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1. INTRODUÇÃO 
 

Os fungos, igualmente chamados de bolores ou leveduras são microrganismos 

com células eucarióticas, tem nutrição heterotrófica, parede celular rígida por conta da 

presença de quitina e podem ser uni ou multicelulares e devido a estas características, 

constituem um reino a parte, o Reino Fungi. Em condições favoráveis de crescimento, 

os fungos desenvolvem células reprodutivas chamadas de esporos. Estes últimos 

germinam, produzindo hifas, as quais se desenvolvem em sementes, grãos e outros 

substratos (BORGES, 1999). 

Quando se fala em fungos, muitas coisas automaticamente surgem na cabeça das 

pessoas, como fungos usados na alimentação cotidiana, efeitos psicotrópicos e 

alucinógenos dentre outras coisas. Apesar de tudo isso umas das coisas que são sempre 

relacionadas aos fungos são efeitos “tóxicos” que podem causar doenças e até a morte, 

porém, esses efeitos tóxicos são quase sempre associados a fungos de grande porte, os 

macrofungos (FREIRE et al., 2007). 

A medida que os fungos se reproduzem, vários substratos são produzidos, um 

deles são as micotoxinas. As micotoxinas são produtos metabólicos secundários 

produzidos pelos bolores e quando ingeridas, causam alterações biológicas prejudiciais 

aos seres humanos e outros animais, estes metabólitos fúngicos são quimicamente 

bastante diversos e podem estar contidos no interior dos esporos de bolores, em seus 

micélios, ou então serem liberados no alimento contaminado por estes microrganismos 

(BENNETT e KLICH, 2003 Apud., MAZIERO e BERSOT, 2010). 

 Em princípio, o problema é que essas toxinas podem ser produzidas também por 

fungos bem pequenos, microscópicos, incapazes de serem vistos a olho nu. Existem 

vários tipos de micotoxinas, tais como: Aflatoxina, Ocratoxina, Zearalenona, Patulina, 

Fumonisina dentre outros tipos. Um fungo pode produzir mais de um mesmo tipo de 

micotoxina assim como um tipo de micotoxina pode ser produzido por vários tipos de 

fungos. Os principais gêneros de fungos que produzem essas toxinas são os Aspergillus 

sp, Penicillium sp e o Fusarium sp.  (MAZIERO e BERSOT, 2010). 

Em função disso, as micotoxinas podem causar doenças através de quatro tipos 

principais de toxidade: Crônica, aguda, mutagênica e teratogênica. Os sintomas deste 

envenenamento são diversos como: abortos e aparecimento de fetos mumificados em 

animais, doenças renais, edemas, baixa imunidade além de também poder estar 
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relacionada com o aparecimento de câncer. Também podem causar alterações na 

produção vegetal, sendo associada a perda de valor nutricional, baixa produtividade e 

alterações no sabor (NONES et al., 2017). 

As rações animais, por terem uma concentração rica em grãos e sementes, tem 

uma alta probabilidade de ter, em sua composição, micotoxinas. Vista esta 

probabilidade, este trabalho tem o objetivo de analisar a presença de fungos 

potencialmente micotoxigênicos nas rações a granel a partir de análises 

microbiológicas. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 As micotoxinas são substâncias extremamente perigosas, uma vez que podem 

ocasionar diversas doenças nos animais e nos seres humanos. Atacam de forma 

silenciosa, já que não causam resultados imediatos e não podem ser vistas a olho nu 

(FREIRE et al., 2007). 

 Com as condições necessárias os fungos podem se proliferar em diversos 

substratos. Vários fatores influenciam a sobrevivência, proliferação dos fungos e a 

produção de micotoxinas, como principais fatores temos a temperatura, a umidade, além 

de outros fatores como a atmosfera de crescimento e a disponibilidade de nutrientes. 

Eles gostam de muita umidade e temperaturas altas, coisas que normalmente ocorrem 

em grãos quando mal armazenados (BAPTISTA et al., 2004). 

 Os problemas causados pelas micotoxinas não são tão recentes, em 1960 mais de 

100.000 perus morreram na Inglaterra, essas mortes foram atribuídas a ingestão de 

rações produzidas utilizando amendoim importado do Brasil, amendoim esse que estaria 

contaminado por aflatoxinas (SANTOS et al., 2014). 

 Micotoxinas podem causar pequenos e grandes danos econômicos, a maior parte 

desses danos acontecem devido os efeitos das micotoxinas na produção animal. Além 

de poder causar morte elas também causam uma diminuição no potencial reprodutivo 

dos animais. Geralmente o impacto econômico causado pela diminuição do potencial 

reprodutivo é maior do que a causada pela morte do animal por micotoxicose 

(TEXEIRA, 2013). 

 Devido às doenças que a ingestão de alimentos contaminados por micotoxinas 

podem causar tanto nos humanos quanto nos animais e pelos danos econômicos que 

essas doenças podem ocasionar, é necessário o estudo mais aprofundados dessas 

substâncias e do grau de contaminação das rações nos sistemas de armazenamento 

atuais. 

 De acordo com Profeta e Silva (2005) o uso de sistemas de controle de qualidade 

como APPCC (análise de perigos e pontos críticos de controle) e BPM (boas práticas de 

manipulação) são ferramentas fundamentais que podem auxiliar na prevenção de 

contaminações. Para tanto, exames microbiológicos das amostras de alimentos e em 

particular de rações animais podem permitir um maior controle da qualidade seguindo 

os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde de acordo com a portaria 451 de 19 de 

setembro de 1997.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 
Analisar a presença de fungos potencialmente micotoxigênicos nas rações a 

granel a partir de análises microbiológicas. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Mostrar como as micotoxinas se desenvolvem nos alimentos; 

• Analisar as consequências das micotoxinas nos animais; 

• Mostrar a importância do controle de qualidade para a prevenção do surgimento 

das micotoxinas; 

• Desenvolver análises microbiológicas para determinar a presença de fungos 

potencialmente micotoxigênicos nas rações animais. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 A pesquisa será realizada em duas etapas principais: a primeira é a pesquisa 

bibliográfica e a segunda é uma pesquisa exploratória.  

A pesquisa bibliográfica que é um procedimento técnico utilizado para 

desenvolver primeira etapa possibilita estudar o tema fundamentando-se nas 

informações e dados secundários extraídos de publicações correntes e de referências. 

Esta parte da pesquisa é qualitativa e descritiva, pois esta técnica objetiva interpretar e 

dar significados as informações e dados secundários analisados.  

A pesquisa bibliográfica será desenvolvida em duas fases. Na primeira fase será 

elaborada a ficha técnica de pesquisa; feito o levantamento bibliográfico de textos 

relacionados ao tema tais como artigos de análise, artigos de revisão, artigos científicos, 

capítulos de livros, ensaios, etc. publicados em periódicos, livros impressos em papel ou 

na internet. Nesta etapa será feito um estudo exploratório sobre os conceitos ligados ao 

tema de estudo, tais como, fungos micotoxigênicos, micotoxinas, armazenamento de 

grãos, ração animal, bem como sobre os conceitos de controle de qualidade e saúde 

animal. A segunda fase será feito o segundo levantamento bibliográfico de novos textos 

relacionados aos objetivos específicos listados no projeto de pesquisa bibliográfica. Esta 

etapa tem a finalidade de construir conhecimentos sobre o tema e objeto de estudo e 

redigir a revisão de literatura do trabalho.  

Na pesquisa experimental serão desenvolvidas análises sobre a qualidade 

microbiológica de amostras de rações animais a granel. Estas análises têm como 

objetivo averiguar a qualidade microbiológica (contagem de bolores e leveduras) de 

cinco marcas comerciais de ração animal em estabelecimentos comerciais da cidade de 

Taguatinga-DF, pelo método de plaqueamento em supefície,- utilizando-se o meio Ágar 

Didoran Rosa de. Bengala Cloranfenicol (DRBC). Será usado como comparativo de 

qualidade dados presentes na Portaria 451 de 19 de setembro de 1997 do Ministério da 

Saúde (que estabelece os padrões microbiológicos para alimentos). 

Portanto, depois de obtidos os resultados, eles serão interpretados e a relevância 

destes será evidenciada na discussão com outros trabalhos similares. Por fim, se 

completará a redação das partes constitutivas do trabalho onde constarão os elementos 

que fundamentam o estudo proposto e feita a formatação escrita e apresentação oral do 

trabalho. 
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5. CRONOGRAMA  
 

Atividades-/período Ago. 
2018 

Set. 
2018 

Out. 
2018 

Nov. 
2018 

Dez. 
2018 

Jan. 
2019 

Fev. 
2019 

Mar. 
2019 

Abr. 
2019 

Maio 
2019 

Elaboração da ficha 
técnica de pesquisa 
com a análise do 
tema e questão 
problema da 
pesquisa 

X          

Levantamento 
bibliográfico 

 X X        

Estudo exploratório 
sobre os conceitos  

 X X        

Elaboração dos 
resumos de artigos 

  X        

Elaboração do 
Referencial Teórico 

   X       

Elaboração da 
Introdução e 
Justificativa 

   X       

Apresentação do 
resultado parcial 
(pesquisa 
bibliográfica) 

   X X      

Pesquisa de Campo      X     

Coleta da amostra       X    

Análise de 
laboratório  

      X X   

Desenvolvimento da 
discussão e 
resultados 

       X   

Formatação e 
Revisão trabalho 

        X  

Entrega para a banca 
e Apresentação 

       
 

 
 

 
 

X 
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6. ORÇAMENTO 
 

 TABELA ORÇAMENTÁRIA 

MATERIAIS VALOR TOTAL 

Ágar Didoran Rosa de Bengala Cloranfenicol (DRBC) 400,00 R$ 

Agar Batata dextrose  300,00 R$ 

Sacos plásticos para pesagem das amostras 100,00 R$ 

Stomacher (homogeneizador de amostras) 300,00 R$ 

Frascos de 225 ml de solução tampão 150,00 R$ 

Pipetas esterilizadas  100,00 R$ 

Placas de Petri 200,00 R$ 

Alça de Drigalski 100,00 R$ 

Lâminas e lamínulas 200 R$ 

Clarificante 150 R$ 

Estufa  

Autoclave  

TOTAL: 1650,00 R$ 
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