas produzidas pelo F. verticillioides no grupo 2B, como possíveis 

carcinogênicas (IARC, 1993).  

Já em animais, a FB1 é conhecida em por causar leucoencefalomalacia em equinos 

(LEME) e coelhos (MARASAS et al.,1988), edema pulmonar em suínos (KRIEK; 

KELLERMAN; MARASAS, 1981; OSWEILER, 1990); e diminuição de peso, aumento de 

órgãos como o fígado e vesícula biliar, diarreia e necrose hepática em frangos (LEDOUX et 

al., 1992). Em fígado de ratos apresentou efeitos hepatotóxicos e carcinogênicos, além de 

induzir apoptose (GELDERBLOM et al., 1988). 

Nos peixes, foram relatados baixo ganho de peso e de crescimento, piora da conversão 

alimentar, baixo valor de hematócrito, dentre outros efeitos deletérios, incluindo prejuízo das 

funções do sistema imunológico, lesões no fígado, pâncreas e rins, o que pode levar o animal 

à morte (JOBIM; GONÇALVES; SANTOS, 2001; KUBITZA, 2010). 
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Figura 6- Estrutura química da fumonisina B1. 

 

Fonte: FREIRE, F, C, O. et al,. Micotoxinas: importância na alimentação e na saúde humana e animal. Embrapa 

Agroindústria Tropical, Fortaleza, p. 48, 2007. 

 

2.3.5. Aflatoxinas 

 

As aflatoxinas são um grupo de metabólitos secundários, cujos principais produtores 

são as espécies Aspergillus flavus e A. parasiticus, e também A. nomius (SHARMA, 2004). 

Essas espécies estão associadas ao solo e aos produtos agrícolas, como o amendoim, nozes, 

pistache, milho, semente de algodão, cereais, entre outros produtos alimentícios (TORRES, 

2008). 

As aflatoxinas são o principal problema de segurança de alimentos quando se trata da 

agricultura, uma vez que são produzidas em países nos quais a temperatura e a umidade são 

elevadas, predominantemente nos climas tropicais e subtropicais, com o crescimento e a 

proliferação do Aspergillus spp. (RUDREW et al., 2013). 

A descoberta das aflatoxinas ocorreu na Inglaterra na década de 1960, devido ao surto 

conhecido como “Turkey- X disease”, que provocou a morte de milhares de perus, 

relacionado ao consumo de torta de amendoim, proveniente do Brasil, acrescentada na ração, 

sendo o A. flavus o principal fungo encontrado (WOGAN, 1992). 

Em termos de ocorrência e toxicidade, as aflatoxinas mais importantes são a B1, B2, G1 

e G2 (Figura 7). Essa nomenclatura é dada com base na fluorescência sob luz ultravioleta 

(B=Blue, G=Green) (FREIRE et al., 2007; KARLOVSKY et al., 2016). As aflatoxinas M1 e 

M2 são metabólitos hidroxilados de AFB1 e AFB2, encontrados no leite e na urina de animais 

que ingeriram alimentos ou rações contaminados (OLIVEIRA; GERMANO, 1997; KUMAR 

et al., 2017). 
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Figura 7- Estruturas químicas das aflatoxinas B1, B2, G1 e G2. 

 

Fonte: FREIRE, F, C, O. et al,. Micotoxinas: importância na alimentação e na saúde humana e animal. Embrapa 

Agroindústria Tropical, Fortaleza, p. 48, 2007. 

 

 

Em saúde animal, há diversas espécies domésticas e de experimentação sensíveis aos 

efeitos tóxicos agudos das aflatoxinas, já que esses metabólitos são caracterizados por 

apresentar um elevado nível de toxicidade, com efeitos mutagênicos, carcinogênicos e 

teratogênicos, sendo o principal órgão a ser atingido o fígado (OSWEILER, 1990). Deste 

modo, as aflatoxinas são classificadas pela IARC no Grupo 1: cancerígenos para humanos 

(IARC, 1993).  

A aflatoxina que apresenta a maior toxicidade é a B1 (AFB1), seguida de G1, B2, e G2. 

Como consequência da ingestão de alimentos contaminados, as aflatoxinas têm sido 

identificadas como fatores envolvidos no desenvolvimento do câncer hepático no homem 

(BOSCH; PEERS, 1991).  

Pesquisas foram realizadas para caracterizar os possíveis efeitos das aflatoxinas sobre 

a saúde humana, e para a identificação das concentrações que representariam risco 

significativo para o desenvolvimento do câncer hepático, com destaque para os experimentos 

da AFB1 e sua atividade biológica nas células hepáticas (OLIVEIRA; GERMANO, 1997). 

Nota-se que há uma relação entre a toxicidade dessa aflatoxina e a carcinogenicidade causada 

no homem (MURRAY et al., 2006).  

O quadro agudo de aflatoxicose se inicia após seis horas da ingestão da aflatoxina, 

podendo ocorrer óbito. Os sintomas variam de severa depressão, presença de sangue nas 

fezes, tremores musculares, hipertemia chegando até 41ºC e também pode se manifestar como 

hepatite aguda. Por outro lado, na aflatoxicose crônica ocorre uma série de alterações 

patológicas mais prolongadas, levando ao câncer e a imunossupressão (MURRAY et al., 

2006). 
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 Após serem absorvidas no trato gastrointestinal, as aflatoxinas são biotransformadas 

no fígado, mediante enzimas microssomais do sistema de funções oxidases mistas. Estas 

enzimas, fazem parte da superfamília de enzimas do citocromo P-450, que compõem parte do 

processo de detoxificação de uma vasta variedade de xenobióticos no organismo. Devido a 

sua estreita relação com seus mecanismos de ação tóxica, a AFB1 é particularmente a toxina 

de maior interesse a ser estudada (BIEHL; BUCK, 1987; FORRESTER et al., 1990).  

Há um consenso, atualmente, de que a partir da ativação metabólica, ocorre a 

manifestação dos efeitos tóxicos, o que acaba tornando a AFB1 um potencial pró-carcinógeno 

(WOGAN, 1992).  

A forma ativa é um composto, denominado de AFB1 8,9- epóxido ou AFB1 epóxido 

(Figura 8), que tem origem por meio da epoxidação da dupla ligação do éter vinílico, e que na 

molécula de AFB1 está presente na estrutura bi-furanóide, sendo que este composto age 

rapidamente por meio de ligações covalentes com o DNA, RNA e proteínas (BIEHL; BUCK, 

1987). 

 

 

Figura 8- Estrutura química da aflatoxina B1 8,9- epóxido. 

 

Fonte: Adaptado de ROTTINGHAUS, G. E. Physical and Chemical Properties of the Common Mycotoxins. Slides. 

2017. 

 

Conforme, Pinheiro (2004) e Ferreira et al. (2006), a partir dessas ligações formam-se 

os chamados adutos, que são a lesão bioquímica primária produzida pela AFB1 epóxido. Essa 

formação é originada pela da ligação das AFB1 nas bases nitrogenadas guaninas na posição 

N7 das moléculas do DNA com o p53, que é um gene supressor de tumores, provocando 

assim, alterações no códon 249 dessa proteína, substituindo a guanina por timina (Figura 9). 

Esse códon faz parte do gene supressor de tumor p53, que depois dessa alteração tem sua 

atividade prejudicada, portanto, passa a acelerar a proliferação celular e o processo de 

formação de tumores. Em vários carcinomas, principalmente o hepático, é característico este 

tipo de alteração (PINHEIRO, 2004, FERREIRA et al., 2006). 
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Figura 9- Ligação da AFB1 à N7 da guanina. 

 

Fonte: ROTTINGHAUS, G. E. Physical and Chemical Properties of the Common Mycotoxins. Slides. 2017. 
 

Após a proteína p53 ser comprometida, ela perde sua capacidade de regular a 

duplicação celular, gerando assim o tumor (SOUZA et al., 2009). Deste modo, o processo da 

neoplasia se inicia na mutação que gera alterações genéticas permanentes nas células afetadas, 

em que os adutos de RNA e de proteínas, no processo agudo, causam lesões bioquímicas que 

levam à inativação de macromoléculas essenciais a vida e, consequentemente, à morte celular 

(FERREIRA et al., 2006).  

Entretanto, além da epoxidação, a hidroxilação está incluída no processo de 

biotransformação primária da AFB1, em que são formadas a AFM1 e também, AFQ1, AFB2a, 

e o-demetilação, para a formação da AFP1. Dadas as suas características, estes compostos são 

conjugados com ácido glicurônico ou sulfatos, pois todos possuem grupos de hidroxila na 

molécula. Deste modo, estes compostos são extremamente solúveis em água, permitindo sua 

excreção através da urina, bile ou fezes (BIEHL; BUCK, 1987). 

A formação destes derivados pode compor parte do processo de detoxificação da 

AFB1, entretanto, alguns produtos em modelos experimentais, tais como a AFM1, 

apresentaram uma toxicidade acentuada (HSIEH; ATKINSON, 1991). De tal modo, é 

possível observar a potência dos efeitos da AFB1, bem como de seus derivados, sobre as 

células ou organismos. Contudo, isso depende de fatores que vão desde o balanço integrado 

entre as múltiplas vias, da ativação metabólica até a detoxificação (CALONI et al., 2006; 

UYSAL et al., 2005; MASSEY et al., 1995;McLEAN; DUTTON, 1995; FORRESTER et al., 

1990).  

Todavia, os padrões de biotransformação da AFB1 possuem uma variação muito 

grande inter ou intra-espécie, o que explicaria os diferentes graus de suscetibilidade à AFB1 

(UYSAL et al., 2005; LOPES et al., 2005; BUSBY; WOGAN, 1984).  
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2.4. Fungos e micotoxinas em rações para peixes 

 

Os grãos, como milho, trigo e soja, são os mais suscetíveis à contaminação por fungos. 

No entanto, alimentos como amendoim, amêndoas, sementes de algodão, frutas secas e/ou 

desidratadas, especiarias, carne, leite e derivados, café, cacau, cerveja, arroz e rações para 

animais, também podem apresentar contaminação, que pode ocorrer em qualquer ponto da 

cadeia produtiva (ISMAIL, 2000; ASTOVIZA; SUÁREZ, 2005). O milho é considerado o 

grão mais suscetível à contaminação e o arroz o menos acometido pelas micotoxinas 

(CHULZE, 2010). 

A formulação das dietas oferecidas aos peixes deve atender às necessidades 

nutricionais para o crescimento e ganho de peso, garantindo menor ocorrência de doenças e 

morte (HASHIMOTO et al., 2003). Entretanto, os ingredientes da formulação das rações, 

possivelmente por mau acondicionamento, podem conter substâncias que interferem no 

organismo animal de forma negativa (RODRIGUES; BERGAMIN; SANTOS, 2013). As 

pisciculturas e pesque-pague, de fato, são locais propícios para o crescimento fúngico, pela 

chance de altas temperaturas e umidades (HUSSEIN; BRASEL, 2001; BENNETT; KLICH, 

2003; FERREIRA et al., 2006; PIETSCH et al., 2013).  

Os peixes na piscicultura intensiva dependem completamente da alimentação 

fornecida pelo homem para suprir seu crescimento e garantir sua sobrevivência. A 

alimentação é feita através de rações que possuem alto valor nutricional que, no caso dos 

peixes, provém basicamente dos cereais, tais como, milho e soja, além de aditivos 

importantes, como, vitaminas, aminoácidos, sais minerais (HASHIMOTO et al., 2003; 

ARAÚJO et al., 2009; PIETSCH et al., 2013). 

Vale ressaltar que a qualidade dessas rações também depende do controle sanitário 

desde as matérias-primas utilizadas na fabricação, devido à suscetibilidade à contaminação 

fúngica (HASHIMOTO et al., 2003). 

A contaminação pode ocorrer quando o grão armazenado não foi devidamente seco ou 

com a danificação do grão durante a colheita ou manipulação. Ao serem processados e 

utilizados na alimentação animal, esses grãos podem causar doenças e intoxicações devido à 

presença de micotoxinas (ARAÚJO et al., 2009). 

Com a baixa qualidade das rações e dos insumos utilizados, os animais tornam-se mais 

suscetíveis aos efeitos adversos causados pela contaminação por fungos e/ou micotoxinas 

(HASHIMOTO et al., 2003). 
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A ocorrência de aflatoxinas em rações e insumos destinados à alimentação animal tem 

sido relatada em diversas regiões do Brasil (PEREIRA et al., 2005), o que gera muita 

preocupação devido aos seus efeitos nocivos à saúde humana e animal, além de gerar um 

impacto econômico negativo (KHALIL; EL-SAYED, 2008; CARDOSO FILHO et al., 2013). 

Em pesquisas realizadas em Londrina, Paraná, foi reportada a presença de aflatoxinas 

e fumonisinas em rações extrusadas e peletizadas. Embora a concentração de aflatoxinas 

estivesse dentro dos limites estabelecidos pela legislação brasileira, a co-ocorrência com a 

fumonisina poderia resultar em um risco de sinergismo tóxico (HASHIMOTO et al., 2003).  

Em estudo avaliando de 37 a 41 amostras de rações aquáticas para peixes e camarão 

em região asiática, Gonçalves (2016) reportou que três em cada quatro amostras avaliadas 

continham duas ou mais micotoxinas (Tabela 2). Na mesma pesquisa, foi constatada a co-

ocorrência de micotoxinas, sendo que 76% continham mais do que uma micotoxina, 17% 

apenas uma micotoxina e em 7% das amostras não foram detectadas contaminações. 

 

 

Tabela 2- Resultados dos estudos sobre micotoxinas em rações aquáticas na região asiática em 2014. 

Micotoxinas AF ZEN DON FUM OTA 

Amostras testadas (n) 37 37 37 41 37 

Amostras positivas (n) 22 22 25 21 21 

Amostras positivas (%) 59% 59% 68% 51% 57% 

Média de positivos (ppb) 49 71 162 637 2 

Máximo (ppb) 221 306 413 7.534 5 

Média (ppb) 29 42 109 326 1 

Legenda: AF: aflatoxinas, ZEN: zearalenona, DON: desoxinivalenol, FUM: fumonisinas, OTA: ocratoxina A, n: número, 

ppb: partes por bilhão. 

Fonte: Adaptado de GONÇALVES, R. Micotoxinas na Aquicultura: 8 coisas que você precisa saber. Science & Solutions, 

Getzersdorf, v. 30, p. 6-9, 2016.  

 

Faz-se necessário compreender que a contaminação dos insumos da dieta dos peixes 

ocasionada pela produção de micotoxinas pode afetar a saúde dos peixes, com implicações 

que incluem a diminuição da eficiência produtiva, crescimento e desenvolvimento reduzido, 

diminuição da imunidade e até mortalidade (LIM; WEBSTER, 2001). 

As pesquisas sobre a ocorrência de fungos toxigênicos e micotoxinas em rações para 

peixes ainda são insuficientes, embora o país possua um grande potencial na produção de 

peixes e grãos (ATAYDE et al., 2005).  



37 
 

Sabe-se, ainda, que pode ocorrer a bioacumulação em algumas espécies de peixes, o 

que pode acarretar na contaminação de humanos pelas micotoxinas, através do consumo da 

carne desses animais (PLAKAS et al., 1991; HASHIMOTO et al., 2003; AS 

MICOTOXINAS, 2009). 

 

2.5. Efeitos das aflatoxinas nos peixes 

 

Dentre os efeitos das micotoxinas nos peixes, podem ser citados a redução de apetite, 

anemia, menor ganho de peso, alterações renais, alterações hepáticas (deposição em excesso 

de gordura e lesões), redução de células sanguíneas, imunossupressão, mortalidade 

(principalmente relacionadas às infecções por outros patógenos), letargia e pigmentação 

amarelada relacionada à icterícia (ATAYDE et al., 2014; KUBITZA, 2015).  

 

A importância das aflatoxinas se dá através da contaminação dos insumos utilizados 

na ração, que podem causar diversos efeitos deletérios no desenvolvimento dos peixes (Tabela 

3), dependendo da espécie, concentração da aflatoxina e tempo de exposição (KUBITZA, 

2010). A AFB1 é a principal causadora de lesões hepáticas e do câncer hepático, devido ao 

fígado ser o primeiro órgão a ser atingido. No entanto, cabe ressaltar que em cada 

metabolismo há um papel essencial na determinação da toxicidade da aflatoxina B1 

(VITORINO, 2011). 

Quanto aos efeitos imunotóxicos das aflatoxinas, estes podem incluir a diminuição dos 

fagócitos e a produção de superóxido por macrófagos ativados (HINTON et al., 2003, 

JAKAB et al., 1994; CUSUMANO; SEMINARA, 1990), inibição da produção de fator de 

necrose tumoral (TNF-alfa), interleucina- 1 (IL-1) e IL-6 por macrófagos estimulados por 

lipossacarídeos (MOON; RHEE; PYO, 1999). 
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Tabela 3- Sinais clínicos da aflatoxicose e níveis prejudiciais de aflatoxina na ração para diversas espécies de 

peixes. 

Espécie Sinais Clínicos 

Nível de 

aflatoxina na 

ração 

Tempo de 

exposição 

à 

aflatoxina 

Fonte 

Truta arco-íris 

(Onchorhyncus 

mykiss) 

Redução de hemácias e 

tumores no fígado 
0,5 µg/kg AFB1 4 a 6 meses 

Halver 

(1969).  

Truta arco-íris 

(Onchorhyncus 

mykiss) 

Efeitos 

hepatocarcinogênicos 

15,6 µg/kg 

AFB1 
8 dias 

Ngethe, 

Horsberg e 

Ingebrigtsen 

(1992). 

Tilápia (Oreochromis 

mossambicus) 

Diminuição de 

crescimento 

Ração com 

grande número 

de A. flavus, 

podendo sugerir 

a presença de 

aflatoxinas 

 

12 semanas 
Lim et al 

(2001). 

Jundiá (Rhamdia 

quelen) 

Redução de 

hematócrito, 

hemoglobina e glicose 

pool de 

aflatoxinas 

(41µg/kg, 90 

µg/kg e 204 

µg/kg) 

45 dias 
Viera et al 

(2006). 

Tilápia do Nilo 

(Oreochromis 

niloticus) 

 

Redução de 

crescimento, pior 

conversão alimentar, 

letargia, olhos opacos e 

lesões hepáticas 

> 250 µg/kg de 

AFB1 
8 semanas 

Tuan et al, 

(2010). 

Catfish americano 

(Ictalurus punctatus) 

 

Redução de 

crescimento, 

hematócrito e 

hemoglobina, lesões no 

fígado 

> 1000 µg/kg de 

AFB1 
10 semanas 

Kubitza 

(2010). 

Legenda: AFB1: Aflatoxina B1, B1: Aflatoxina B1, B2: Aflatoxina B2, G1: Aflatoxina G1, G2: Aflatoxina G2, mg/kg: 

Miligrama por kilo. 

Fonte: Adaptado de KUBITZA, F. Micotoxinas e seus efeitos sobre os peixes. Panorama da Aquicultura, Rio de Janeiro, 

v. 20, n. 121, p. 14-23, set/out, 2010.  
 

2.6. Legislação brasileira para micotoxinas 

 

Com o intuito de proteger a população dos efeitos adversos causados pelas 

micotoxinas, diversos países têm adotados legislações que incluem os alimentos in natura, 
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processados e as rações para animais, especialmente em relação às aflatoxinas. Estas são 

elaboradas a partir de pesquisas científicas que envolvem toxicidade, distribuição das 

micotoxinas nos alimentos e as metodologias empregadas, além, de englobar os interesses 

políticos, comerciais e econômicos (VAN EGMOND; JONKER, 2004). 

O Brasil e os países que compõe o MERCOSUL (Argentina, Paraguai e Uruguai) 

aplicam limites comuns para as aflatoxinas totais (B1+G1+B2+G2) em alimentos, como, 

amendoim, milho e seus derivados, e AFM1 em leite fluído e em pó, além de incluir métodos 

oficiais de amostragem e análise. Todavia, o Brasil e o Uruguai ainda aplicam outros limites 

para algumas outras micotoxinas (FAO, 2003). 

A legislação brasileira que dispõe sobre os Limites Máximos Toleráveis (LMT) para 

micotoxinas em alimentos para consumo humano é a resolução nº 7/2011 da Agência 

Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA) que estabelece que os níveis das micotoxinas ─ 

aflatoxinas totais (B1+G1+B2+G2) e AFM1, fumonisinas (FBs), ocratoxina A (OTA), 

desoxinivalenol (DON), zearalelona (ZEA) e patulina (PAT) ─ sejam tão baixos quanto 

razoavelmente possível, devendo ser aplicadas as melhores práticas e tecnologias em todas as 

fases da produção dos alimentos, com o objetivo de evitar sua contaminação e que este 

produto seja comercializado ou consumido (BRASIL, 2011; BRASIL, 2013). 

Contudo, não há uma legislação específica de LMT para micotoxinas na alimentação 

animal ou que diferencie as espécies animais, visto que algumas espécies de animais são mais 

resistentes a certas micotoxinas do que outras, como no caso dos ruminantes em relação aos 

monogástricos (GONÇALVES; JOBIM; SANTOS, 2001). 

O Ministério da Agricultura, através da portaria MA/SNAD/SFA nº 07, de 09/11/88, 

estabelece como máximo para as aflatoxinas totais (somatória das aflatoxinas B1, B2, G1, G2) 

o limite de 50 µg/kg em qualquer matéria prima a ser utilizada diretamente ou como 

ingrediente para rações destinadas ao consumo animal (FONSECA, 2013). 

Em relação aos produtos de origem animal para consumo humano, como as carnes, a 

legislação brasileira (BRASIL, 2011), bem como a União Europeia, não estabelecem LMT 

para aflatoxinas, com exceção da AFM1 em produtos lácteos (leite fluido, leite em pó e 

queijos) (UNIÃO EUROPEIA, CE. nº 1881, 2006). A legislação dos Estados Unidos 

contempla a somatória de todas as aflatoxinas (B1, B2, G1 e G2) com limite máximo de 20 

μg/kg para qualquer produto (FAO, 2004).  

Assim, é necessário um maior rigor no cumprimento das legislações e portarias, pelo 

fato de as fiscalizações serem insuficientes ou ausentes, devido a laboratórios que carecem de 

material e pessoal especializado, com falhas nas técnicas de amostragem, que invalidariam os 



40 
 

resultados finais obtidos. Além disso, há necessidade de promover uma harmonização das 

legislações entre todos os continentes, especialmente em relação à redução dos LMT e às 

aflatoxinas (FREIRE et al., 2007). 
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3. OBJETIVO 

 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar a micobiota de rações para peixes, identificando fungos toxigênicos, e avaliar 

a ocorrência de aflatoxinas em tecidos de peixes redondos provenientes de pisciculturas e 

propriedades pesque-pague. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

a) Isolar e identificar bolores em amostras de ração de pisciculturas e propriedades 

pesque-pague; 

b) Detectar e quantificar aflatoxinas B1, B2, G1, G2 em amostras de tecido muscular e 

hepático de peixes redondos provenientes de pisciculturas e propriedades pesque-

pague. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1. Amostragem 

 

Foram coletadas 26 amostras de ração e 30 amostras peixes no período de agosto de 

2017 a dezembro de 2018. As amostras foram coletadas em cinco pisciculturas e em outras 15 

propriedades pesque-pague localizadas no Estado de São Paulo, além de duas propriedades 

pesque-pague estabelecidas no Estado do Mato Grosso do Sul (Figura 10). 

 

Figura 10- Localização das cidades das quais foram coletadas as amostras de ração e de peixes redondos. 

 

Legenda: (A) Propriedades pesque-pague localizadas no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, (B) Pisciculturas e 

propriedades pesque pague situadas no Estado de São Paulo.  

Fonte: Autoria própria. 

4.1.1. Amostragem da ração 

 

 Foram coletadas amostras de aproximadamente 200 g de ração do tipo extrusada em 

uso, provenientes de tambores e/ou estoque. Uma das propriedades não fazia uso de ração e 

algumas propriedades utilizavam diferentes tipos de rações, diferindo na quantidade de 

proteínas e no diâmetro da partícula.  

As rações com 2,5 mm contêm 40% de proteína bruta, e são geralmente utilizadas para 

alevinos. As rações de 4 a 5 mm, com aproximadamente 36% de proteína bruta, são utilizadas 

A B 
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para peixes juvenis e adultos, e rações de 8 mm possuem 28% de proteína bruta em sua 

composição são, em geral, usadas para alimentação de peixes adultos. 

As amostras foram transportadas em caixas isotérmicas para o Laboratório 

Multiusuário de Microbiologia da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos- 

USP/Pirassununga. Na chegada ao laboratório, as amostras das rações foram armazenadas a -

4°C até análises posteriores. 

 

4.1.2. Amostragem dos peixes 

 

 Foram coletadas 30 amostras de peixes redondos com peso aproximado de 1 kg, entre 

eles um pacu e 29 híbridos de tambaqui, patinga e pacu nas propriedades descritas 

anteriormente, de acordo com a disponibilidade de doação dos proprietários. Em seguida, no 

laboratório, foi retirada parte do músculo e do fígado (Figura 11), que foram acondicionados 

em tubo cônico de 50 mL e armazenados a - 20°C em freezer até o momento das análises. 

 

Figura 11- Tambaqui aberto em método de janela com o fígado e músculo em destaque. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

4.2. Atividade de água (Aa) da ração 

 

A determinação da atividade de água das amostras de ração foi realizada em 

equipamento AQUALAB 4TE (Decagon Services, Inc., Pullman, EUA), seguindo o protocolo 

de utilização indicado pelo fabricante. 
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4.3. Avaliação da micobiota da ração 

 

Na câmara de fluxo foram pesados, em uma balança analítica, 25 g de cada amostra de 

ração previamente triturada, utilizando saco estéril e foram adicionados 225 mL de água 

peptonada (diluição 10
-1

), homogeneizando por uma hora.  

Em seguida, a partir dessa diluição, foram realizadas diluições até 10
-5

, e 

posteriormente foram inoculados 0,1 mL das diluições no meio de cultivo DG18 (Dicloran 

glicerol), selecionado a partir do nível de atividade de água das amostras. As placas foram 

incubadas em estufa BOD com temperatura média de 25°C por cinco dias (PITT; HOCKING, 

2009).  

Após o período de incubação, foi realizado isolamento das colônias em ágar PDA (Potato 

Dextrose Agar), seguido de microcultivo, com incubação em estufa BOD de 3 a 5 dias, para 

posterior identificação através por microscopia ótica (RIDELL, 1950).  

A identificação do gênero foi realizada a partir das características macroscópicas e 

microscópicas (PITT; HOCKING, 2009). Após a identificação, os fungos pertencentes ao 

gênero Aspergillus foram identificados através do Ágar Aspergillus flavus e parasiticus 

(AFPA) para triagem das espécies pertencentes à seção Flavi. 

 

4.5. Determinação das aflatoxinas por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

4.5.1. Padrões e solventes utilizados 

 

Foram adquiridos os padrões para as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 da marca Sigma- 

Aldrich (Mix de aflatoxina Oekanal
®

 20 µg/mL B1, B2, G1 e G2 em acetonitrila). Para 

obtenção da concentração exata das aflatoxinas, foram diluídos utilizando-se como solventes 

metanol e acetonitrila Grau HPLC. 

 

4.5.2. Curvas de calibração 

 

Para a curva de calibração das aflatoxinas B1, B2, G1 e G2, utilizou-se de cada padrão a 

concentração de 0,5, 1, 5, 10 e 15 µg/mL. Foram colocadas em vials as quantidades 

correspondente às concentrações e evaporadas até a secura sob fluxo de N2. Em seguida, 

foram derivatizadas com 25 µg/mL de ácido trifluoracético, e ressuspendidas com 975 µg/mL 
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de acetonitrila:água (2:8, v/v) e homogeneizadas durante um minuto em vórtex. Foram 

injetados no sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 50 µg/mL de cada 

solução padrão. 

 

4.5.3. Desempenho do método analítico 

 

 Foram realizados ensaios de recuperação que consistiam em contaminar 

artificialmente uma amostra de fígado e músculo com as aflatoxinas B1, B2, G1 e G2, nas 

concentrações de 5 e 20 µg de AF/kg, para avaliação do desempenho do método analítico. 

Antes da contaminação das amostras, quantificaram-se as mesmas, para a verificação da 

existência de algum resíduo, e somente em seguida foi feita a contaminação artificial, 

adicionando-se as concentrações pré-estabelecidas no momento da extração da amostra, na 

qual se pesa a amostra e adiciona-se a solução metanol:água (80:20. v/v). 

As contaminações foram realizadas em triplicata, ou seja, três vezes, para cada 

concentração do composto, seguindo a metodologia descrita a seguir (4.6) e submetidas à 

derivatização e injetadas no sistema CLAE para obtenção de percentuais de recuperação e 

coeficientes de variação. 

 

4.5.4 Limites de detecção e quantificação 

 

 Foram determinados os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) com a injeção 

de quantidades decrescentes no sistema, até a menor concentração de detectada e quantificada 

de aflatoxinas nas amostras de fígado e músculo (VICAM, 2017). 

 

4.5.5 Detecção e quantificação de aflatoxinas em amostras de peixes  

 

A determinação das aflatoxinas nas amostras de peixes foi efetuada de acordo com 

Michelin et al. (2017), com uso de colunas de imunoafinidade Aflatest WB® (Vicam, 

Watertown, Estados Unidos da América) e sistema de cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE), conforme descrito resumidamente a seguir. 
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 Foram utilizados o músculo e o fígado. Ambos foram homogeneizados e triturados. 

Para a amostra analítica do músculo foram utilizados 5 g, acondicionados em um frasco com 

20 mL de solução metanol:água (80:20, v/v), e com o auxílio de um mixer  homogeneizou-se 

durante 3 minutos. Em seguida, foi levado à centífuga a 3.000 rpm por 10 minutos. Com 

auxílio do filtro de seringa PTFE 0,45µm (CHROMAFIL
® 

Xtra) retirou-se o sobrenadante, e 

posteriormente adicionaram-se 4 mL do filtrado acrescidos de 25 mL de solução tampão 

fosfato 0,01 M em um tubo cônico. Na sequência, a solução passou pela coluna de 

imunoafinidade com fluxo de 1-2 gotas. Imediatamente a coluna foi lavada com 20 mL de 

solução tampão fosfato 0,01 M e depois com 1 mL de água ultrapura. Através da passagem de 

1,5 mL de metanol pela coluna de imunoafinidade, foi realizada a eluição das aflatoxinas. O 

eluato foi recolhido em vial de 2 mL e evaporado até que estivesse seco, sob fluxo de N2.  

Para amostra analítica de fígado, foi utilizado 1 g, acondicionado em um frasco com 

10 mL de solução metanol:água (80:20, v/v), e com o auxílio de um mixer foi homogeneizado 

durante 3 minutos. Em seguida, foi centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos. Com auxílio do 

filtro de seringa PTFE 0,45µm CHROMAFIL
® 

Xtra retirou-se o sobrenadante, e 

posteriormente foi adicionado 1 mL do filtrado acrescido de 25 mL de solução tampão fosfato 

0,01 M em um tubo cônico.  

Na sequência, a solução passou pela coluna de imunoafinidade com fluxo de 1-2 

gotas. Imediatamente a coluna foi lavada com 20 mL de solução tampão fosfato 0,01 M e 

depois com 1 mL de água ultrapura. Através da passagem de 1,5 mL de metanol pela coluna 

de imunoafinidade, foi realizada a eluição das aflatoxinas, sendo que o eluato foi recolhido 

em vial de 2 mL, e evaporado até a secura, sob fluxo de N2.  

A derivatização foi efetuada com uso de ácido trifluoracético (TFA) (Neon, São Paulo, 

Brasil). O resíduo foi derivatizado utilizando 25 µL de TFA e ressuspendido com 975 µL de 

solução acetonitrila:água, na proporção 2:8 (v/v). As amostras apresentaram no total 1 mL de 

volume final. 

Após a realização da derivatização, através de um injetor automático, 50 µL de cada 

amostra foram injetados em um cromatógrafo Shimadzu modelo Prominence vinculado ao 

software LabSolutions (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão). Foi utilizada uma fase móvel 

isocrática composta de água:acetonitrila:metanol (5,4:1:1 v/v/v) a um fluxo de 1 mL/min. com 

a finalidade de separar as aflatoxinas.  

Ainda, foi utilizado um cartucho de pré-coluna Shim Pack GVP-ODS 10L X 4,6 

(Shimadzu Corporation, Kyoto, Japão), além de uma coluna HyperClone BDS C18 (3µm) 

100x 4,6 mm (Phenomenex
®
, Califórnia, EUA) e por fim um detector de fluorescência RF-20ª 
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com excitação 350 nm e emissão de 450 nm. Deste modo, a quantificação das aflatoxinas nas 

amostras foi realizada através da interpolação das áreas dos picos cromatográficos, alcançados 

pelas amostras, na equação de regressão da curva de calibração. 

 

4.6. Comitê de Ética 

 

 Para a realização do presente experimento, houve aprovação pelo Comitê de Ética no 

Uso de animais (CEUA) da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da 

Universidade de São Paulo (USP), sob o protocolo 5925140618. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Atividade de Água (Aa) da ração 

 

 Na Figura 12 encontram-se os resultados de atividade de água (Aa) obtidos das 

amostras de ração analisadas. Nota-se uma baixa atividade de água obtida nas amostras, com 

valores entre 0,51 a 0,69 e média de 0,60. Deste modo, foi escolhido o meio de cultura ágar 

dicloran glicerol (DG18) para contagem de fungos filamentosos nas amostras de rações 

(PITT; HOCKING, 2009). 

A atividade de água é a disponibilidade de água presente no alimento, podendo variar 

de 0 a 1, e está estritamente ligada à deterioração e o desenvolvimento de algumas espécies de 

microrganismos, das quais destacam-se os bolores e leveduras. Dada à elevada tolerância dos 

bolores a baixas Aa, podem causar alterações nos alimentos e nas rações com Aa menor que 

0,60 (SCHMITZ; BRUM; TERRA, 1979). 

Vale ressaltar que a umidade relativa interfere diretamente na atividade de água, uma 

vez que, ao armazenar alimentos de baixa Aa em locais com elevada umidade relativa, 

ocorrerá aumento da Aa do alimento, podendo favorecer a ação dos microrganismos 

(HOFFMAN, 2001). 

Em estudos anteriores que avaliaram a atividade de água de rações para peixes e/ou 

matérias-primas para a alimentação dos mesmos, obtiveram resultados similares ao 

encontrados no presente estudo, Massocco (2016) obteve como resultado uma variação de 

0,45 e 0,74 em rações provenientes de cinco pisciculturas do Estado de São Paulo, das quais 

100% estavam contaminadas por fungos do gênero Aspergillus, sendo 84,2% das cepas 

isoladas capazes de produzir micotoxinas. Já Barbosa et al. (2013) relataram uma média na Aa 

de 0,598 em 60 amostras de rações em pisciculturas do Rio de Janeiro e ao avaliar a 

micobiota fúngica, também verificou-se a presença de fumonisinas (98%), traços de 

aflatoxinas (55%) e ocratoxinas (3,3%). 

Jakić-Dimić et al. (2005), que analisaram amostras de matéria-prima na ração para 

peixes, constataram que quase a totalidade das amostras estavam contaminadas por fungos, 

sobretudo o milho.  
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Figura 12- Distribuição das contagens de bolores e leveduras e atividade de água das rações avaliadas 

Legenda: Log UFC/g: Unidades Formadoras de Colônias em logaritmo e Aa: Atividade de água 
Fonte: Própria autoria. 

 

 

5.2. Avaliação da micobiota da ração 

 

Os resultados da contagem do crescimento fúngico das rações em log UFC/g estão 

expressos no Gráfico 1. Pode-se observar que aproximadamente 77% das amostras foram 

positivas, ou seja, houve crescimento em 20 amostras, e apenas seis não apresentaram 

crescimento, representando 23% do total de amostras avaliadas. 

A contagem fúngica obtida das amostras ficou entre 2,00 e 4,70 log UFC/g, com 

média de 2,31 log UFC/g. Em estudos anteriores, realizados por Massocco (2016), foram 

observados resultados similares, com crescimento fúngico variando de 2,00 a 4,60 log UFC/g. 

O mesmo ocorreu no Rio de Janeiro, os resultados de Barbosa et al. (2013) apresentaram 

crescimento entre 2,0 a 4,43 log UFC/g, enquanto em pesquisa realizada em Manaus, 

Amazonas, por Atayde et al. (2008) foi observado crescimento fúngico com média de 1,45 log 

UFC/g. 

Segundo Cardoso Filho et al. (2011), não existe legislação abrangente para 

contaminação por fungos na alimentação animal, entretanto, não são recomendadas contagens 

superiores a 4,00 log UFC/g em padrões utilizados em outros países no mundo para 

certificação de ração animal. Levando-se em consideração esse padrão, observou-se que 24 
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amostras (92,3%) estariam dentro do recomendado e duas (7,7%) excederiam o valor 

recomendado (ATAYDE, 2008; CARDOSO FILHO et al., 2011).  

A alta contaminação fúngica pode  acarretar a perda da palatabilidade da ração e,  

alteração na qualidade, afetando a produtividade, além da possibilidade desses produzirem 

micotoxinas. A contaminação pode indicar que possivelmente essas rações não foram 

armazenadas de maneira adequada, consequentemente causando prejuízos à saúde dos peixes 

cultivados e ao homem (ATAYDE, 2008; NUNES, 2009; CARDOSO FILHO et al., 2011; 

BARBOSA et al., 2013). 

Em relação às condições de armazenamento das rações, foi observado no presente 

estudo que nenhuma propriedade estava de acordo com o regulamento técnico sobre as 

condições higiênico-sanitárias e de boas práticas intituído pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, através da Instrução Normativa Nº 4, de 23 de fevereiro de 2007, 

pois as rações muitas vezes estavam diretamente no chão e encostadas na parede, as 

embalagens estavam abertas em locais sem qualquer controle de temperatura e umidade. Na 

Figura 13 pode ser observado o armazenamento de rações para peixes, com a presença de 

mofo nas paredes, indicando condições inadequadas de temperatura e umidade, além do 

acondicionamento das rações com outros produtos e materiais (BRASIL, 2007). 

 

Figura 13- Armazenamento de ração em umas das propriedades. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

Vale ressaltar que a presença de fungos na ração não está diretamente relacionada à 

presença de aflatoxinas. Assim, as condições ótimas para o crescimento fúngico não são 



51 
 

necessariamente ótimas para a produção das toxinas, todavia, elevadas contagens de fungos 

podem ser um indicativo da presença de micotoxinas nos alimentos (HUSSEIN; BRASEL, 

2001; PEREIRA et al., 2002). 

Em estudos com rações destinadas a peixes, foram identificadas várias espécies de 

fungos, sendo as mais frequentes pertencentes aos gêneros Penicillium, Cladosporium, 

Aspergillus e Fusarium (CARDOSO FILHO, 2011; ALMEIDA et al., 2015). Contudo, as 

rações avaliadas no presente estudo apresentaram fungos dos gêneros Penicillium, 

Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Verticillium, Fusarium e Curvularia, como podem ser 

observados na Figura 14. 

 

Figura 14- Frequência dos gêneros de fungos encontrados na ração para peixes. 

 

Fonte: Própria autoria. 

 

O gênero Aspergillus apresenta distribuição global e é mais abundante em regiões 

tropicais e subtropicais. Esses microrganismos podem contaminar os produtos agrícolas em 

etapas como a pré-colheita, colheita, processamento, manuseio, ou seja, em toda a cadeia de 

produção do alimento. Muitas espécies deste gênero são produtoras de micotoxinas, sendo as 

principais A. niger, A. flavus, A. parasiticus, A. ochraceus e A. alliaceus (PERRONE et al., 

2007). 

Hashimoto et al. (2014) reportaram que a comercialização de ração no varejo em 

locais onde as rações ficam expostas pode contribuir para a contaminação por fungos, 

principalmente do gênero Aspergillus, os quais podem ser produtores de aflatoxinas. 

Entretanto, a presença da micotoxina pode depender de outros fatores antes mesmo da venda 
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dessas rações, como matéria-prima, condições de processamento e o manuseio ao longo da 

fabricação. 

Em várias propriedades pesque-pague e pisciculturas as rações são armazenadas em 

baldes ou tambores tampados, hermeticamente ou não, próximos aos lagos e/ou tanques, 

sendo expostos ao ambiente por um longo período. Isto pode causar a fermentação ou até 

mesmo o apodrecimento, aumentando a proliferação dos microrganismos, inclusive os fungos 

(COELHO, 2014). 

Em estudos similares no Irã, Alinezhad et al. (2011) avaliaram a ocorrência natural de 

fungos e aflatoxinas em rações e matérias-primas para trutas arco-íris (Oncorhinchus mykiss) 

e observou-se predominância do gênero Aspergillus (57,0%),  Penicillium (12,84%), Absidia 

(11,01%) e Pseudallscheria (10,10%). O A. flavus foi a espécie mais frequentemente 

(60,66%) isolada de todos os ingredientes que compunham a ração, além de estes estarem 

contaminados por AFB1 em níveis que variaram de 1,83 a 67,35 µg/kg, indicando um valor 

superior ao nível aceitável. 

O gênero Penicillium também é de ampla distribuição na natureza e está relacionado 

com a deterioração de grãos armazenados em condições favoráveis ao crescimento fúngico, 

como alta umidade e altas temperaturas, sendo que essa espécie também é produtora de 

micotoxinas (PITT, 2000; RIBEIRO et al., 2003).  

A predominância dos gêneros Penicillium e Aspergillus no presente estudo foram 

reportados em pesquisas realizadas por Nunes et al. (2009) dos quais identificaram oito 

gêneros fúngicos em amostras de ração e matérias-primas para rações de peixes no Estado do 

Piauí, com predominância de 50,9% de Penicillium e 29,3% do gênero Aspergillus. Calvet et 

al. (2015) avaliaram a micobiota e ocorrência de micotoxinas em rações de camarões, 

reportando contaminação por AFB1 com valores máximos de 0,36 µg/kg, demonstrando 

também a presença de fungos toxigênicos. 

Atayde (2008) avaliou em 30 amostras o potencial toxigênico a partir de isolados na 

ração para peixes fabricada no Estado do Amazonas, as quais apresentaram 15 espécies do 

gênero Penicillium. Araújo et al. (2010) identificaram a ocorrência de fungos em ingredientes 

e ração para tambaqui (Colossoma macropomum) no Estado de Alagoas, prevalecendo os 

gêneros Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Cladosporium e Curvularia, de modo similar 

aos resultados encontrados na presente pesquisa. 

Massocco (2016) avaliaram a micobiota de rações de pisciculturas do Estado de São 

Paulo, identificando fungos do gênero Penicillium em 100% das amostras, encontrando 

também fungos do gênero Fusarium, ambos produtores de micotoxinas, além da presença de 
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Cladosporium. Barbosa et al. (2013) identificaram na micobiota de rações provenientes de 

pisciculturas do Estado do Rio de Janeiro, a prevalência dos gêneros Cladosporium em 85% 

das amostras, seguido por Aspergillus em 68% e Penicillium em 60%, além de outros gêneros 

menos frequentes como Wallemia, Eurotium, Aureobasidium, Mucor e Nigrospora. Entre as 

micotoxinas identificadas, revelou-se uma co-ocorrência entre a FB1, presente em 98% das 

amostras,  AFB1 em 55% e OTA em 3,3%. 

Almeida et al. (2011) obtiveram crescimento fúngico em 40,2% das amostras de ração 

provenientes de pisculturas de Portugal e os gêneros detectados foram Aspergillus, 

Penicillium, Cladosporium e Fusarium, sendo a espécie A. flavus a mais predomintate, o que 

caracteriza o aumento do potencial risco de produção de aflatoxinas em ração durante o 

armazenamento.   

 No presente estudo, as colônias de Aspergillus (Figura 15) isoladas não foram 

pertencentes à seção Flavi, sendo negativas  na triagem em ágar AFPA. 

 

Figura 15- Crescimento fúngico em ágar DG18 e micrografia de um fungo do gênero Aspergillus. 

 

Legenda: (A) Crescimento de bolores em Ágar DG18, (B) Micrografia de fungo, corado com Azul de Algodão e aumento de 

400x. 

Fonte: Própria autoria. 

 

5.3. Resultados do desempenho do método analítico 

 

 As curvas de calibração e a avaliação do desempenho dos métodos analíticos foram 

realizadas para aflatoxinas nos tecidos hepático e muscular de diferentes espécies de peixes 

redondos e os resultados são apresentados a seguir. 

 

A B 
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5.3.1. Curvas de calibração 

 

 O coeficiente de determinação (R²) das curvas para as aflatoxinas AFG1, AFB1, AFG2 

e AFB2, foram, respectivamente, 0,997, 0,995, 0,997 e 0,995. Foram realizados cinco pontos 

com concetrações para cada aflatoxinas de 0,5, 1,0, 5,0, 10,0 e 15,0 µg/kg, as curvas obtidas 

podem ser observadas a seguir (Figura 15). 

 

Figura 15- Curvas de Calibração das aflatoxinas AFG1, AFB1, AFG2 eAFB2. 

 

Legenda: Curvas de calibração com cinco pontos, obtidas para as soluções padrão (a) AFG1 com coeficiente de correlação r= 

0,996 , (b) para AFB1 com coeficiente de correlação r= 0,997, (c)  AFG2 com coeficiente de correlação r= 0,995e (d) AFB2 

com coeficiente de correlação r= 0,994. 

Fonte: GODOY, S. H. S. Ocorrência de aflatoxinas em rações e tilápias (Oreochromis niloticus) no Brasil. 2018. 68f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos). Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

5.3.2. Tempos de retenção 

 

Na Figura 16 é possível verificar os tempos de retenção de cada aflatoxina. Foi 

realizada a derivatização pré-coluna utilizando o ácido trifluoracético (TFA) para aumentar a 

intensidade de fluorescência dessas aflatoxinas em análises de CLAE, assim, observa-se que 

as aflatoxinas AFG1 e AFB1 são convertidas em AFG2a e AFB2a, respectivamente. 
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Figura 16- Cromatograma com os tempos de retenção na concetração de 0,5 µg/kg de cada aflatoxina. 

 

Legenda: Os tempos de retenção de cada aflatoxina são representados no cromatograma, sendo AFG2a (AFG1) 4.629 min, 

AFB2a (AFB1) 6.722 min, AFG2 10.287 min e para AFB2 15.987 min. 

Fonte: GODOY, S. H. S. Ocorrência de aflatoxinas em rações e tilápias (Oreochromis niloticus) no Brasil. 2018. 68f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos). Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 

 

5.3.3. Avaliação do desempenho dos métodos analíticos 

 

 Na Tabela 4 é possível observar os limites de detecção (LD) e os limites de 

quantificação (LQ) do método.  

 

Tabela 4- Limites de detecção e quantificação das amostras de fígado e músculo.  

Limites Fígado (µg/kg) Músculo (µg/kg) 

LD 0,05 0,03 

LQ 0,15 0,09 
Legenda: LD: Limite de Detecção e LQ: Limite de Quantificação. 

Fonte: Própria autoria. 

 

Os ensaios de recuperação nas amostras de fígado e músculo foram efetuados em 

conjunto com os alunos Carolina Maria Bedoya Serna, Euder Cesar Michelin, Marina 

Martinêz Massocco e Sílvia Helena Seraphin de Godoy, os quais também avaliaram 

aflatoxinas em peixes, em diferentes experimentos. 
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 Na Tabela 5 estão expressos os níveis e porcentagens dos valores obtidos paras as 

amostras de fígado, considerando os dois níveis de toxina, sendo a recuperação média 104,4% 

para AFB1, 112,6% para AFB2, 91,5% para AFG1e de 104,5% para AFG2.  

Para as amostras de músculo os níveis e porcentagens obtidos considerando os dois 

níveis de toxina no músculo podem ser observados na Tabela 6, sendo a recuperação média 

para AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2 de 93,2%, 91%, 83% e 100,1%, respectivamente. 

 São recomendadas, para níveis de 1 a 10 µg/kg, recuperações de 70 a 110% para AFB1 

ou a somatória das aflatoxinas AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2, enquanto que para níveis acima 

de 10 µg/kg é recomendado um nível de recuperação de 80 a 110% (UNIÃO EUROPEIA CE. 

nº 401, 2006). Quanto ao Coeficiente de Variação (CV), para níveis de 1 a 9,99 µg/kg é 

recomendado não exceder o valor de 30%, ou 20% para níveis entre 10 a 99,99 µg/kg 

(BRASIL, 2011).  

No presente estudo foi possível observar que os resultados das porcentagens de 

recuperação e dos coeficientes de variações para todos os métodos analisados (fígado e 

músculo) revelam-se adequados e dentro da faixa de desempenho de método analíticos para 

análises de micotoxinas. 
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Tabela 5- Percentuais de recuperação e coeficientes de variação obtidos nos ensaios de validação do método de 

análise de aflatoxinas em amostras de fígado de peixe. 

AFB1 

Adicionada 

µg/kg 

AFB1 

Observada 

µg/kg 

AFB1 

Média  

µg/kg 

Recuperação 

Média (%) 

Coeficiente de 

Variação (%) 

5,0 

5,9 

5,5 109,9 8,4 5,0 

5,7 

20,0 

19,4 

19,5 98,0 9,6 21,5 

17,8 

AFB2 

Adicionada 

µg/kg 

AFB2 

Observada 

µg/kg 

AFB2 

Média  

µg/kg 

Recuperação 

Média (%) 

Coeficiente de 

Variação (%) 

5,0 

6,7 

6,4 123,0 8,3 5,8 

6,7 

20,0 

20,4 

20,4 102,2 7,3 21,9 

18,9 

AFG1 

Adicionada 

µg/kg 

AFG1 

Observada 

µg/kg 

AFG1 

Média  

µg/kg 

Recuperação 

Média (%) 

Coeficiente de 

Variação (%) 

5,0 

4,7 

4,2 85,3 11,6 3,7 

4,3 

20,0 

20,7 

19,5 97,6 13,4 21,3 

16,5 

AFG2 

Adicionada 

µg/kg 

AFG2 

Observada 

µg/kg 

AFG2 

Média  

µg/kg 

Recuperação 

Média (%) 

Coeficiente de 

Variação (%) 

5,0 

5,7 

5,5 110,4 13,7 6,7 

6,2 

20,0 

20,5 

19,7 98,5 9,8 21,1 

17,5 
Fonte: GODOY, S. H. S. Ocorrência de aflatoxinas em rações e tilápias (Oreochromis niloticus) no Brasil. 2018. 68f. 

Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos (Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos). Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2018. 
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Tabela 6- Percentuais de recuperação e coeficientes de variação obtidos nos ensaios de validação do método de 

análise de aflatoxinas em amostras de músculo de peixes redondos. 

AFB1 

Adicionada 

µg/kg 

AFB1 

Observada 

µg/kg 

AFB1 

Média  

µg/kg 

Recuperação 

Média (%) 

Coeficiente de 

Variação (%) 

5,0 

5,3 

4,8 96,0 10,4 4,7 

4,3 

 

18,9 

18,1 90,5 4,7 20,0 18,2 

  17,2 

AFB2 

Adicionada 

µg/kg 

AFB2 

Observada 

µg/kg 

AFB2 

 Média 

µg/kg 

Recuperação 

Média (%) 

Coeficiente de 

Variação (%) 

5,0 

4,6 

4,8 96,0 10,0 4,4 

5,4 

20,0 

18,9 

17,2 86,0 9,8 17,4 

15,6 

AFG1 

Adicionada 

µg/kg 

AFG1 

Observada 

µg/kg 

AFG1 

Média  

µg/kg 

Recuperação 

Média (%) 

Coeficiente de 

Variação (%) 

5,0 

4,6 

4,8 96,0 27,0 3,7 

6,2 

20,0 

13,9 

14,1 70,5 9,2 15,4 

12,9 

AFG2 

Adicionada 

µg/kg 

AFG2 

Observada 

µg/kg 

AFG2 

Média  

µg/kg 

Recuperação 

Média (%) 

Coeficiente de 

Variação (%) 

5,0 

5,9 

5,1 102,0 20,2 3,9 

5,4 

20,0 

19,3 

19,6 98,2 1,8 20,0 

19,7 
Fonte: Própria autoria. 
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5.4. Determinação e Quantificação de Aflatoxinas nas amostras de peixes 

5.4.1 Aflatoxinas no fígado e músculo de peixes redondos 

 

Na análise de aflatoxinas no fígado foram detectadas AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2, 

resultados apresentados na Tabela 7. Em 70% das amostras analisadas apresentaram 

positividade para AFB1, sendo 43,33% traços e 26,67% quantificáveis, com mínimo de 0,05 

µg/kg e máximo de 5,70 µg/kg e média 0,38 µg/kg. A AFB2 foi detectada em 10% das 

amostras, com 6,67% traços e 3,33% quantificáveis, com nível de 0,07 µg/kg a 0,78 µg/kg e 

média de 0,31 µg/kg. Em 36,67% das amostras foi detectada AFG1 (20% traços e 16,67% 

quantificáveis), com valores entre 0,06 µg/kg e 0,35 µg/kg e média de 0,16 µg/kg. Para AFG2, 

10% das amostras apresentaram positividade, sendo 6,67% traços e 3,33% quantificáveis com 

valores entre 0,12 µg/kg e 0,38 µg/kg e média de 0,22 µg/kg. 

 

Tabela 7- Aflatoxinas detectadas e quantificadas no fígado dos peixes redondos. 

Níveis 

no 

Fígado 

ND (<LD) 
Traços  

(entre LD e LQ) 

Níveis 

Quantificáveis 

(>LQ) 

Positivos (>LD) 

n % n % n % n % 

AFB1 9 30   13 43,33 8 26,67 21 70 

AFB2 27 90 2 6,67 1 3,33 3 10 

AFG1 19 63,33 6 20 5 16,67 11 36,67 

AFG2 27 90 2 6,67 1 3,33 3 10 

N = 30. 

ND: Não detectado, LD: Limite de detecção = 0,05 µg/kg, LQ: Limite de Quantificação = 0,15 µg/kg, Traços: entre LD e 

LQ. 

Fonte: Própria autoria. 

 

 Na análise do músculo dos peixes foram encontradas as aflatoxinas AFB1, AFB2 e 

AFG1, que podem ser observadas na Tabela 8.  

As amostras positivas para AFB1 representaram em 43,33% das amostras (23,33% 

traços e 20% quantificáveis), com variação de 0,03 µg/kg a 1,14 µg/kg e média de 0,24 µg/kg. 

Para AFB2, foram encontradas 26,67% de amostras positivas (20% traços e 6,67% 

quantificáveis), sendo que os níveis variaram de 0,16 µg/kg a 0,30 µg/kg com média de 0,11 

µg/kg. Foram observados 16,67% de positividade para AFG1 (10% traços e 6,67% 

quantificáveis) com valores de 0,06 µg/kg a 0,40 µg/kg com média de 0,20 µg/kg. 
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Tabela 8- Aflatoxinas detectadas e quantificadas no músculo dos peixes redondos. 

Níveis no 

Músculo 

ND (<LD) 

Traços 

(entre LD e 

LQ) 

Níveis 

Quantificáveis 

(>LD) 

Positivos 

(>LD) 

n % n % n % n % 

AFB1 17 57 7 23 6 20 13 43 

AFB2 22 73 2 7 1 3 3 10 

AFG1 25 83 3 10 2 7 1 3 

AFG2 30 100 0 0 0 0 0 0 
N = 30. 

ND: Não detectado, LD: Limite de detecção = 0,03 µg/kg, LQ: Limite de Quantificação = 0,09 µg/kg, Traços: entre LD e 

LQ. 

Fonte: Própria autoria. 

 

 No presente estudo, não foi realizada a contaminação intencional da ração dos animais 

a fim de avaliar os resíduos e exposição dos mesmos, e sim a ocorrência natural das 

aflatoxinas nas propriedades (pisciculturas e pesque-pague). É possível observar que há 

presença de resíduos de todas aflatoxinas no fígado e de aflatoxinas B1, B2 e G1 no músculo, 

com destaque para a AFB1, que foi encontrada em 70% das amostras de fígado e 43,33% das 

amostras de músculo.  

Em estudos que analisaram a ocorrência natural de resíduos aflatoxinas em fígado e 

músculo, foi reportada por GODOY (2018) nos tecidos de tilápia (Oreochromis niloticus), a 

presença de AFB1 em 85,72% das amostras de fígado (40,48% traços e 45,24% em níveis 

quantificáveis) e 7,14% de amostras positivas para AFG1 (4,76% traços e 2,38% 

quantificáveis). No músculo apenas a AFB1 foi detectada no estudo citado, com positividade 

de 19,05% (2,38% traços e 16, 67 quatificáveis) nas amostras. Todavia, estudos conduzidos 

por Mohamed et al. (2017) constataram a presença de aflatoxinas (AFB1, AFB2 e AFG2)  no 

músculo em 96% das amostras de tilápia com concentrações de 0,370 a 12,9 μg AFB1/kg em 

60% dos animais, deste modo, sendo similar aos resultados encontrados no presente estudo. 

Nas 30 amostras testadas no presente estudo, foram encontradas 21 positivas para 

AFB1 no fígado, enquanto no músculo 13 foram positivas, embora os resultados estejam em 

níveis inferiores aos preconizados pela legislação brasileira evidencia, portanto que os peixes 

são suscetíveis à acumulação de toxinas em seus tecidos, além de estarem expostos a uma 

alimentação contaminada por aflatoxinas. 

A importância dada à AFB1 deve-se ao fato de ser a aflatoxina mais tóxica em relação 

às demais, considerada também o mais potente composto cancerígeno natural para os animais, 

além de ser a causa de diversos outros efeitos deletérios em várias espécies de peixes e 
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camarões. Esses efeitos incluem injúrias na função do fígado, necrose e tumores, baixa 

eficiência na conversão alimentar, diminuição do ganho de peso, aumento da susceptibilidade 

a doenças infecciosas secundárias, além de elevar a mortalidade (SANTACROCE et al., 2008, 

KUBITZA, 2010). 

 Os efeitos da AFB1 em diferentes espécies de peixes podem ser demonstrados em 

estudos realizados através da contaminação proposital da ração, como Tuan et al. (2002) que 

avaliaram as respostas de tilápias quanto às concentrações de AFB1 (0, 250, 2.500, 10.000 ou 

100.000 μg/kg) durante oito semanas, constatando que dietas com níveis acima 2.500 μg/kg 

afetam negativamente o hematócrito e o crescimento, acima de 10.000 μg/kg apresentaram 

lesões hepatocelulares e redução no ganho de peso e acima de 100.000 μg/kg houve necrose 

hepática grave, além de mortalidade de 60% dos peixes neste tratamento. Entretanto, nenhum 

efeito adverso foi encontrado com níveis de 250 μg AFB1/kg  de dieta. 

Deng et al. (2010) avaliaram os efeitos tóxicos e os resíduos de AFB1 em tilápias 

alimentadas com seis dietas contendo diferentes níveis de AFB1 (19, 85, 245, 638, 793 e 1641 

μg/kg) durante 20 semanas. Foi observado que doses com níveis acima de 245 μg/kg 

induziram o distúrbio hepático, sendo detectados resíduos apenas no fígado.  

O matrinxã (Brycon cephalus) foi estudado por Bedoya-Serna et al. (2018), com 

exposição durante 180 dias a dietas compostas de 10, 20 e 50 μg/kg de AFB1. Ao final do 

período de exposição, apenas a AFB1 foi detectada no fígado com variação de 0,15 a 0,61 

μg/kg e no músculo foram detectados apenas traços. Deste modo, a não deposição 

significativa nos tecidos de matrinxã poderia sugerir uma resistência ao acúmulo de AFB1. 

Entretanto, a exposição crônica às aflatoxinas indicou um efeito de suscetibilidade sobre o 

desempenho, sobretudo ao peso e comprimento dos animais. 

Os resultados encontrados por Michelin et al. (2017) ao expor a espécie lambari 

(Astyanax altiparanae) a dietas com 10, 20, 50 μg/kg de AFB1 durante 120 dias mostraram 

detecção de AFB1 nos tecidos nos animais alimentados com 50 μg/kg após 90 dias de 

exposição. Ao final do experimento, os níveis de acúmulo de AFB1 no fígado chegaram a 

215,34 μg/kg e 58,47 μg/kg no músculo, demonstrando  similaridade com a concentração que 

foi incorporada a ração durante os 120 dias de exposição. 

Em outras espécies, como a carpa (Carassius auratus gibelio), a exposição por 24 

semanas a dietas com 3,3, 22,3 e 1646,5 μg/kg de AFB1 não demonstrou efeitos negativos no 

fígado ou no desempenho dos animais e o acúmulo no músculo foi abaixo de 5 μg/kg (Huang 

et al, 2014). Diferentemente de El-Sayed e Khalil (2009), que relataram deposição de 4,5 
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μg/kg de AFB1 no músculo de robalos (Dicentrarchus labrax L.) após 42 dias de exposição a 

uma dieta de 18μg/kg. 

É possível observar nesses estudos que os resíduos de aflatoxinas presentes no fígado 

são maiores do que os níveis encontrados no músculo, principalmente devido à via de 

metabolização e à lipossolubilidade das aflatoxinas (EL SAYED et al., 2009; DENG et al., 

2010). 

As aflatoxinas são absorvidas no trato gastrointestinal e distribuídas ao músculo, rins, 

tecido adiposo, e principalmente ao fígado, pela sua função de detoxificação e excreção de 

toxinas. Isso explicaria os níveis mais elevados de AFB1 encontrados no fígado e mais baixos 

em músculo (BATATINHA et al., 2008; EL SAYED et al., 2009; DENG et al., 2010; 

GODOY, 2018). 

Todavia, vários autores vêm demostrando que os padrões de biotransformação da 

AFB1 possuem uma variação muito grande entre as espécies, o que explicaria os diferentes 

graus de suscetibilidade à AFB1. Algumas espécies são sensíveis mesmo em doses baixas 

(BUSBY; WOGAN, 1984; UYSAL et al., 2005; LOPES et al., 2005; SANTACROCE et al., 

2007; EL SAYED; KHALIL, 2009; MOHAMED et al., 2017).  

No presente estudo, foram observadas concentrações de AFB1, cujo valor máximo 

encontrado no fígado foi de 5,70 μg/kg e 1,14 μg/kg no músculo, apesar de estarem em níveis 

aparentemente baixos, Halver (1969) demonstrou em sua pesquisa os efeitos 

hepatocarcinogênicos ao expor trutas arco-íris a uma dieta com concentração de 0,5 μg 

AFB1/kg durante seis meses. Deste modo, fica evidenciada a possibilidade de acúmulo das 

aflatoxinas no músculo dos peixes redondos a partir da exposição natural às rações oferecidas 

nas propriedades, principalmente se esta for a longo prazo. 

Contudo, as espécies de peixes possuem diferentes mecanismos de metabolização, 

sendo que algumas das espécies têm maior facilidade de desintoxicação e excreção dos 

metabólitos menos tóxicos da AFB1, já outras podem sofrer biotransformação para compostos 

mais tóxicos, como a forma ativada da AFB1, a 8,9-epóxido. Isto, juntamente com a duração 

da exposição à toxina, bem como sua concentração, resultaria em acúmulos diferentes nos 

tecidos de cada espécie (WOGAN, 1992; SANTACROCE et al., 2008; HUANG et al.,2014). 

A aflatoxicose nos peixes está diretamente relacionada à toxicidade da aflatoxina, ao 

tempo de exposição, estado nutricional e à concentração ingerida, consequentemente, os 

sintomas variam de intoxicação aguda, pela alta concentração de aflatoxinas, causando 

mortalidade e atrasos no crescimento e ganho de peso, à intoxicação crônica, geralmente em 
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concentrações baixas, levando as neoplasias e à morte (FERREIRA et al., 2006; BANDO et 

al., 2007). 

Entretanto, a legislação brasileira não contempla limites máximos para aflatoxinas em 

produtos de origem animal, com exceção da AFM1 em produtos derivados do leite. Deste 

modo, pode haver exposição dos consumidores aos efeitos tóxicos das aflatoxinas, sobretudo 

da AFB1, ao consumirem a carne de peixes redondos. Vale destacar que há diferenças de 

sensibilidade às aflatoxinas apresentadas pelas diferentes espécies de peixes, desta maneira, os 

limites máximos tolerados não se aplicariam do mesmo modo (BRASIL, 2011). 

Portanto, os limites máximos tolerados na ração e/ou matéria-prima na alimentação 

dos peixes, não protegem os animais de danos à saúde, além de poder causar inúmeros 

prejuízos na produtividade aos proprietários (MICHELIN et al., 2017; GODOY, 2018). 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

No presente estudo, há ocorrência de crescimento fúngico na ração dos peixes, 

principalmente dos gêneros Penicillium e Aspergillus. Houve ocorrência de resíduos de 

aflatoxinas, sobretudo AFB1, no fígado e músculo de peixes redondos, com detecção em 70% 

e 43% das amostras e com valores máximos de 5,70 μg/kg e 1,14 μg/kg, respectivamente. A 

presença de resíduos de aflatoxinas indica o consumo de ração contaminada pelos animais em 

condições de criação. Desta maneira, deve-se controlar a contaminação por aflatoxinas da 

ração para peixes, a fim de evitar riscos e garantir a segurança dos consumidores.  
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