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Caracterização do micobiota e pesquisa de fumonisin as e ocratoxina A em alimentos 

compostos para suínos 

 

RESUMO 

A presença de micotoxinas, compostos tóxicos naturais produzidos por fungos, representa 

perigos significantes na cadeia alimentar, repercutindo-se em micotoxicoses nos animais 

que ingerem alimentos contaminados, com incomensuráveis perdas económicas.  

Os objectivos deste trabalho foram a caracterização quantitativa e qualitativa do micobiota 

de amostras de alimentos compostos para suínos e a pesquisa e quantificação das 

micotoxinas fumonisina B1 e B2 (33 amostras) e ocratoxina A (34 amostras). 

Os resultados das 67 amostras revelaram níveis de contaminação fúngica entre 2,28 e 5,66 

Log10 UFC/g. Os bolores predominantes em amostras destinadas a suínos de iniciação 

foram os do género Aspergillus (84,8 %), Penicillium (69,69 %), Mucor (69,69 %) e Fusarium 

(63,63 %). Em alimentos para suínos de crescimento/engorda, prevaleceram os bolores 

Fusarium (85,29 %), Aspergillus (82,35 %) e Penicillium (38,24 %). 

A análise micotoxicológica, efectuada por HPLC com detecção por fluorescência, revelou 15 

amostras positivas para as fumonisinas com níveis de 140,9 a 3815,5 µg/kg. A ocratoxina A 

foi detectada em 9 amostras com concentrações entre 2 e 130,45 µg/kg. 

Os resultados permitem concluir que é necessário o controlo sistemático e apertado das 

condições de processamento e armazenamento de alimentos compostos de modo a evitar a 

frequência e níveis da contaminação micológica e micotoxicológica. 

 

 

Palavras-chave : Alimentos compostos; Micobiota; Fumonisinas; Ocratoxina A; HPLC 
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Mycobiota characterization and research of fumonisi ns and ochratoxin A in 

swine feeds 

 

ABSTRACT 

The presence of mycotoxins, toxic natural compounds produced by fungi, represent a 

significant hazard in the food chain and can be reflected in micotoxicosis in animals that eat 

such feeds, with immensurable economic losses. 

The aims of this work was the quantitative and qualitative mycobiota characterization of 

swine compound feeds and quantification of mycotoxins fumonisin B1 and B2 (33 samples) 

and ochratoxin A (34 samples). 

The mycological overall results showed levels of contamination between 2.28 and 5.66 Log10 

CFU/g. The predominant moulds in young swine samples were Aspergillus (84.8 %), 

Penicillium (69.69 %), Mucor (69.69 %) and Fusarium (63.63 %). In fattening swines feeds, 

prevailed moulds Fusarium (85.29 %), Aspergillus (82.35 %) and Penicillium (38.24 %). 

The mycotoxin analysis, carried out with an HPLC with fluorescence detection, revealed 15 

positive samples for fumonisins with levels ranging from 140.9 to 3815.5 µg/kg. Ochratoxin A 

was detected in 9 samples in a concentration range of 2-130.45 µg/kg. 

The results suggest that systematic and strict monitoring is needed in feed processing and 

storage conditions in order to avoid the frequency and levels of fungal and mycotoxicological 

contamination. 

 

 

Key words : Compound feed; Mycobiota; Fumonisins; Ochratoxin A; HPLC 
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Mycobiota characterization and research of fumonisi ns and ochratoxin A in 

swine feeds 

 

EXTENDED ABSTRACT 

In Portugal, commercial feeds are important products in modern animal husbandry. To fulfill 

the nutritional needs of livestock animals, farms are heavily dependant on the industrial 

compound feed manufacturing sector. Like other products, compound feeds and its raw 

materials are susceptible to fungal contamination and this may occur at several stages, 

mainly in storage or even in the field prior to harvest and during harvesting when dealing with 

raw materials. The consequences of fungal contamination are shown by quality losses, 

especially nutritional ones. Inherent to mycobiota presence, mycotoxins may also be present. 

Mycotoxins are secondary metabolites produced by several species of moulds. They are 

structurally different and have distinct mechanisms of toxicity. Because of their toxic 

properties and their frequent accumulation in crops used for food and feed, they are of 

concern in worldwide food safety. The mycotoxin related problems are difficult to quantify, 

but in livestock animals the chronic intoxication consequences are intake reduction or feed 

refusal, alteration in feed nutrient content, in nutrient absorption, diminished body weight gain 

and suppression of the immune system. Moreover, in feed manufacturing process, different 

batches of different raw materials are mixed, producing a new matrix with a new risk profile. 

Because this is an issue of great importance and because it is required by national law, it is 

important to study the presence and occurrence of such metabolites in animal feed, 

especially if the feed are intended for food-producing animals like swines. The main 

mycotoxin classes of concern produced by fungi in the genera Aspergillus, Penicillium and 

Fusarium, include the aflatoxins, fumonisins, zearalenone, ochratoxin A and trichothecenes. 

In order to characterize the mycobiota of portuguese swine feeds, 33 samples of young 

swines and 34 of fattening swines were studied. A mycotoxicological analysis was performed 

measuring fumonisins B1 and B2 in initial swine feeds and ochratoxin A in fattening swine 

feeds. 

Quantitative enumeration of fungal propagules was done on DRBC solid media using a 

standard procedure (ISO 217527-2:2008). The plates were incubated and genera and some 

Aspergillus species were identified on the basis of characteristic colonies and microscopic 

analysis. The analytical methods described in Stroka et al. (2009) and EN 14352 (2004) were 

used for the quantification of fumonisins and ochratoxin A, respectively, using a High 

Performance Liquid Chromatography technique with immunoaffinity column and fluorescence 

detection. The detection limit was 50, 100 and 2 µg/kg for fumonisin B1, B2 and ochratoxin A, 
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respectively. To evaluate the accuracy of the method, fortified samples with the studied 

mycotoxins at three levels were analyzed. Based on the obtained values from these fortified 

samples, a mean recovery of 85 % for fumonisin B1, 76 % for fumonisin B2 and 94 % for 

ochratoxin A was obtained. 

Total fungus counts ranged from 2.28 to 5.66 Log10 CFU/g with a median 3.9 Log10 CFU/g. 

The predominant moulds in samples of young swines were Aspergillus (84.8 %; median 3.25 

Log10 CFU/g), Penicillium (69.69 %; median 2.78 Log10 CFU/g), Mucor (69.69 %; median 

2.60 Log10 CFU/g) and Fusarium (63.63 %; median 3.00 Log10 CFU/g). It was found that in 

feeds for fattening swine, the prevailing moulds were Fusarium (85.29 %; median 4.36 Log10 

CFU/g), Aspergillus (82.35 %; median 2.61 Log10 CFU/g) and Penicillium (38.24 %; median 

2.08 Log10 CFU/g). The mycotoxins results, revealed 15 young swine feed samples 

containing fumonisins with levels ranging from 140.9 to 3815.5 µg/kg (median 371 µg/kg). 

Concerning to fattening swine feed samples, ochratoxin A was detected in 9 samples in a 

concentration range of 2-130.45 µg/kg (median 3.8 µg/kg). 

The interpretation of these results must be done with caution, considering the number of 

samples compared to the dimension of national farms that use compound feeds. One sample 

of fattening swine feed, exceeded de guidance value in 2006/576/EC from European 

Commission which is 50 µg/kg for OTA in the analyzed feeds. This result could be an 

isolated situation because seven out of nine detected OTA samples didn’t exceed 10 µg/kg. 

In our study we cannot infer anything concerning the conditions of product processing and 

storage, since the origin of the samples is unknown. In fact the mycological characterization 

can only be used as a guideline to predict the presence of mycotoxins since there was no 

relationship between fumonisin detection and the presence of the primary mycotoxin 

producer, the mould from genus Fusarium. 

The adherence to scientific guidelines and legislation is important to minimize the mycotoxin 

related problems in crops, animal and human food. However, more information is needed 

about the natural occurrence of mycotoxins and how to deal with their presence once its 

presence cannot be eradicated at all. 

Indications for future research in this scientific area is the determination of the actual 

composition of the product mixture and aw in the samples, with subsequent mycobiota study, 

evaluation of the potential toxigenic mould species and research of mycotoxins. So, it would 

be possible to understand the integral relationship of the product as an “ecosystem” 

favorable to fungal development and potential toxic. The study of mycobiota and mycotoxins 

in various processing stages in the conservation and mycoflora and mycotoxins evolution in 

such products is also recommended for further studies. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

Para suprir as necessidades nutricionais dos animais que compõem as explorações 

pecuárias, especialmente as de regime intensivo, este tipo de organismos dependem 

grandemente dos industriais de alimentos compostos. 

Tal como outros produtos, os alimentos compostos e suas matérias-primas são susceptíveis 

à contaminação fúngica e esta pode ocorrer em várias fases de produção, incluindo no 

campo. As consequências associadas à contaminação fúngica revelam-se na perda 

nutricional e inerente à contaminação por fungos toxinogénicos, na presença de 

micotoxinas, compostos tóxicos naturais. 

A ocorrência das micotoxinas está associada a produtos de origem vegetal. Estes podem 

então ser veiculados por via alimentar para os animais e, consequentemente, para o 

Homem. Muitas destas substâncias dotadas de actividade zootóxica estão classificadas 

como potencias carcinogénicas. 

A problemática das micotoxicoses reside nas condições da produção agrícola e no 

armazenamento de cereais e outras matérias-primas de origem vegetal. Os efeitos das 

micotoxinas, na actualidade, podem ser ampliados pelas necessidades de abastecimento 

massivo de matérias-primas para alimentos compostos. A obtenção de tais produtos a 

preços concorrenciais é conseguida nas regiões tropicais onde o baixo índice de 

desenvolvimento tecnológico e as condições edafoclimáticas predispõem ao 

desenvolvimento de micofloras toxigénicas. 

Existem estratégias de controlo implementadas para a despistagem de matérias-primas 

contaminadas. Neste sentido, na União Europeia procede-se à recolha sistemática de 

amostras de matérias-primas e alimentos compostos com recurso a procedimentos 

regulamentados e anualmente homologados com base em análises de tendências. Estas 

amostras são posteriormente submetidas análises micotoxicológicas validadas em 

laboratórios e orientadas por entidades competentes. As metodologias analíticas de 

monitorização, em conjunto com a análise micológica permitem aferir sobre a segurança e 

qualidade higiénica destes produtos, permitindo a melhoria contínua e a implementação de 

novas estratégias preventivas. 

Tendo em conta o acima descrito, a complexidade, a multiplicidade de abordagens e 

necessidade de geração de dados cientificamente válidos que o tema geral das micotoxinas 

no contexto de segurança alimentar suscita, contribuíram de forma fundamental para a 

escolha do tema desta dissertação.  
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O trabalho prático foi desenvolvido durante o estágio no Serviço de Micologia do Laboratório 

Nacional de Investigação Veterinária, com supervisão da Dra. H. Marina Martins. As 

actividades desenvolvidas incluíram o acompanhamento e realização de análises para a 

caracterização micológica e determinação qualitativa e quantitativa de micotoxinas, 

nomeadamente fumonisinas e ocratoxina A em amostras de alimentos compostos para 

suínos. 

Quanto à estrutura da dissertação, aborda-se na primeira parte (Enquadramento teórico): 

alguns aspectos da indústria de alimentos compostos; caracterização de fungos e 

micotoxinas, fumonisinas e ocratoxina A em particular (actividade biológica e mecanismos 

de toxicidade); a problemática das micotoxinas e estratégias de prevenção; algumas 

considerações legislativas e metodologias analíticas em micotoxicologia. No segundo ponto 

definem-se os objectivos do trabalho e alguns aspectos condicionantes da parte 

experimental. A terceira parte incide na parte experimental, revelando a metodologia de 

trabalho para a caracterização micológica, alguns aspectos de avaliação da selectividade, 

nomeadamente rectas de calibração e ensaios de recuperação da metodologia analítica 

para determinação das micotoxinas. Todos os procedimentos analíticos estão 

documentados e sistematizados em passos e quadros. Na parte 4 apresentam-se os 

resultados micológicos e micotoxicológicos devidamente subdivididos. A discussão de 

resultados apresenta-se no ponto 5 e as conclusões finais no ponto 6. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1.1 A Indústria de Alimentos Compostos para Animais  

No contexto da Indústria Agro-Alimentar (16 % da indústria transformadora), os alimentos 

compostos para animais assumem um papel primordial enquanto componente base de toda 

a cadeia alimentar, o seu papel é de extrema importância na definição de Segurança 

Alimentar para os produtos de origem animal (IACA, 2011). Segundo as estatísticas oficiais 

do INE (2011), as indústrias de produtos alimentares são lideradas pela produção de carne 

e produtos à base de carne, seguido pelos lacticínios, os alimentos compostos para animais 

assumem a terceira posição a nível de produção. 

No panorama agro-pecuário, os alimentos compostos para animais constituem o principal 

factor de custos nas explorações pecuárias (Hartog, 2003), podendo ir até cerca de 75 % no 

caso dos suínos (IACA, 2011), constituindo assim um encargo determinante na viabilidade 

das explorações. 

No que aos custos de produção dos industriais de alimentos compostos diz respeito, são as 

matérias-primas que detêm a maior fatia, com cerca de 80 % dos custos associados, onde 

os respectivos preços dependem fortemente da capacidade competitiva dos alimentos 

compostos e, consequentemente da competitividade dos produtos pecuários (IACA, 2011). 

Em suma, os segmentos da fileira pecuária (produção pecuária e alimentos compostos), são 

interdependentes, assumindo muitas vezes um nível de cooperação diagonal. 

 

1.1.1 Aprovisionamentos e produção do sector 

A qualidade dos alimentos compostos é fortemente influenciada pelas matérias-primas que 

posteriormente reflectir-se-á no estado hígido dos animais que deles se alimentam. 

Portugal não tem capacidade para aprovisionar o mercado da alimentação animal (IACA, 

2011) e, assim, grande parte das matérias-primas são importadas e muitas provenientes de 

países terceiros onde não é possível saber as condições de produção (Almeida et al., 2011). 

Esta dependência externa torna o sector vulnerável e abala a competitividade. A escolha 

das matérias-primas que irão constituir o alimento composto varia com os seguintes 

condicionalismos: preço, disponibilidade no mercado, capacidade de armazenamento, entre 

outros factores. 



A nível de produções, Portugal acompanha, em geral, as tendências da Europa no que 

respeito à produção total de alimentos compostos, como se pode constatar pela observação 

da Figura 1.1 e 1.2. 

Figura 1.1. Evolução da Produção de Alimentos Compostos na 
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Regulamento (CE) N.º 183/2005 que estabelece, para além das normas gerais de higiene, 

as condições e disposições que garantem a rastreabilidade e o registo e aprovação dos 

estabelecimentos. 

Associada à prevenção dos perigos inerentes nas indústrias de alimentos compostos, são 

estabelecidos planos HACCP devidamente adequados a todas as etapas de processamento 

de alimentos compostos (representada resumidamente na Figura 1.4), em que se inclui a 

colheita de amostras com o objectivo de analisar uma vasta lista de compostos tóxicos, 

sejam estes proibidos ou indesejáveis, naturalmente presentes ou não. 

 

 

Figura 1.4. Diagrama geral de processamento de alim entos compostos com sistema pré-moenda 

 

A primeira fase do processamento de alimentos compostos é a recepção/descarga das 

matérias-primas e respectiva amostragem segundo esquemas predefinidos que sejam 

representativos. As matérias-primas são armazenadas em silos metálicos ou de cimento e 

em armazéns. O sistema de processamento é definido de acordo com a sequência das 

etapas moenda e mistura, neste caso pré moenda (ilustrado na Figura 1.4) ou mistura e 

moenda (pós moenda). 

A moenda visa aumentar a superfície dos alimentos exposta à actuação das enzimas 

digestivas; obter misturas mais homogéneas; aumentar a eficiência da granulação (Soares, 

1996). A granulação dos alimentos compostos introduz algumas vantagens, tais como: 

melhoria do índice de conversão alimentar, aumento da ingestão e digestibilidade do 

alimento; redução de perdas de alimento e de poeiras, redução da segregação e a 

selectividade no momento do consumo e aumenta a aceitabilidade de certos ingredientes. 

Esta etapa reduz a carga microbiana dos alimentos devido à elevação da temperatura e 

facilita o manuseamento dos alimentos. Soares em 1996 efectuou uma revisão sobre os 

efeitos dos métodos de processamento de alimentos, nomeadamente moenda, granulação e 

extrusão, na produtividade de suínos. O autor concluiu que algumas destas etapas parecem 

ter influência positiva no desempenho zootécnico dos animais. 

Recepção e 

Armazenamento das 

Matérias-Primas

Moenda Mistura Granulação Ensaque
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1.2 Os fungos 

Os organismos pertencentes ao Reino dos Fungos, segundo Whittaker (1969), distinguem-

se dos outros organismos biológicos sobretudo pelo seu modo de nutrição (na sua maioria 

por absorção) bem como pelo estádio trófico micelar. 

Se o seu desenvolvimento ocorrer pela produção de filamentos longos e ramificados, as 

hifas, que permitem a dispersão da rede de crescimento, o micélio, denominam-se bolores. 

Por outro lado, fungos predominantemente unicelulares, sem fase filamentosa pelo menos 

grande parte do seu ciclo de vida, denominam-se leveduras. Os fungos filamentosos 

(bolores) necessitam, em geral, menos humidade que a maior parte das bactérias e 

leveduras (Torrado, 2007). 

Os fungos reproduzem-se por mecanismos de reprodução assexuada, como gemulação 

(característico das leveduras), divisão binária, fragmentação das hifas e esporulação. Esta 

última é muito comum e pode assumir as seguintes designações consoante a natureza do 

esporo: conídios, aleusporos, artrosporos, esporangiósporos, blastosporos, clamidósporos, 

ascosporos ou zigósporos, podem ser parasitas, saprófitas ou simbiontes (Torrado, 2007). 

Reconhece-se que os fungos, no contexto de um ecossistema, são de extrema importância 

como organismos que decompõem diversas formas de matéria orgânica e participam na 

reciclagem do solo. Também a actividade antibacteriana e multiplicidade de utilizações na 

indústria alimentar, revelam a vertente benéfica e crescente interesse da utilização dos 

fungos. 

De entre os vários pontos de vista que os fungos ser podem estudados, destaca-se, no 

contexto do presente trabalho, os fungos como agentes de deterioração, pelas alterações 

físicas e químicas que provocam nos alimentos compostos e suas matérias-primas 

(principalmente cereais), alterando o seu valor nutritivo e organoléptico. Os fungos são, 

provavelmente, as principais causas de perdas de cereais armazenados, também pela 

capacidade de algumas espécies produzirem micotoxinas. As contaminações fúngicas em 

cereais e alimentos compostos, para além de alterarem directamente o valor nutricional, 

aumentam o potencial alergénico de tais produtos. Lacey et al. (1991) refere que nos países 

em desenvolvimento, as perdas podem chegar aos 30 %. 

No apêndice A apresenta-se algumas características dos habitats, alguns aspectos macro e 

microscópicos dos géneros fúngicos. 
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a) Filo Zygomycotina (fungos verdadeiros) 

A maior parte dos fungos do filo pertencem à classe Zygomycetes, com as seguintes 

características gerais: crescimento rápido, micélio não septado e reprodução por 

esporangiósporos (The University of Adelaide, 2011). Do ponto de vista da segurança 

alimentar, raramente produzem micotoxinas (Pitt & Hocking, 1999). 

A ordem Mucorales (Mucor, Rhizopus e Absidia) é maioritariamente saprófita em matéria 

vegetal, muito abundante no solo e em resíduos vegetais, são importantes pois podem 

contribuir para a decomposição de produtos armazenados (Nilsson, 1983). 

b) Filo Ascomycota (Fungi Imperfecti ) 

Este filo distingue-se do anterior por várias características em que a principal distingue-se 

pela produção de micélio septado e é por isto que grande parte dos fungos deste filo 

apresenta crescimento mais lento (Pitt & Hocking, 1999). 

Nesta divisão inserem-se os fungos cuja reprodução pode ser sexuada por ascósporos ou 

assexuada por conídios (Pitt & Hocking, 1999). São também conhecidos como fungos 

imperfeitos ou anamorfos. Os esporos ou conídios apresentam diversidade de morfológica 

de acordo com a sua produção, grau de maturação e de libertação (Nilsson, 1983). 

Esta subdivisão reúne a maioria dos fungos contaminantes e toxigénicos da indústria 

alimentar (Santos et al., 1998). Insere-se os géneros Aureobasidium, Trichoderma, 

Fusarium, Phoma, Penicillium, Aspergillus, Paecilomyces, Phoma, Scopulariopsis, 

Alternaria, Clasdosporium (DoctorFungus, 2007). 

No grupo de micotoxinas produzido pelo género Fusarium incluem-se as micotoxinas mais 

tóxicas para a saúde humana (De Lucca, 2007). 

 

1.2.1 Origem da contaminação fúngica 

A evolução das microfloras instaladas em alimentos depende determinantemente das 

condições ecológicas de pós-contaminação. As contaminações de origem fúngica nos 

alimentos compostos podem ter origem no campo, na transformação ou no armazenamento. 

Independentemente da origem da contaminação, os fungos provocam alterações nas 

características organolépticas dos alimentos compostos e /ou suas matérias-primas. 

A micoflora de campo prolifera durante o desenvolvimento vegetativo das plantas onde 

predominam leveduras e bolores telúricos e fitofílicos dos géneros Phychia, Botrytis, 

Saccharomyces, Cladosporium, Alternaria, Verticillium, Phoma, Penicillium (Martins & 

Martins, 2001), Fusarium (Whitlow & Hagler Jr., 2004), Claviceps (Quinta, 1978), A. flavus 

(nas partes aéreas das plantas) e A. parasiticus (Martins, 1994). A presença de espécies do 

género Fusarium é favorecida pelas chuvas que proporciona a disseminação de esporos no 
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solo e entre as plantas especialmente se a secagem for lenta (Lacey, 1986). As espécies 

inseridas neste grupo de contaminação têm tendência fitoparasitária com proliferações a 

baixas temperaturas e aw elevadas (Quinta, 1978). Martins (1994) refere que o “stress” 

provocado pela precocidade da colheita nos campos pode potenciar a colonização fúngica 

nos grãos e, também em condições naturais, a biossíntese de micotoxinas por parte de 

alguns fungos se se atingir uma proporção considerável de biomassa fúngica. Pitt & Hocking 

(1999) referem que os fungos de campo têm um papel importante na deterioração dos 

cereais após a colheita. 

Quando os produtos são colhidos húmidos e não são armazenados secos, pode proliferar 

um grupo de fungos denominado flora intermediária, com exigências de humidade e 

temperatura idênticas à flora de campo mas que surgirem após a colheita (Quinta, 1978). 

Nos processos de transformação das matérias-primas, em que se inserem muitas vezes 

processos de tratamentos térmicos, físicos e químicos podem limitar o desenvolvimento das 

micofloras originais bem como erradicar alguma delas. No entanto alguns esporos e alguns 

agentes xerofílicos podem proliferar, também as contaminações anemófilas surgem nesta 

vaga fúngica, designada flora de transformação com supremacia dos géneros fúngicos: 

Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Wallemia, Monascus e Scopulariopsis (Martins & Martins, 

2001). 

O armazenamento, quando em condições impróprias, também pode propiciar o 

desenvolvimento de fungos, denominada flora de armazenamento. Aqui a prevalência é de 

outros fungos, nomeadamente: ordem Mucorales, e géneros Trichoderma, Aspergillus, 

Rhodotorula e Candida (Martins & Martins, 2001). Geralmente estes géneros contaminam 

apenas material fisiologicamente inactivo em condições de aw reduzida e temperaturas 

médias (Quinta, 1978). Esta flora é a mais preocupante uma vez que altera as propriedades 

do alimento já transformado e os seus efeitos indesejados podem repercutir-se directamente 

na qualidade e segurança dos produtos finais. 

Este tipo de divisão não é estática nem tem valor taxonómico, pois, por exemplo, estão 

referidos alguns géneros de fungos de armazenamento que, apesar de possuírem 

exigências ecológicas idênticas, inserem-se em grupos taxonómicos distintos. Encontra-se 

frequentemente espécies de Aspergillus, Penicillium, Mucor e Rhizopus no mesmo produto 

armazenado, apesar da distância na classificação taxonómica (Trojanowska, 1991). 

Pode ser visualizado no apêndice B os factores que influenciam a proliferação da flora 

fúngica e a produção de micotoxinas, com base na interacção entre factores intrínsecos e 

extrínsecos ao longo da cadeia alimentar. 
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A influência da temperatura na preservação de alimentos assume importância em dois 

momentos cruciais: durante o processamento e armazenamento. A temperatura óptima de 

desenvolvimento dos fungos ronda, na generalidade, os 25 °C (Quinta, 1978), 

denominando-se por este facto os fungos como organismos mesófilos. Temperaturas 

inferiores a -18 °C e superiores a 60 °C cessam o d esenvolvimento fúngico, mas existem 

esporos que resistem nestas condições (Martins, 1987). Altas temperaturas conjugadas com 

pH baixo ou conservantes actuam sinergicamente (Pitt & Hocking, 1999). 

A maioria dos bolores produtores de micotoxinas são estritamente aeróbios (Quinta, 1978), 

e como tal, a concentração de oxigénio dissolvido no substrato tem grande influência no 

desenvolvimento fúngico, mais do que a tensão de oxigénio (Pitt & Hocking, 1999). As 

leveduras e Mucorales podem tolerar concentrações em anidrido carbónico superior a 10 %, 

sendo os elementos que contaminam primeiramente grãos armazenados em condições de 

microaerofilia, quando se verifica uma pequena subida da temperatura (Quinta, 1978). 

Alguns fungos septados suportam concentrações de sais ou açúcares relativamente 

elevadas (forte pressão osmofílica), sendo então designados osmofílicos (Martins, 1987). 

O acesso ao interior do grão pelos agentes fúngicos podem ter inúmeras causas. Os danos 

mecânicos tornam os grãos bastante vulneráveis ao ataque por microrganismos. 

b) Factores químicos 

Como seres heterotróficos, os fungos necessitam de substrato orgânico para proliferar, no 

entanto as exigências nutricionais dos fungos variam de espécie para espécie, pois existem 

fungos que podem desenvolver-se em condições deficitárias de matéria orgânica (slime 

molds), outros bem mais exigentes requerem substratos bem mais complexos, como é o 

caso dos dermatófitos (Martins, 1987). 

A maioria dos fungos é acidófila, com pH óptimo entre 5 e 5,5 (Martins, 1987). Existem 

outros que toleram uma ampla gama de pH, entre 2 e 7,5 (Quinta, 1978). 

De realçar que alguns fungos têm a capacidade de crescerem em condições de pH 

extremamente acidófilas (Martins, 1987), este aspecto ganha especial atenção quando se 

refere a alimentos conservados a pH baixos pois podem ser degradados por alguns destes 

agentes. 

c) Factores biológicos 

Insectos, ácaros, roedores podem servir de vectores de disseminação da micoflora, e 

existem estudos de simbiose entre ácaros e fungos (Quinta, 1978), como interacções que 

contribuem para a proliferação fúngica. 
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1.2.3 Fungos e a produção de micotoxinas 

A biossíntese das micotoxinas, compostos tóxicos naturais, está condicionada à 

multiplicação fúngica uma vez que resultam do seu metabolismo secundário e, portanto, 

indirectamente relacionada com o conjunto de factores ecológicos abióticos que limitem o 

desenvolvimento fúngico. No entanto nem todas as estirpes ou biotipos de fungos são 

enzimaticamente aptos para a produção de micotoxinas (Lacey, 1986; Martins, 1994). Os 

factores de natureza físico-química e biológica que, nos fungos geneticamente aptos, 

influenciam a produção de micotoxinas podem agrupar-se, segundo Martins (1994), em: 

natureza e composição do substrato; condicionantes ambientais abióticas e factores bióticos 

implícitos. Em relação ao primeiro grupo de factores pode destacar-se a presença de 

compostos fungistáticos e como factores bióticos implícitos as interacções e relações das 

microfloras coexistentes, algumas com efeitos sinérgicos, outras antagónicas. 

Whitlow & Hager Jr. (2004), Kumar et al. (2008) referem que os principais géneros fúngicos 

produtores de micotoxinas são Aspergillus, Fusarium e Penicillium. 

O crescimento (metabolismo primário) e a produção de micotoxinas (metabolismo 

secundário) não estão intimamente relacionados precisamente por serem dependentes de 

diferentes vias metabólicas. Assim sendo, a presença de biomassa fúngica não constitui 

provas da presença de micotoxinas e da mesma forma, a ausência de fungos não significa a 

ausência das micotoxinas uma vez que os fungos podem ter desaparecido após a produção 

de tais metabolitos (Binder et al., 2007; Jouany et al., 2009). 

 

1.2.4 A análise micológica de alimentos compostos 

A micologia, ciência que estuda os fungos em geral, deriva do grego mykes, que significa 

cogumelo e logos, que significa estudo. 

No que respeita à quantificação de fungos, não existe metodologias fundamentais para 

estimar a biomassa destes microrganismos, pois o crescimento vegetativo das hifas são 

difíceis de separar do substrato e resistem mal à homogeneização, contribuindo para a 

problemática da análise micológica (Pitt & Hocking, 1999). As técnicas de quantificação 

deste tipo de biomassa continuam a basear-se na contagem de organismos viáveis para 

detectar e quantificar o crescimento de fungos nos produtos alimentares (Santos et al., 

1998). 

A técnica de diluições é recomendada para alimentos líquidos, alimentos granulados ou em 

pó onde a micoflora total é relevante. Aqui os resultados não são directamente comparáveis 

com os obtidos pelo método de plaqueamento directo mas dão uma indicação directa do 

crescimento (Santos et al., 1998). Todavia, a maior parte dos laboratórios continua a 
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depender das contagens viáveis (técnica das diluições) para detectar e quantificar o 

crescimento fúngico em alimentos (Pitt & Hocking, 1999). Quanto aos meios de cultura mais 

adequados, os laboratórios de análise de alimentos optam, regra geral, por meios selectivos 

para bolores e leveduras usados em matérias-primas bem como produtos finais. 

Actualmente, meios como o DRBC (Dichloran Rose Bengal Chlortetracycline Agar) são 

recomendados para bolores e leveduras, ou DG18 (Dichloran 18 % glycerol), selectivo para 

fungos xerófilos (Pitt & Hocking, 1999). 

A simples contagem de fungos em meios inibidores do crescimento de bactérias tem, 

actualmente, pouco significado, no entanto, em rações e respectivas matérias-primas, pode-

se recorrer à identificação, mesmo que esta seja parcial, dos géneros e espécies presentes. 

O teor micológico total por si só não tem significado quanto à qualidade do produto pois 

numa flora muito diversificada, o teor alto pode ser devido ao teor de leveduras (Quinta, 

1978), embora estas também contribuam para a degradação dos alimentos. 

Não existe, em Portugal, limites nem recomendações legais quanto aos teores totais ou 

parciais em alimentos compostos. Salvaguarda-se, a especial atenção dada à interpretação 

dos teores parciais (identificação dos vários géneros). O sistema holandês Feed Safety 

Assurance Scheme, que tem como objectivo assegurar a segurança alimentar em todos os 

elos da cadeia de alimentos compostos, limitou a qualidade higiénica em 1,0×104 UFC 

bolores/g de alimento composto (GMP+FSA, 2011), pelo que este valor pode assumir 

carácter orientativo. 

Mesmo estando a análise micológica em desuso, decidiu-se efectuá-la pois assume-se 

importante como índice ilustrativo da eficácia do processamento e armazenamento de 

alimentos compostos uma vez que os fungos podem integrar-se nas rações como agentes 

activos de deterioração. 

Trabalhos pioneiros na área de micologia em Portugal foram apresentados por Quinta em 

1978 e Martins em 1987. Esta última autora estudou a variação da ocorrência fúngica ao 

longo das estações num estudo de 4 anos, verificando que nas rações para suínos os TMM 

foram de 1,4×105 UFC/g em que na Primavera e Verão as médias apresentaram-se mais 

elevadas, provavelmente devido à influência dos factores humidade e temperatura no 

desenvolvimento fúngico. 

Martins et al. (2002) apresentaram dados de um estudo entre 1996-1998 sobre a micoflora 

de alimentos compostos para suínos. Nas 106 amostras analisadas, 81,1 % estavam 

contaminadas com TMM de 7,8×104 UFC/g e contaminação mínima e máxima de 0,5×102 e 

5,5×105 UFC/g, respectivamente. As leveduras foram encontradas com a maior frequência 

(71,7 %) e TMM de 6,5×104 UFC/g. Os géneros fúngicos mais presentes foram do género 

Aspergillus (TMM= 5,1×103 UFC/g), Penicillium (TMM= 5,5×103 UFC/g), Fusarium (TMM= 
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1,6×104 UFC/g) e Mucor (TMM= 3,3×103 UFC/g). Aspergillus flavus foi detectado em 38,7 % 

das amostras com níveis entre 0,1×104 e 1,6×104 UFC/g. Algumas espécies menos 

frequentes também estavam presentes: Paecylomyces spp., Rhizopus spp., Absidia spp., 

Cladosporium spp. e Phoma spp. com frequências entre 6,6 e 31,1 %). 

Gouveia et al. (2005) apresentaram resultados de um estudo de uma década (1995-2004) 

em 261 amostras de alimentos compostos para suínos, cujo TMM cifrou-se em 4,2 Log10 

UFC/g em 90,5 % das amostras. Nesse estudo os géneros com maior frequência foi 

Aspergillus (A. flavus, A. candidus, A. fumigatus, A. glaucus, A. niger e A. terreus) em 93,2 

%, seguido de Fusarium spp. e Penicillium spp. Verificaram também oscilações cíclicas ao 

longo dos anos, tendo sido registado um pico em 1997-1998. 

Os fungos encontrados por Almeida et al. (2007), no mesmo tipo de matriz, revelaram 

presença em 84,0 % das 65 amostras de AC granulado com níveis entre 2,7×101 e 2,7×103 

UFC/g e TMM de 6,6×102 UFC/g. Os fungos mais prevalentes revelaram ser do género 

Aspergillus (84,9 %; TMM= 7,8×102 UFC/g), Penicillium (74 %; TMM= 1,0×103 UFC/g), 

Cladosporium (72,6 %; TMM= 1,5×102 UFC/g), Mucor (71,2 %; TMM= 2,2×102 UFC/g) e 

Fusarium (61,6 %; TMM= 1,5×103 UFC/g). 

Os resultados de um rastreio realizado por Jaimez et al. (2004) em 39 amostras de 

alimentos compostos para vários animais revelaram prevalência de 61,5; 46,2 e 23 % para 

os géneros Fusarium, Penicillium e Aspergillus, respectivamente. 

Na Argentina, Magnoli et al. (2005) efectuaram um rastreio em 80 amostras ao longo de um 

ano tendo registado oscilações nos TMM entre os vários meses, com um mínimo de teores 

de 3×102 UFC/g em Maio (início do estudo) e máximo de 7,5×105 UFC/g em Abril do ano 

seguinte (final do estudo). De realçar aqui a influência da variação dos factores abióticos, 

nomeadamente temperatura e humidade, que certamente terão contribuído para as 

diferenças nos TMM observados. Posteriormente em 2007, os mesmos autores 

apresentaram um estudo de contagem de Aspergillus secção Nigri em alimentos compostos 

(AC) para suínos com média de 3,4×108 UFC/g (Magnoli et al., 2007). Ainda no mesmo país, 

González Pereyra et al. (2008), determinaram o micobiota em alimentos compostos para 

suínos com contagem totais superiores a 105 UFC/g. Fungos do género Aspergillus 

oscilaram entre os teores 2×103 e 4,3×105 UFC/g. Os mesmos autores em 2010 (Pereyra et 

al., 2010), contabilizaram TMM em alimentos para porcas de 104 a 1,4×105 UFC/g. 

Num estudo efectuado por Rosa et al. (2009) no Brasil, as contagens totais de fungos 

excederam teores de 2,8×104 UFC/g em alimentos para suínos. Os fungos mais frequentes 

foram do género Fusarium, Penicillium e Aspergillus. A. flavus foi a espécie dominante do 

género, seguida por A. niger e A. parasiticus. 
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1.3 Micotoxinas 

São já centenas as micotoxinas identificadas e muitas delas ainda não foram estudadas. As 

principais micotoxinas são as aflatoxinas, fumonisinas, zearalenona, ocratoxina A e 

tricotecenas (Huffman et al., 2010). Podem existir mais de 20 000 micotoxinas na natureza, 

dado que os fungos toxigénicos podem produzir mais de um tipo de metabolito secundário e 

10 % podem ser micotoxinas (Whitlow & Hagler Jr., 2004). 

 

1.3.1 Breve perspectiva histórica 

O historial de doenças provocadas por micotoxinas (micotoxicoses) remonta muito antes do 

início da sua identificação nos anos 60, apresenta-se no Quadro 1.1 uma perspectiva 

histórica dos casos de micotoxicoses. 

 

Quadro 1.1. Perspectiva histórica dos casos de micot oxicoses (Adaptado de van Egmond, 1996) 

Ano Local Toxicose Toxina Espécie fúngica 

994 Europa Ergotismo 
ergotina e 

ergotamina 
Claviceps purpurea 

1890 Japão Beribéri cardíaco citreoviridina Penicillium citreonigrum 

1913 e 1944 Sibéria ATA tricotecina Fusarium sporotrichioides 

1952 Balcãs BEN ocratoxina Penicillium verrucosum 

1960 Inglaterra Doença X dos peús aflatoxina Aspergillus flavus 

1970 * África do Sul ELEM fumonisinas Fusarium verticillioides 

1989 - 
Síndroma de fogo na 

cabeça 
fumonisinas Fusarium verticillioides 

*Marasas (2001) 

 

Foi na Idade Média que na Europa ocorreram as primeiras situações de intoxicação massiva 

provocadas por micotoxinas, o ergotismo (Scudamore, 1998), cujos efeitos se 

caracterizavam por insensibilidade, convulsões, alucinações e gangrena das extremidades 

(Bernardo, 2003). A doença ocorreu na altura da criação da Ordem de Santo António e 

chamava-se vulgarmente “Fogos de Stº António” (Bernardo, 2003), originalmente “Holy Fire” 

(Schmidt & Rodrick, 2003), associada a bruxaria, dada a época de grande religiosidade e 

misticismo. A origem e explicação desta doença deve-se à presença de ergotina e 

ergotamina, micotoxinas produzidas por Claviceps purpurea, encontrados no pão de centeio 

produzido através de grãos afectados por “cravagem” (Bernardo, 2003). 
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Outro episódio de micotoxicose ocorreu na Segunda Guerra Mundial na Sibéria (Rússia) 

pela ingestão de grãos, contaminados com toxinas de Fusarium. Os cereais estiveram 

sujeitos a grandes oscilações de temperatura, incluindo congelação e degelos sucessivos 

durante o Inverno e Primavera. Vilas inteiras foram dizimadas com sintomas de vómitos, 

inflamações agudas no tracto intestinal, anemia, falhas no aparelho circulatório e 

convulsões. Esta ocorrência foi conhecida mais tarde como Aleucémia Tóxica Alimentar 

(ATA) (FAO, 2001). Também no Japão, o beribéri cardíaco afectava os consumidores de 

arroz, descobriu-se que este produto estava contaminado com fungos tóxicos, Penicillium 

citreonigrum. 

Nesta década de 60 ocorreu o surto da “doença X” nos perus, em Inglaterra, vitimando 

milhares de animais. Inicialmente não se conhecia a causa da doença, mas os prejuízos 

económicos ocorreram em larga escala e, deste modo, foi impulsionada investigação. 

Identificou-se, neste caso concreto, a presença de aflatoxinas produzidas por Aspergillus 

flavus, presentes nas rações (Yiannikouris & Jouany, 2002; Bernardo, 2003). A descoberta 

desta micotoxina impulsionou o estudo da ocorrência e implicações das micotoxinas e 

micotoxicoses, tendo em conta a preocupação na saúde animal e humana (Santos et al., 

1998; Soares 2003). 

Embora os aspectos etiológicos relacionados com as micotoxinas provaram não ser tarefa 

fácil devido à semelhança sintomatológica com outras doenças, com os casos de 

intoxicações agudas foi possível antever os possíveis efeitos crónicos da ingestão de 

micotoxinas (Soares, 2003), consideradas as toxinas naturais mais potentes responsáveis 

por distúrbios na saúde humana (Schmidt & Rodrick, 2003). 

A identificação das estruturas das fumonisinas B1 (FB1) e B2 (FB2) ocorreu em 1988 na 

África do Sul, após 18 anos de pesquisa, e sabe-se que constituem um grupo análogo à 

esfinganina e esfingosina (Marasas, 2001). A descoberta das Fumonisinas (FBs) ocorreu na 

sequência de um surto de leucoencefalomalácia em cavalos na Nova Caledónia com o 

registo de inúmeras mortes súbitas (Bernardo, 2003). 

A ocratoxina A (OTA) foi isolada e identificada a partir de uma cultura de Aspergillus 

ochraceus, daí o seu nome (Jørgensen, 2005), na década de 60 num laboratório na África 

do Sul (Krogh, 1987), a mesma altura que se identificaram as aflatoxinas. Estudos revelaram 

que a OTA estaria ligada à nefropatia suína. Esta micotoxina em humanos foi verificada em 

estudos com habitantes de uma área geográfica específica nos Balcãs. Aqui os alimentos 

consumidos continham níveis mais elevados de OTA na área geográfica estudada, daí a 

doença ser considerada endémica, Nefropatia Endémica dos Balcãs (BEN), no entanto a 

etiologia da doença continua desconhecida. 
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1.3.2 Micotoxinas como metabolitos secundários e factores que afectam a sua 

produção 

Dos fungos filamentosos descritos, existem alguns que não apresentam estruturas 

macroscopicamente visíveis, mas não deixam, por isso, de ser importantes pela sua 

capacidade de se desenvolverem em alimentos e alimentos compostos bem como matérias-

primas e produzirem metabolitos secundários (Smith & Moss, 1985). 

Inúmeras referências bibliográficas referem-se às micotoxinas como metabolitos 

secundários de baixo peso molecular (Huffman et al., 2010), produzidos por certas espécies 

de fungos (Scudamore, 1998). O grupo das micotoxinas ocorre naturalmente e muitas delas 

estão associadas a doenças nos humanos e animais, quando estes ingerem alimentos 

contaminados (Smith & Moss, 1985; CAST, 2003). 

Os metabolitos secundários são considerados produtos finais de processos de síntese do 

metabolismo secundário (Betina, 1989) e não são essenciais para o normal 

desenvolvimento e reprodução do fungo (Yiannikouris & Jouany, 2002). O metabolismo 

primário é semelhante em todas as formas de vida na medida em que requerem matéria 

exógena para constituir biomassa e produzir energia (Smith & Moss, 1985), mas, por outro 

lado, o secundário restringe-se às formas de vida mais elementares dos níveis tróficos 

(Betina, 1989), e é muitas vezes específico devido às suas características genéticas 

(Yiannikouris & Jouany, 2002). 

As enzimas envolvidas no metabolismo secundário são aparentemente de baixa 

especificidade, o que geralmente resulta na produção de famílias restritas de metabolitos, 

como é o caso das micotoxinas (Betina, 1989). A síntese e actividade das enzimas do 

metabolismo primário é controlada por diversos mecanismos e alguns destes poderão estar 

interligados também ao metabolismo secundário. Embora com ampla diversidade de 

estruturas químicas, os metabolitos secundários são formados apenas por algumas vias 

biossintéticas que estão relacionadas com as vias do metabolismo primário uma vez que 

usam os mesmos intermediários (e.g. acetil co-A, aminoácidos, ácido xiquímico). Destacam-

se então as vias metabólicas de síntese de compostos policetónicos, dos terpenóides e 

alguns aminoácidos essenciais (Smith & Moss, 1985). 

São várias as razões para o desenvolvimento de metabolitos secundários nos fungos, 

enumeram-se então, segundo Betina (1989): papel ecológico na natureza; papel regulador 

do metabolismo e papel regulador, ou coincidente com a diferenciação. Smith & Moss 

(1985) sugerem que o desenvolvimento do metabolismo secundário ocorre após uma fase 

de crescimento balanceada, fase estacionária, e pode estar sujeita a fenómenos de 

alterações morfogenéticas como é o caso da esporulação. Estes metabolitos podem ter 

papel na multiplicidade de relações ecológicas, por meio dos quais, os fungos limitam o 
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crescimento de outros organismos no seu biota. A biossíntese dos metabolitos secundários 

nos fungos é muitas vezes associada com a diferenciação celular específica associada a 

crescimento limitado (Betina, 1989). Algumas especulações recentes referem que as 

micotoxinas aumentam a capacidade do fungo produtor causar doença nas plantas, 

contribuindo assim para um ambiente propício ao desenvolvimento do fungo (CAST, 2003). 

A produção de micotoxinas é determinada por um conjunto de factores que, raramente 

actuam de modo independente. Destacam-se como factores mais importantes as 

interacções entre aw e temperatura, que influenciam as restantes interacções de factores. 

Existe pouca relação entre taxa de crescimento de fungo e produção de micotoxinas e, na 

generalidade, as condições para produção de micotoxinas são mais restritas quando 

comparadas nos mesmos parâmetros que determinam o desenvolvimento fúngico. Também 

há diferenças nas condições de produção de duas toxinas pelo mesmo fungo ou a mesma 

toxina por fungos diferentes. Por exemplo, as condições óptimas para produção de OTA 

pela espécie Aspergillus ochraceus ocorrem a aw 0,85 e 30 °C e para ácido penicílico, o a w 

regista-se a 0,90 e a temperatura a 22 °C (Lacey, 1 986). 

 

1.3.3 Efeitos biológicos das micotoxinas 

Inicialmente alguns metabolitos produzidos por fungos foram considerados antibióticos 

(Betina, 1989), mas verificou-se posteriormente que são claramente tóxicos, sendo então 

correntemente classificados como toxinas. Algumas micotoxinas têm efeitos inibitórios no 

crescimento de alguns tipos de microrganismos, nomeadamente bactérias, fungos, 

protozoários, entre outros. Exemplo disto é a capacidade antimicrobiológica de aflatoxinas e 

ocratoxinas (Soares, 2003). 

A ampla gama de efeitos biológicos das micotoxinas pode ser explicada pela multiplicidade 

de estruturas químicas que apresentam (Smith & Moss; 1985; Betina, 1989; Yiannikouris & 

Jouany, 2002). Os efeitos destes compostos variam com a espécie animal afectada, o sexo, 

factores ambientais, estado nutricional e presença de outros compostos químicos (Smith & 

Moss, 1985). Estes efeitos tóxicos foram demonstrados em animais produtores de géneros 

alimentícios de forma distinta com efeitos: carcinogénicos; estrogénicos; neurotóxicos; 

nefrotóxicos; dermonecrócitos; imunosupressivos; gastrentéricos e hemorrágicos (Soares, 

2003). Estes efeitos (apresentados no apêndice C) têm revelado ser factores primordiais na 

importância crescente do estudo destes metabolitos. A capacidade de algumas micotoxinas 

comprometerem o sistema imunitário e consequentemente, reduzir a resposta imunitária a 

doenças infecciosas é, actualmente o efeito de maior relevância associado às micotoxinas 

(FAO, 2001; Bernardo, 2003). 
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Os efeitos tóxicos de exposição aguda e crónica têm sido estudados em animais, 

nomeadamete ratos e galinhas. Existem estudos de fitotoxicidade demonstrada por algumas 

micotoxinas com efeitos de inibição de germinação de sementes e indução da deficiência de 

clorofila, mesmo em baixas concentrações (Soares, 2003). 

A problemática das micotoxicoses nos animais pode assumir uma de três formas (Smith & 

Moss, 1985; Soares, 2003): 

• Micotoxicose aguda primária, quando são ingeridas, num único ou num intervalo 

curto de tempo, altas a médias concentrações de micotoxinas, causando assim um 

sintoma específico agudo, doença ou mesmo morte (toxicidade aguda); 

• Micotoxicose crónica primária, quando são ingeridas, de forma repetida, moderadas 

a pequenas concentrações de micotoxinas e demonstram-se essencialmente em 

decréscimo na produtividade (toxicidade crónica); 

• Doenças secundárias provocadas por ingestão de micotoxinas específicas em 

concentrações muito baixas. 

O pragmatismo e dimensão das micotoxicoses, levou a que Smith & Moss (1985) 

definissem, para além das micotoxicoses primárias, as secundárias. Estas consistem na 

ingestão de alimentos contaminados indirectamente, como é o caso da ingestão de carne e 

do leite contaminados. 

São três os mecanismos primários envolvidos na acção de micotoxinas, segundo Soares 

(2003): alterações na absorção e metabolismo dos nutrientes; alterações ao nível do 

sistema endócrino e exócrino; efeitos no mecanismo de defesa dos animais. Pelo mesmo 

autor, a sintomatologia das micotoxicoses pode ser secundária, fruto de doenças associadas 

à imunossupressão, e normalmente depende dos seguintes factores: 

• Nível e duração da exposição; 

• Características toxicológicas da (s) micotoxina (s) presente (s) no alimento ou efeitos 

sinérgicos com outros factores; 

• Espécie animal (mais ou menos sensível), idade, sexo, estado nutricional e de 

saúde. 

Os efeitos primários das micotoxinas nos animais ocorrem ao nível célular com interferência 

em algumas reacções bioquímicas no que respeita, em particular, ao metabolismo de 

produção de energia, metabolismo dos hidratos de carbono e lípidos, síntese proteica, bem 

como síntese e expressão genética (Smith & Moss, 1985). 

É comum encontrar-se informação acerca dos efeitos individuais das micotoxinas, mas 

numa dieta variada é possível que ocorra a ingestão de diversas micotoxinas, não se 

sabendo ao certo quais os efeitos da exposição crónica múltipla (Kumar et al., 2008). 
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Os efeitos das micotoxicoses crónicas em suínos parecem reduzir a produtividade com o 

decréscimo do índice de crescimento e eficiência reprodutiva (Smith & Moss, 1985), 

reflectindo-se na qualidade geral das carcaças no mercado. 

 

1.3.4 Ocorrência e problemática das micotoxinas 

As micotoxinas podem entrar nas dietas alimentares humanas e de animais por 

contaminação directa ou indirecta. A contaminação indirecta ocorre quando as micotoxinas 

estão presentes e as formas vegetativas que produziram o composto tóxico já foram 

desactivadas, pois muitas micotoxinas circulam na cadeia alimentar sem ser destruídas 

(Smith & Moss, 1985; Soares, 2003). Numa contaminação directa o produto é contaminado 

com o fungo toxinogénico que produz a micotoxina (Smith & Moss, 1985). Na prática grande 

parte dos alimentos destinados à alimentação animal e humana à base de cereais e 

sementes, em alguma altura, são susceptíveis ao crescimento de fungos. 

As perdas económicas associadas às micotoxinas podem ser comparadas a um icebergue: 

a superfície corresponderá assim à pequena parte de casos de doença grave e algumas 

mortes quando os animais ingerem grandes quantidades de micotoxina. No entanto, a maior 

parte dos casos associados ao impacto das micotoxinas permanece escondida devidos aos 

efeitos de exposição crónica contínua, muitas vezes difícil de identificar (Betina, 1989). Nos 

países em desenvolvimento, a susceptibilidade de contaminação por micotoxinas nos 

produtos alimentares é maior e com este facto, as perdas humanas prematuras (FAO, 

2001). 

A ocorrência de micotoxinas está descrita a nível mundial e a sua distribuição pode ser 

visualizada na Figura 1.6. Note-se que a distribuição da ocorrência não é uniforme, a OTA 

na Europa ocorre entre 25 a 29 %, a maior percentagem de ocorrência é nos países da Ásia 

do Sul (71 %), no entanto na América não tem tanta expressividade, com um máximo de 12 

%. Não há registos de ocorrência de OTA na África do Sul. Já as FBs ocorrem em todos os 

alimentos monitorizados da África do Sul e América Central, a sua expressividade na 

Europa é considerável, de 32 a 83 %. As diferenças de ocorrências das diversas 

micotoxinas nas culturas e alimentos a nível mundial pode ser explicada pela diversidade de 

condições bioecológicas do globo bem como no tipo de culturas de cada país e respectiva 

susceptibilidade e afinidade com os fungos toxigénicos. 
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Figura 1.6. Ocorrência de micotoxinas a nível mundi al (Fonte: Rodrigues & Naehrer, 2011) 

 

As principais fontes de OTA na cadeia alimentar mundial, são os cereais armazenados tais 

como cevada, arroz, aveia, centeio, milho, trigo, sorgo e sendo os alimentos compostos para 

animais constituídos essencialmente por cereais, têm grande probabilidade de estarem 

contaminados por esta micotoxina. Relativamente a outros alimentos destacam-se grãos de 

café, frutos secos, cacau, especiarias, cerveja, vinho (Jørgensen, 2005). Também produtos 

hortofrutícolas e de origem animal, tais como leite e derivados, carnes fumadas e 

particularmente produtos de suínos como rins, e salsichas. Estes últimos produtos foram 

identificados recentemente e será normal que a lista aumente num futuro próximo (Soares, 

2003). 

Como seria de esperar, a contaminação é bastante variável e os alimentos mencionados 

raramente contêm esta micotoxina e os que contêm os níveis são normalmente baixos. A 

variabilidade da produção da OTA, combinada com a dimensão de alguns alimentos a 

analisar, dificulta a amostragem para a posterior identificação. Existe um risco indirecto 

acrescido, devido à transição de toxinas para os produtos de origem animal, tal como carne, 

leite e ovos (Soares, 2003). Como curiosidade, a OTA pode também ser encontrada em 

poeiras domésticas bem como em outras partículas (Chaytor et al., 2011). 

A rentabilização das explorações de pecuária intensiva, nomeadamente de suinicultura, 

depende fortemente da qualidade das rações utilizadas na alimentação dos animais, não só 

por ser a despesa principal das explorações mas também porque são veículo de potenciais 
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perigos que ingeridos pelos animais podem resultar em perdas económicas graves. A 

susceptibilidade de desenvolvimento de fungos em alimentos compostos (constituídos 

essencialmente por oleaginosas, cereais e derivados e forragens ensiladas) é uma das 

causas que mais influencia essa qualidade. Quando a exposição às micotoxinas é crónica, 

as repercussões na saúde animal são difíceis de ser confirmadas uma vez que os animais 

apresentam sinais subclínicos. 

A principal fonte de inserção de micotoxinas nos sistemas de produção animal é 

precisamente através da alimentação animal, quer esta se apresente em alimento composto 

ou silagem. O problema das micotoxinas nos alimentos compostos evidencia-se no 

aprovisionamento dos produtos e quanto maior for o tempo de armazenamento, maior é a 

possibilidade de se criarem condições ambientais que conduzam à proliferação de fungos 

filamentosos toxinogénicos. Com uma inadequada mistura, os alimentos compostos podem 

tornar-se mais susceptíveis aos chamados hot spots, gerando naquela área condições ao 

desenvolvimento fúngico (Smith & Moss, 1985). As micotoxinas podem então ocorrer em 

pequenas áreas localizadas num determinado silo, pelo que daqui se percebe a 

heterogeneidade na sua distribuição tornando difícil a amostragem e os estudos analíticos 

que resultem em dados estatisticamente significativos. 

Sabe-se que as espécies animais não são igualmente sensíveis aos efeitos tóxicos das 

micotoxinas mas nas explorações agrícolas, embora o regime alimentar seja equilibrado, 

não é muito diversificado, facto que poderá favorecer os problemas crónicos quando os 

animais estão expostos a doses diárias baixas de micotoxinas (Santos et al., 1998). 

Um estudo pioneiro efectuado por Pozzo et al. (2010) em Itália revelou diferenças na 

presença de OTA em alimentos compostos e no sangue dos suínos entre explorações 

biológicas e convencionais, evidenciando que nas explorações biológicas os teores 

encontrados eram significativamente superiores. Este aspecto pode não estar directamente 

ligado ao sistema de exploração mas sim a práticas de gestão de armazenamento 

legalmente implementadas nestas explorações agrícolas que pode favorecer o 

desenvolvimento de fungos. 

Smith & Moss (1985) referem que a maior causa da ocorrência de micotoxicoses em 

animais, é o facto de nas explorações efectuarem a mistura de matérias-primas “frescas” 

com materiais armazenados há muito tempo e sem nenhuma rotina de limpeza desses 

locais. Em Portugal o controlo das micotoxinas em rações iniciou-se na década de sessenta 

em lotes nacionais e importados que apresentavam sinais de deterioração (Quinta, 1978). 

Actualmente, sempre que se verifique contaminações acima dos limites regulamentados nos 

lotes importados, os produtos são devolvidos ou destruídos e a fonte de fornecimentos 

alterada (Santos et al., 1998). 
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Acerca da contaminação de cereais e alimentos compostos a nível mundial, Placinta et al. 

(1999), fazem uma revisão global perspectivando também a problemática das trocas 

comerciais. Acerca da ocorrência de micotoxinas em Portugal, Peito & Venâncio (2004), dão 

a perspectiva do que sucede. 

 Os resultados de um rastreio de 7 anos publicado em 2008 por Martins et al., denotaram 

pouca frequência de OTA e FB1 (analisadas por TLC com limite de detecção de 20 µg/kg), 

em alimentos compostos para suínos e com teores inferiores a 4 µg/kg. No mesmo estudo, 

as FBs foram determinadas em matérias-primas, com especial relevância à ocorrência desta 

micotoxinas em milhos (20,7 %) com teores entre 10 e 300 µg/kg. 

Costa et al. (2009) apresentaram resultados de um rastreio sobre o controlo de OTA em 

alimentos compostos para monogástricos em que a frequência desta micotoxinas foi de 2,8 

% das 72 amostras analisadas para suínos com teores entre 2,0 e 4,9 µg/kg. 

Pesquisas mais recentes em Portugal efectuadas por Almeida et al. (2011) quanto à co-

ocorrência de micotoxinas em alimentos compostos para suínos revelaram que a OTA foi 

detectada em 21 das 277 amostras para suínos de engorda (7,6 %) em concentrações 

médias de 3,9 µg/kg. As FBs, pesquisadas em AC para porcas, foram detectadas em 8,7 % 

das amostras com teores médios de 163,7 µg/kg. 

A ocorrência de FBs e OTA em alimentos compostos e matérias-primas num estudo de 2 

anos conduzido por Binder et al. (2007) na Europa do Sul quanto à revelou a presença 

destas micotoxinas com teores médios de 757 e 6 µg/kg para FB1 e OTA, respectivamente. 

Damiescu & Trif (2008) referem a incidência de OTA em alimentos compostos na Roménia 

no período de 3 anos (2004-2007), em que das 197 amostras, 50 eram positivas (26,64 %) 

com teores entre 1,7 e 9,6 µg/kg e mediana 4,5 µg/kg. 

Num outro estudo efectuado por Milićević et al. (2010a) na Sérvia revelou a presença de 

OTA em 50 % das amostras de alimentos para suínos com teores médios de 60 µg/kg. No 

mesmo ano, estes autores registaram um aumento significativo dos teores de OTA tendo um 

mínimo de 57 µg/kg e máximo de 270 µg/kg. 

Em 2010, Griessler et al. apresentaram um estudo da ocorrência de micotoxinas no sul da 

Europa, incluindo Portugal. Seis das 15 amostras para pesquisa de FBs revelaram-se 

positivais (40 %) com níveis de 100 a 3228 µg/kg (média e mediana de 622 e 1371 µg/kg, 

respectivamente). Os resultados da pesquisa de OTA apontaram 35,3 % de positividade nas 

amostras com teores entre 2 e 54 µg/kg (média 7 µg/kg e mediana 15 µg/kg). 

Concretamente nas amostras portuguesas, os autores pesquisaram FBs e OTA em 10 e 2 

amostras, respectivamente. Os resultados dos teores cifraram-se entre 99 e 3093 µg/kg 

para FBs e 2 µg/kg para OTA, associados a frequências de 70 e 50 %, pela mesma ordem. 
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Além de tudo o que foi referido neste ponto, o impacto económico deve ser tido em conta, 

mesmo que seja virtualmente impossível determiná-lo com precisão. Numa revisão sobre o 

impacto económico das micotoxinas em alimentos para animais, elaborada por Wu (2007), 

foi estimado que num ano normal (sem grandes epidemias de Fusarium), as perdas 

associadas à presença de fumonisinas em alimentos para animais podem cifrar-se entre 1 a 

20 milhões de dólares americanos. 

 

1.3.5 Fumonisinas 

Actualmente são pelo menos 28 as fumonisinas isoladas de fungos e são classificadas em 4 

grupos, fumonisinas A, B, C e P (Huffman et al., 2010), em que a FB1 é a mais tóxica e a 

mais estudada (Bernardo, 2003; Voss et al., 2007). O crescente interesse nestas 

micotoxinas deve-se essencialmente a duas razões fundamentais: a sua presença em 

milhos em concentrações mensuráveis e estar associada ao cancro esofágico em humanos 

(Lino et al.,  2004). 

As FBs são produzidas principalmente por espécies Fusarium verticillioides (Lino et al., 

2007), F. proliferatum (Santos et al., 1998) e F. nygami em quantidades desiguais 

(Bernardo, 2003). De Lucca (2007) refere que a produção deste micotoxina está 

directamente relacionada com o clima e as chuvas, especialmente quando há alterações 

drásticas entre chuva e humidade, resultando em stress fisiológico. 

 

1.3.5.1 Propriedades físico-químicas 

A FB1, a mais importante das FBs, apresenta fórmula empírica C34H59NO15 (WHO, 2000) 

com denominação química de diéster de propano-1,2,3–ácido tricarboxílico e 2S-amino-

12S,16R-dimetilo-3S,5R,10R,14S,15R-penta-hidroxieicosano” (WHO, 2000; Lino et al.,  

2004). 

As FBs são caracterizadas como moléculas fortemente polares (Lino et al.,  2004), solúveis 

em água, acetonitrilo-água ou metanol, é estável em ecetonitrilo-água (1:1) e instável em 

metanol (WHO, 2000). Apresentam fluorescência amarela e esverdeada sob U.V. com 

comprimento de onda de 366 nm (Bernardo, 2003). 

Em milho naturalmente contaminado, a quantidade de FBs hidrolisadas é bastante inferior à 

quantidade de FBs intactas, em que estas últimas apresentam os dois grupos de ácido 

tricarboxílico esterificados em C14 e C15 (Lino et al.,  2004). Há estudos que indiciam que as 

fumonisinas são estáveis ao aquecimento (Bullerman & Bianchini, 2007), e que a sua 

remoção dos alimentos ocorre através de processos a temperaturas superiores a 150 °C 

(WHO, 2001). 



1.3.5.2 Mecanismo

De um modo geral, o modo de acção das FBs ocorre pela interferência com o 

dos esfingolípidos (Whitlow & Hagler Jr., 2004; 

(Sa) aumentam quando há exposição à FB

membranas celulares eucariotas

o crescimento, a diferenciação e a morte celular

(esfingolípidos mais simples) dos mamíferos mais comuns são a esfingosina e esfinganina, 

em que a esfingosina é significativamente mais concentrada 

in vitro, demonstraram que as fumonisinas, análogas estruturais de bases esfingóides, são 

potentes inibidores competitivos da esfinganina N

acetiltransferase (Figura 1.7), alterando assim as concentrações e proporções So

acumulação de esfinganina e a diminuição da biossíntese de esfingosina 

Voss et al., 2007). 

Afectando também o metabolismo dos esfingolípidos complexos, as FBs contribuem

amplas consequências a nível celular, sejam a indução de apoptose bem como de efeitos 

carcinogénicos (Lino et al., 2004)

 

Figura 1.7. Modo de acção das 
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Os efeitos toxicológicos observados associam-se tanto a animais como humanos podendo 

causar várias doenças onde os órgãos mais afectados são o fígado e o rim por serem 

órgãos destoxificador e excretor, respectivamente, podendo ocorrer noutros órgãos 

dependendo da espécie (IARC, 2002; Lino et al., 2007). 

A classificação desta micotoxina segundo a Agência Internacional de Pesquisa sobre o 

Cancro (IARC) está no grupo 2B, como possível carcinogénica para o Homem onde têm 

sido epidemiologicamente relacionadas com o cancro esofágico (Lino et al., 2007). Outros 

autores referenciam perturbações citotóxicas, nomeadamente inibição da síntese proteica e 

do ADN, as FBs promovem também o stress oxidativo, induzindo a fragmentação do ADN e 

interrompem o ciclo celular (Creppy et al., 2004). 

Para avaliar a exposição de populações às FBs pode-se recorrer ao cálculo da ingestão 

diária estimada (EDI), através da determinação de FBs nos distintos alimentos que podem 

ser ingeridos. No entanto, os efeitos das FBs são mais acentuados em populações que 

consomem porções consideráveis de milho e produtos à base de milho (Voss et al., 2007). 

 

1.3.6 Ocratoxina A 

1.3.6.1 Algumas características da micotoxina 

Embora sejam sete as ocratoxinas identificadas, com semelhanças nas estruturas químicas, 

a ocratoxina A (OTA) é a mais tóxica (Bernardo, 2003; Huffman et al., 2010) e a que ocorre 

com maior frequência (Soares, 2003). As principais espécies fúngicas que produzem a OTA 

são Penicillium verrucosum, comum em regiões frias e temperadas; e Aspergillus ochraceus 

(daí o nome da micotoxina), detectado principalmente em climas tropicais e subtropicais 

(Scudamore, 1998; Soares, 2003; Iheshiulor et al., 2011). Outros fungos como A. 

carbonarius (Soares, 2003), A. melleus, A. sulphureus, Penicillium viridicatum, P. cyclopium, 

P. commune, P. palitans, embora não com tanta frequência, poderão igualmente produzir 

esta micotoxina (Bernardo, 2003). 

A produção de OTA depende fortemente de diversos factores que afectam também o 

desenvolvimento e fisiologia do fungo produtor, são eles: temperatura, actividade da água 

(aw) e composição do meio (Ringot et al., 2006). Alguns estudos foram conduzidos para 

averiguar quais as condições mínimas de temperatura e aw são necessárias para produção 

de OTA, como se refere no Quadro 1.2. 
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Quadro 1.2. Condições mínimas de temperatura e a w para produção de ocratoxina A 

(Adaptado de Pereira, 2008) 

 Temperatura (ºC) aw Referência 

A. ochraceus 
12 0,83-0,87 Northolt et al. (1979) 

25-30 0,98 Ramos et al. (1998) 

P. verrucosum 
4 0,95 Northolt et al. (1979) 

24 0,99 Krogh (1979) 

A. carbonarius 15-20 0,95-0,98 Mitchell et al. (2004) 

 

De acordo com Denli & Perez (2010) existe uma variedade de factores bióticos de base 

nutricional que afectam a produção e biossíntese da OTA. Algumas fontes de carbono como 

glucose, sacarose, galactose ou xilose parecem inibir a produção de OTA em A. ochraceus. 

Por outro lado, compostos como lactose, e fontes de azoto orgânico parecem induzir a 

produção da micotoxina. 

A OTA é um composto cristalino incolor, de fórmula empírica C20H18O6NCl, e exibe 

fluorescência verde azulada quando exposta a radiação UV, característica usada na sua 

detecção em HPLC. Quanto à solubilidade é bastante solúvel em solventes orgânicos 

polares, solúvel em solução de hidrogenocarbonato de sódio e moderadamente solúvel em 

água (Ringot et al., 2006). O seu ponto de fusão é de 94-96 ºC e 169 ºC quando cristalizada 

a partir do benzeno e xileno, respectivamente (Betina, 1989). 

 

1.3.6.2 Actividade biológica e toxicidade em animais e humanos 

A OTA consiste na ligação de uma di-hidroisocumarina (ocratoxina α) (O´Brien & Dietrich, 

2004), proveniente da via poliquétida, com uma molécula de L-β-fenilalanina modificada 

através de uma ligação amida (Mühlencoert, 2003; Bayman & Baker, 2006; Huffman et al., 

2010). A estrutura química das ocratoxinas está representada na Figura 1.8. OTA pertence 

ao grupo de compostos contendo um grupo p-clorofenólico, característica invulgar para 

composto natural (Khoury & Atoui, 2010). 
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Figura 1.8. Estrutura química das ocratoxinas (Fonte: Mühlencoert, 2003) 

 

Ao contrário das propriedades toxinogénicas da OTA, a via biossintética do composto ainda 

não está completamente estabelecida (Huffman et al., 2010), sabe-se no entanto que a 

participação enzimática da “OTA-sintase” é essencial no processo (Mühlencoert, 2003), bem 

como as vias metabólicas dos compostos policetónicos e do ácido xiquímico. Ainda assim, 

estudos efectuados por Huff & Hamilton (1979) indiciam que na sua formação pode 

distinguir-se três passos distintos (Mühlencoert, 2003), como ilustrado na Figura 1.9 (página 

seguinte) e sumarizados seguidamente. 

O primeiro passo consiste na condensação de uma unidade de acetil Co-A com quatro 

unidades de malonato com formação de uma isocumarina. Esta cadeia policetónica é 

modificada com a formação da meleína e a adição de um grupo carboxilo, originando a 

ocratoxina-β. Um átomo de cloro é incorporado pela acção da cloroperoxidase, originando a 

ocratoxina-α. Assim, processos de ciclização e aromatização, metilação, oxidação e 

cloração, conduzem ao primeiro percursor, ocratoxina α, pela actividade da policetona-

sintase. 

A fenilalanina, como segundo percursor, é sintetizada na via metabólica do ácido xiquímico 

e esterificada para poder participar na subsequente reacção, onde há a formação do 

precursor da ocratoxina A. No terceiro passo, os percursores activados (ocratoxina α e L-β-

fenilalanina) ligam-se, formando um etiléster da OTA, a ocratoxina-C. A última reacção, uma 

transesterificação, conduz à OTA (Ringot et al., 2006; Khoury & Atoui, 2010). 

 

Fenilalanina 



Figura 1.9. Esquema da biossíntese da 
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De acordo com Denli & Perez (2010), o maior impacto económico devido à OTA em 

alimentos compostos revela-se em animais monogástricos, como é o caso das aves e dos 

suínos, em que os efeitos primários são ao nível dos rins (CAST, 2003). 

Em suínos, considerados os mais sensíveis dos animais produtores de géneros alimentícios 

a esta micotoxina, pode provocar a grave doença “nefropatia porcina” que se traduz numa 

lesão nos rins, aumento do consumo de água e excreção da urina (CAST, 2003; Soares, 

2003). Num estudo desenvolvido por Stoev et al. (2002), foram observados efeitos crónicos 

nestes animais, como alterações degenerativas e proliferativas na fibrose intersticial dos rins 

(após um ano) pela ingestão de alimentos contaminados com 0,8 mg Kg-1 de OTA durante 

seis meses. 

Uma vez que a OTA não é prontamente excretada, pode deste modo afectar também os 

consumidores de carne de porco (Soares, 2003), ao ligarem-se aos tecidos de produtos 

cárneos (Smith & Moss, 1985). No entanto, os alimentos de origem animal pouco 

contribuem para a exposição dos seres humano à OTA por via alimentar (Recomendação 

CE N.º 576/2006). Existem também referências aos efeitos da OTA em galinhas poedeiras: 

doses de 0,25 a 2,0 ppm de OTA nos alimentos destes animais, fazem com que haja uma 

diminuição na produção de ovos. Concentrações mais altas diminuem a qualidade geral do 

ovo (CAST, 2003). 

 

1.3.7 Estratégias de prevenção e controlo de micotoxinas 

O chavão da segurança alimentar “do campo ao prato” assume-se também na problemática 

das micotoxinas na medida em que as práticas agronómicas no campo podem minimizar a 

acumulação de micotoxinas e reduzir a sua persistência na cadeia alimentar. Amézqueta et 

al., (2009) fazem uma revisão sobre alguns aspectos de prevenção e descontaminação da 

OTA, referindo que estratégias no campo e pós colheita são as mais eficazes para evitar 

micotoxinas. 

Actualmente as medidas estratégicas de prevenção e controlo de micotoxinas estão 

associadas a planos HACCP, onde os pontos a controlar estão nas fases de colheita e pós 

colheita ao longo da cadeia alimentar, quando estabelecidos em indústrias transformadoras 

de alimentos compostos, tendem a ter uma abordagem proactiva na cadeia alimentar, 

assegurando a qualidade dos produtos cárneos (Hartog, 2003). Este aspecto está 

documentado num manual da FAO com o objectivo principal de fornecer orientações aos 

países e instituições que pretendam aplicar o HACCP como abordagem de prevenção e 

controlo de micotoxinas na cadeia alimentar (FAO, 2001). O projecto e desenvolvimento de 

um HACCP eficaz com programas de controlo de micotoxinas num país deve ter em 

consideração vários factores: clima, sistemas agrícolas, tecnologias de campo e pós 
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colheita, importância e impacto do contaminante na saúde pública, relação produtor/indústria 

transformadora, disponibilidade de recursos analíticos e mesmo a própria economia 

(Amézqueta et al., 2009). A prevenção efectiva de micotoxinas no pós-colheita inclui 

controlo de factores bióticos, abióticos e higiene que assegurem a minimização da 

ocorrência de micotoxinas em grãos armazenados e consequente processamento (Soares, 

2003; Magan & Aldred, 2007). 

Os compostos antifúngicos são amplamente aplicados nas produções agrícolas enquanto 

outros agentes, como aditivos fungistáticos podem ser adicionados, embora com 

moderação, aos alimentos e rações para prevenir o aparecimento de fungos. Os 

conservantes usados no processamento de alimentos compostos são baseados em cadeias 

curtas de ácidos gordos e a sua eficácia depende da distribuição pelo substrato (Lacey, 

1986). O ácido propiónico tem sido amplamente usado para combater a presença de A. 

flavus mas a sua actividade pode ser modificada pela alteração do pH e alguns ingredientes 

que compõe o alimento composto. No entanto, o uso de fungicidas pode estimular a 

produção de micotoxinas em determinadas condições (Pereira, 2008). 

Bernardo (2003) agrupa em três grandes categorias, as estratégias de controlo da 

ocorrência de micotoxicoses nos animais e no Homem: prevenção da biossíntese das 

micotoxinas nas matrizes alimentares; a destoxificação de alimentos e o controlo pró-activo 

das matérias-primas incorporadas nos alimentos. 

De facto, os processos de destoxificação inserem-se em estratégias de remediação para o 

controlo destes metabolitos (Pereira, 2008), devem ser utilizadas quando as medidas 

preventivas não se revelam eficientes. As técnicas de destoxificação baseiam-se em 

propriedades físicas e químicas como solubilidade, sensibilidade à luz ultravioleta e 

degradação química, transformação em produtos não tóxicos e adsorção de quelantes 

(Bernardo, 2003). Como métodos físicos destaca-se: segregação e fraccionamento por 

densidade; lavagem; descasque; crivagem ou triagem; processamento térmico; moagem 

húmida e seca e adsorção. Enumeram-se também alguns métodos químicos: amoniação, 

tratamento com bissulfato de sódio e ozonação (Pereira, 2008). 

Bullerman & Bianchini (2007) apresentam alguns aspectos sobre a estabilidade das 

micotoxinas no processamento, e Cicoňová et al. (2010) fazem uma revisão sobre a 

prevenção da OTA em alimentos e alguns aspectos da destoxificação da mesma micotoxina 

por microrganismos – métodos biológicos. 

A amostragem e análise laboratorial também fazem parte integrante dos programas de 

controlo. A determinação de micotoxinas em grãos e alimentos compostos dependem 

também de vários factores, estes serão abordados mais à frente. 

  



1.4 Enquadram ento legal

Como compostos tóxicos naturais, não é possível eliminar a presença de micotoxinas em 

alimentos, cereais armazenados na sua maioria, pelo que o reconhecimento e preocupação 

dos perigos inerentes à ingestão de alimentos contaminados com micotoxin
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Como compostos tóxicos naturais, não é possível eliminar a presença de micotoxinas em 

alimentos, cereais armazenados na sua maioria, pelo que o reconhecimento e preocupação 

inerentes à ingestão de alimentos contaminados com micotoxinas assume-se a 

a recomendação e, muitas vezes, imposição 
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destas substâncias 
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Com o objectivo de evitar disparidades e risco de distorção da concorrência entre os 

Estados-Membros, orientando-os para melhoria da aceitabilidade de cereais e produtos á 

base de cereais, bem como alimentos compostos para animais, a Comissão Europeia 

estabeleceu uma recomendação sobre a presença de algumas micotoxinas em alguns 

produtos destinados à alimentação animal (Recomendação CE N.º 576/2006). As medidas 

adoptadas pelas autoridades sanitárias para controlo das micotoxinas nas rações é 

essencialmente pela aplicação de políticas de auto-controlo industrial com vigilância activa 

por planos de controlo que têm por base o estabelecimento de limites admissíveis para as 

substâncias indesejáveis (Bernardo, 2003). 

Apresentam-se então, no Quadro 1.3 os valores de orientação do referido documento para 

as micotoxinas estudadas, FBs e OTA, relativamente a alimentos compostos para suínos. O 

documento completo pode ser visualizado no Anexo A do presente trabalho. 

 

Quadro 1.3. Valores de orientação de micotoxinas em alimentos complementares e completos para 
suínos (Adaptado de: 2006/576/CE) 

Micotoxina 
Valores de orientação em µg /kg (ppb) relativos a alimento 

para animais para um teor de humidade de 12% 

Ocratoxina A 50 

Fumonisinas B1 + B2 5000 

 

Pela mesma recomendação, os valores orientativos para matérias-primas são, regra geral, 

mais elevados, desde que não sejam directamente consumidos pelos animais. Se assim for, 

deverá ter-se especial atenção na utilização das matérias-primas de modo a não 

comprometer os níveis de exposição às micotoxinas (CE 576/2006). 

Note-se que os processos de destoxificação, descritos no ponto anterior, 1.3.7, podem ser 

utilizados em países fora da EU, mas pelo artigo 3.º do Regulamento 1881/2006 são 

proibidos na UE e produtos descontaminados também não podem entrar na UE. O mesmo 

regulamento proíbe a utilização de géneros alimentícios que ultrapassem os limites 

estabelecidos bem como a sua mistura com géneros alimentícios que cumprem os teores 

máximos (CE 1881/2006). 
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1.5 Metodologias analíticas para detecção e quantif icação de micotoxinas 

A importância das micotoxinas tem-se revelado imperativa nos últimos anos. Factor que 

contribuiu para este aumento foi o desenvolvimento de metodologias analíticas capazes de 

detectar a presença destes metabolitos. 

Os extractos das sub-amostras são submetidos a processos de purificação (processos de 

partição líquido-líquido, colunas de imunoafinidade ou extracção em fase sólida) e depois 

analisados. De entre as técnicas cromatográficas para análise dos extractos, a 

cromatografia analítica de camada fina (TLC) foi durante muitos anos a mais utilizada, mas 

foi gradualmente substituída pela cromatografia líquida de alta performance (HPLC), devido 

à maior sensibilidade, precisão e reprodutibilidade (Pereira, 2008). Outras técnicas como GC 

(cromatografia gasosa) e GC/MS (cromatografia gasosa por espectrometria de massa) 

podem também ser utilizadas (Gilbert & Anklam, 2002). 

No entanto, quando se pretende resultados mais rápidos e de grande número de amostras, 

é comum o recurso técnicas imunoenzimáticas, como o ELISA (Enzime-Linked 

Immunoabsorbent Assay) (Gilbert & Anklam, 2002; Turner et al., 2009). 

Algumas das metodologias adoptadas pela AOAC (Association of Analytical Communities 

International), CEN (Comité Européen de Normalisation) ou ISO (International Organization 

for Standardization) são reconhecidas como métodos oficiais precisos e reprodutíveis que 

podem ser usados no controlo internacional (Gilbert & Anklam, 2002). 

 

1.5.1 Técnicas cromatográficas 

1.5.1.1 Considerações gerais 

A cromatografia (do grego chroma-cor e graphein-escrever) é um método analítico 

amplamente utilizado para separação, identificação e determinação de compostos químicos 

em misturas complexas. A sua aplicabilidade de sistemas e técnicas é ampla mas todos os 

métodos têm em comum a utilização de uma fase estacionária e uma fase móvel. A 

amostra, dispersa numa fase móvel gasosa ou líquida, é forçada a passar por uma fase 

estacionária fixa a uma coluna ou superfície sólida. A separação dos componentes é 

baseada na diferença entre as taxas de migração, associadas à afinidade com a fase 

estacionária (Skoog et al., 1997). 

A especificidade de um método analítico é a discriminação de determinado analito 

relativamente a outras substâncias eventualmente presentes na amostra, está portanto 

associada à capacidade de resposta dos métodos de detecção cromatográficos. Já a 

selectividade é a capacidade de determinado método identificar e distinguir um analito numa 

mistura complexa. Estes parâmetros traduzem-se, na prática, pela verificação das taxas de 
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recuperação próximas de 100 % (RELACRE, 2000). Também as condições experimentais, o 

conhecimento da área ou altura do pico bem como alguns factores de correcção apropriados 

mostram-se igualmente importantes. 

Actualmente os métodos envolvem etapas de extracção, limpeza e purificação do extracto, 

separação dos componentes e quantificação das toxinas (Santos et al., 1998) com recurso a 

técnicas físico-químicas. 

A etapa de extracção é um dos passos complexos da análise química de micotoxinas pois o 

composto tóxico pode residir numa vasta e complexa gama de produtos. Os processos de 

extracção diferem consoante o tipo de substrato bem como a micotoxina que se pretende 

analisar (Pereira, 2008). Na maior parte dos casos as micotoxinas são solúveis em 

solventes polares fracos e normalmente insolúveis em solventes apolares. A solubilidade em 

água vara de toxina para toxina (Santos et al., 1998). 

 

A TLC é menos sensível e requer grande disponibilidade de tempo e mão-de-obra 

especializada pela exigência dos procedimentos de preparação da amostra. Apresenta a 

mesma base física de separação (adsorção) que a cromatografia em coluna (Bernardo, 

2003). A identificação das micotoxinas pela técnica TLC é efectuada a partir da razão entre 

as distâncias percorridas pelos componentes da amostra e pelo solvente da fase móvel na 

placa por onde fluem capilarmente na placa (Santos et al., 1998). As principais limitações 

são a precisão e quantificação. 

 

1.5.1.2 Cromatografia Líquida de Alta Performance - HPLC 

Actualmente, a análise de micotoxinas baseia-se fortemente em HPLC com recurso a vários 

adsorventes dependendo das propriedades físicas e químicas da micotoxina. Na detecção 

de substâncias (ou seus derivados), o recurso a detectores de fluorimetria ou UV é bastante 

comum, e contam com a presença de um cromóforo nas moléculas. Algumas toxinas têm 

propriedades fluorescentes naturais, como a ocratoxina ou a aflatoxina, estas podem ser 

detectadas em HPLC com detector de fluorescência. No entanto, há algumas que não têm 

estas características, como as fumonisinas e por isso a sua determinação requer 

derivatização (Turner et al., 2009), para melhorar a resposta do detector à substância de 

interesse analítico (Vogel, 2002). 

A HPLC apresenta as seguintes características: alto poder de resolução; separações 

rápidas; monitorização contínua; medidas quantitativas acuradas; análises repetitivas e 

reprodutíveis com a mesma coluna; automação de alguns procedimentos e de dados (Vogel, 

2002), contudo têm de ser submetidas a um exaustivo processo de purificação (Marques, 

2007). 
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As técnicas de imunoafinidade, com recurso a colunas de imunoafinidade (IAC) são muito 

utilizadas em parceria com a HPLC, onde as IAC incluem-se nos passos de extracção e 

lavagem. O extracto passa na IAC que contém anticorpo específico para micotoxina, a 

coluna é lavada e eluída, pode ser evaporada e redissolvida antes da injecção no sistema 

HPLC (Marques, 2007). 

Este tipo de cromatografia pode designar-se de fase reversa se a fase estacionária não for 

polar e a fase móvel polar. Aqui a eluição dos solutos polares é feita antes dos solutos 

apolares (Skoog et al., 1997), pois praticamente todas as moléculas orgânicas são 

parcialmente hidrofóbicas, capazes de interagir com fases estacionárias apolares. Assim, a 

sua aplicabilidade particular à separação de substâncias polares insolúveis em solventes 

orgânicos (fase móvel polar e normalmente contém água) é eficaz e versátil (Vogel, 2002). 

Uma situação ideal na análise quantitativa por HPLC é a relação linear entre a magnitude do 

sinal e a concentração do soluto na amostra. Quando o fluxo é controlado, é preferível usar 

a área do pico que, regra geral, estão incorporados nos sistemas computadorizados de 

tratamento de dados quando concentrações padronizadas são utilizadas na preparação de 

curvas de calibração (Vogel, 2002). A calibração em análises quantitativas indica a resposta 

de um sistema de medida a uma determinada concentração ou quantidade de substância 

conhecida (RELACRE, 2000), estas estão relacionadas com o tempo de retenção. 

 

1.5.2 Técnicas imunoenzimáticas / métodos imunológicos de detecção 

Os ensaios imunológicos para detecção de micotoxinas são recentes e baseiam-se em 

princípios que diferem das metodologias cromatográficas. Os testes são, regra geral, 

simples, rápidos e bastante sensíveis. No entanto a baixa especificidade em algumas 

aplicações deverá ser confirmada por cromatografia. O princípio básico da técnica é uma 

ligação reversível entre um antigénio e um anticorpo, formando um complexo específico 

(Bernardo, 2003). 
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2. OBJECTIVOS 

O primeiro objectivo deste trabalho foi a caracterização quantitativa e qualitativa do 

micobiota de 67 amostras de alimentos compostos granulados para suínos (33 destas 

destinadas a suínos de iniciação - ACSI e 34 para suínos de crescimento/engorda - 

ACSCE). A contaminação fúngica dos produtos destinados à alimentação animal constitui, 

indirectamente, um problema no estado de conservação bem como a alteração de alguns 

dos nutrientes. 

O segundo e contíguo objectivo do presente trabalho foi a pesquisa e quantificação de 

fumonisina B1 e B2 em alimentos compostos para suínos de iniciação, e ocratoxina A em 

alimentos compostos para suínos de crescimento/engorda. Pretende-se então averiguar a 

ocorrência destes compostos tóxicos naturais nas matrizes analisadas recorrendo à técnica 

analítica de HPLC. 

Este trabalho pretende ser um contributo quanto aos fungos existentes em matrizes 

destinadas à alimentação animal de suínos, avaliando assim a qualidade higiénica destes 

produtos. Por outro lado a avaliação da ocorrência de fumonisinas e ocratoxina A nas 

mesmas matrizes. 

 

Apresentam-se à partida vários condicionalismos, nomeadamente o custo elevado da 

realização das análises, e a dependência do número de amostras inseridas no Plano 

Nacional de Controlo da Alimentação Animal da Autoridade Competente Nacional, 

analisadas no serviço de micologia do LNIV no período do estágio. 

A escolha da pesquisa de diferentes analitos nas matrizes de acordo com o destino do 

alimento composto incidiu-se em um estudo feito por especialistas de micotoxinas nacionais. 

Estes averiguaram o efeito das micotoxinas nos animais, quando estes ingeriam rações 

contaminadas. Também razões orçamentais foram tidas em conta na monitorização das 

micotoxinas. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Amostragem 

Com o objectivo de assegurar as características originais do produto a analisar, todo o 

processo de amostragem deve ser orientado de modo a que amostra colhida seja 

representativa, homogénea e íntegra. 

O processo de amostragem para análise e controlo oficial de alimentos compostos para 

animais encontra-se devidamente legislado, pelo Anexo I do Regulamento (CE) N.º 

152/2009, com um conjunto de directrizes e procedimentos normalizados. De acordo com 

estes, as etapas do processo de amostragem são: colheita, preparação, acondicionamento 

e envio para o laboratório (Costa, 2005), em cada um dos passos inserem-se regras 

específicas. 

No controlo oficial, a metodologia da amostragem encontra-se devidamente subdividida de 

acordo com o produto e o peso do lote. Quando este último parâmetro ultrapassa as 50 t, 

deverá realizar-se a amostragem segundo o Regulamento (CE) Nº 401/2006, como mostra 

no Quadro 3.1: 

 

Quadro 3.1. Subdivisão dos lotes em função do produt o e tipo de lote 

(Fonte: Regulamento (CE) Nº 401/2006) 

Produto Peso do lote (t) 

Peso dos 

sublotes ou nº 

de sublotes 

Nº de amostras 

elementares 

Peso da 

amostra global 

(kg) 

Cereais e 

produtos 

derivados 

de cereais 

≥ 1 500 500 t 100 10 

> 300 e < 1 500 3 sublotes 100 10 

≥ 50 e ≤ 300 100 t 100 10 

< 50 - 3 – 100 * 1 - 10 

* Consoante o peso do lote 

 
As amostras são provenientes de diversas fábricas de rações inseridas em território nacional 

e uma pequena parte de explorações intensivas, tendo sido recolhidas no âmbito do Plano 

Nacional de Controlo Plurianual Integrado, pelos técnicos das respectivas Direcções 

Regionais. 

No Quadro 3.2 apresenta-se a composição média das amostras analisadas (pois os 

ingredientes variam consoante a formulação do produtor) e na Figura 3.1 o aspecto geral 

das amostras analisadas. 



Quadro 3.2. Composição média das amostras de alimentos composto s para suínos

Matriz/Alimento 

Composto 
Suínos de iniciação

Ingredientes 

Milho, trigo, bagaço de 

soja, Sêmea de trigo, 

melaço de cana

açúcar, carbonato de 

cálcio, fosfat

cálcio, cloreto de sódio

 

Figura 3.1. Aspecto geral das  

 

3.2 Condições do trabalho experimental

Os procedimentos analíticos na micotoxic

compostos tóxicos (fumonisinas e a ocratoxina A) têm de ser manipulados com cuidado. 

Como tal, durante a realização dos trabalhos laboratoriais, foram tomadas medidas de 

segurança individuais apropriadas. O material 

os compostos tóxicos foi devidamente descontaminado. Esta 

numa imersão prévia em hipoclorito de sódio 

água destilada e nova imersão

A manipulação dos solventes orgânicos tóxicos foi efectuada em 

exposição aos vapores. O acondicionamento dos resíduos foi feito de acordo com a sua 

natureza para ser posteriormente 

Composição média das amostras de alimentos composto s para suínos

Suínos de iniciação  Suínos de crescimento/engorda

Milho, trigo, bagaço de 

soja, Sêmea de trigo, 

elaço de cana-de-

carbonato de 

cálcio, fosfato dibásico de 

cálcio, cloreto de sódio 

Trigo, milho, cevada, 

beterraba sacarina, sêmea de trigo, bagaço 

de colza, melaço de cana

bagaço de palmiste, folhelho de uva, 

bagaço de girassol, carbonato de cálcio, 

fosfato dibásico de cálcio, cloreto de sódio

 amostras de alimentos compostos para suínos granulado (a) e após 
moagem (b) 

Condições do trabalho experimental  

cos na micotoxicologia são bastante pormenorizados e os 

(fumonisinas e a ocratoxina A) têm de ser manipulados com cuidado. 

Como tal, durante a realização dos trabalhos laboratoriais, foram tomadas medidas de 

segurança individuais apropriadas. O material laboratorial para contacto com soluções com 

os compostos tóxicos foi devidamente descontaminado. Esta descontaminação 

numa imersão prévia em hipoclorito de sódio (1 %) durante algumas horas, lavagem com 

água destilada e nova imersão, desta vez em acetona: água (1000:1). 

A manipulação dos solventes orgânicos tóxicos foi efectuada em hotes

exposição aos vapores. O acondicionamento dos resíduos foi feito de acordo com a sua 

posteriormente recolhido por entidade credenciada. 
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Composição média das amostras de alimentos composto s para suínos  

Suínos de crescimento/engorda  

Trigo, milho, cevada, soja, polpa de 

sacarina, sêmea de trigo, bagaço 

de colza, melaço de cana-de-açúcar, 

bagaço de palmiste, folhelho de uva, 

bagaço de girassol, carbonato de cálcio, 

cio, cloreto de sódio 

 

granulado (a) e após 

ologia são bastante pormenorizados e os 

(fumonisinas e a ocratoxina A) têm de ser manipulados com cuidado. 

Como tal, durante a realização dos trabalhos laboratoriais, foram tomadas medidas de 

para contacto com soluções com 

descontaminação consistiu 

durante algumas horas, lavagem com 

hotes para evitar a 

exposição aos vapores. O acondicionamento dos resíduos foi feito de acordo com a sua 
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3.3 Metodologia para Isolamento e Contagem da Flora  Micológica 

No procedimento experimental efectuado, e resumidamente descrito mais à frente, seguiu-

se as indicações da norma ISO 217527-2:2008 (E). Este método experimental de contagem 

horizontal de colónias de fungos e leveduras é adequado a produtos com aw igual ou inferior 

a 0,95. 

3.3.1 Preparação das suspensões e sementeira 

• Pesou-se assepticamente, com o auxílio de uma espátula, 10 g da amostra; 

• Adicionou-se 90 mL de triptona-sal, agitando de seguida em Stomacher® 400 durante 

90 segundos, obtendo-se a solução-mãe (10-1); 

• A partir da solução-mãe preparou-se suspensões (diluições) sucessivas até se obter 

a suspensão 10-3; 

• Recorrendo à técnica de sementeira por espalhamento à superfície e utilizando um 

espalhador em forma de L, 1 mL de cada diluição foi distribuído em 4 placas de petri 

(0,25 mL/placa) de 14 mm de diâmetro contendo o meio de cultura DRBC (Oxoid), 

previamente preparado e solidificado. 

Os testes foram efectuados em duplicado e em condições de assepsia em câmara de fluxo 

laminar. As caixas semeadas foram incubadas a 25 °C  com atmosfera húmida durante 3 a 5 

dias em estufa (Memmert). 

 

3.3.2 Contagem de colónias e identificação de bolores 

A contagem de colónias efectuou-se nas placas de solução-mãe ou na diluição cujo número 

de colónias, por placa, fosse inferior a 150. Das colónias totais por placa e tendo em conta a 

morfologia que difere as colónias de leveduras dos bolores, registou-se as contagens em 

separado. Procedeu-se seguidamente à identificação dos géneros e algumas espécies de 

bolores com recurso a chaves dicotómicas (Botton et al., 1985; Pitt & Hocking, 1999), 

baseadas em aspectos macromorfológicos e micromorfológicos. As estruturas foram 

observadas ao microscópio estereoscópio (Wild) e microscópio óptico (Olympus), em que 

para este último procedeu-se à preparação de montagens frescas dos fungos repicados em 

Azul de Lactofenol (Merck). 

O resultado das contagens totais é expresso em unidades formadoras de colónias (UFC) 

resultante da média aritmética das determinações efectuadas em duplicado. 
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3.4 Pesquisa e Quantificação das micotoxinas 

A metodologia analítica de separação por HPLC de fase reversa, com detecção de 

fluorescência, adopta para medição dos analitos, calibrações com padrões químicos, tendo 

como intermédio, curvas de calibrações cromatográficas. Como tal, procedeu-se à 

calibração dos equipamentos para análise de FBs e OTA. A especificidade do método foi 

avaliada por ensaios de recuperação. 

Todos os reagentes foram de grau analítico. Os solventes usados na cromatografia eram 

próprios para análise em HPLC. Os padrões usados, fumonisina B1 e B2 e ocratoxina A 

foram adquiridos de Sigma Chemicals (Espanha). As colunas de imunoafinidade foram 

adquiridas na VICAM (EUA), com os modelos VICAM-FumoniTest™ 1060 e VICAM-

OchraTest™ WD para pesquisa de FBs e OTA, respectivamente. 

 

3.4.1 Preparação das curvas de calibração e determinação da recuperação da 

metodologia analítica 

Para a preparação dos vários níveis de calibração para obter as curvas de FBs, partiu-se de 

soluções-mãe com concentração de 10 ng FB1/mL e 5 ng FB2/mL, previamente preparadas. 

As séries de 4 diluições obtidas continham 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 ng de FB1/µL e 0,5; 1,0; 1,5 e 

2,0 ng de FB2/µL, respectivamente. 

A determinação da concentração da solução-mãe de FBs e OTA, foi efectuada com recurso 

a um espectrofotómetro (célula de quartzo) onde se mediu a absorvância a um máximo de 

360 nm. 

Os seis níveis de calibração da OTA eram de concentrações de 1; 5; 10; 15; 20; 25 ng 

OTA/mL, obtidos a partir de uma solução-mãe 10 µg/mL. Todas as diluições foram feitas 

usando a fase móvel como diluente. Efectuaram-se triplicados dos vários níveis de 

calibração para cada micotoxina em estudo. 

Para determinar a recuperação do método contaminou-se amostras isentas de micotoxinas 

da mesma matriz com concentrações conhecidas das micotoxinas em estudo. As amostras 

foram intencionalmente contaminadas (fortificadas) com as seguintes concentrações de 

FBs: 100; 120 e 200 µg/kg de FB1 e 50; 60; e 100 µg/kg de FB2. As fortificações de OTA 

foram com concentrações de 160; 200 e 240 µg/kg. Efectuaram-se triplicados para cada 

fortificação. Para além da recuperação, calculou-se também o coeficiente de variação da 

repetibilidade (CVr %) e precisão (%) para os três níveis de fortificação de cada micotoxina. 

Não se realizaram ensaios que conduzissem à determinação dos limites de detecção nem 

de quantificação das metodologias analíticas, adoptando-se os limites que integram o 
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sistema de análises de rotina. O limite de detecção para a FB1 é então 50 µg/kg; 100 µg/kg 

para a FB2 e para a OTA é 2 µg/kg. 

 

3.4.2 Metodologia analítica geral 

Uma vez que as amostras eram todas granuladas, procedeu-se à moagem em moinho 

(Retsch®) a 12000 rpm com crivos de 1 mm ø e homogeneizou-se de seguida. 

Para a realização dos procedimentos analíticos no que diz respeito às técnicas de pesquisa 

e quantificação das micotoxinas, seguiu-se os procedimentos descritos por directrizes 

internacionais, nomeadamente EN 144352 (2004) e Stroka et al. (2009) para pesquisa de 

FBs e OTA, respectivamente. 

Apresenta-se seguidamente um quadro-resumo das condições de preparação das amostras 

para posterior injecção no equipamento de HPLC. 

 
Quadro 3.3. Resumo das condições de extracção, prep aração da IAC e eluição 

 Fumonisinas  Ocratoxina A  

Solvente de 

extracção 

100 mL Acetonitrilo + Metanol 

+ Água (25:25:50) 

200 mL Metanol + Solução 

aquosa de 

Hidrogenocarbonato de sódio 

a 3% (50:50) 

Extracto filtrado 

para a coluna 
10 mL extracto + 40 mL PBS 4 mL + 96 PBS 

Acti vação da coluna  10 mL + 10 mL PBS 50 mL filtrado + 10 mL água 

Eluição 1,5 mL metanol e evaporar 

1,5 mL metanol + 0,5 mL 

água desionizada + 1,5 mL de 

ácido acético glacial + 1,5 mL 

de água 
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3.4.3 Procedimento analítico para pesquisa e quantificação de fumonisinas 

Na pesquisa e quantificação de fumonisinas recorreu-se à Norma Europeia EN-14352:2004 

(E). O procedimento descrito e adoptado durante o trabalho experimental divide-se nas 

seguintes fases: 

• Extracção, preparação da IAC e eluição 

a. Pesar 20 g da amostra e juntar 50 mL de solvente de extracção (acetonitrilo, 

metanol, água 25:25:50); 

b. Agitar durante 20 minutos e centrifugar de seguida (10 minutos a 2 500 g); 

c. Filtrar o sobrenadante com filtro whatman 25; 

d. Extrair novamente o sólido remanescente com mais 50 mL de solvente de extracção 

e repetir os passos b e c; 

e. Misturar os dois filtrados; 

f. Pipetar 10 mL para um balão volumétrico de 100 mL e adicionar 40 mL de PBS 

(Phosphate Buffered Saline) e agitar muito bem; 

g. Filtrar através de microfibra (11 µm de poro) 

h. Do filtrado, passar 10 mL pela coluna de imunoafinidade; 

i. Lavar a coluna com 10 mL de PBS; 

j. Eluir com 1,5 mL de metanol; Evaporar até secura. 

 

• Derivatização (Imediatamente antes de injectar no e quipamento HPLC)  

a. Redissolver com 200 µL de acetonitrilo-água (1:1) e agitar vigorosamente. 

b. Transferir 50 µL para um tubo e adicionar 50 µL de reagente de derivatização e 

agitar vigorosamente durante 30 segundo num vórtex; 

c. Esperar 3 minutos e injectar de imediato. 

 

3.4.4 Procedimento analítico para pesquisa e quantificação de ocratoxina A 

Para a pesquisa e quantificação de OTA recorreu-se às orientações do Anexo I de um 

relatório de Stoka et al. (2009). O procedimento descrito e adoptado durante o trabalho 

experimental divide-se nas seguintes fases: 

a. Pesar 25 g da amostra e juntar 200 mL de solvente de extracção (Metanol/Solução 

aquosa de hidrogenocarbonato de sódio a 3% (50:50); 

b. Agitar durante 40 minutos; 

c. Filtrar com filtro Whatman 25 plissado; 

d. Tranferir 10 mL do filtrado através de filtro microfibra e eliminar; filtrar o 

remanescente; 



e. Transferir 4 mL do último filtrado para um balão volumétrico de 100 mL e perfazer o 

volume com PBS; agitar manualmente;

f. Passar 50 mL pela coluna de imunoafinidade;

g. Lavar com 10 mL de água e secar a coluna com o êmbolo;

h. Eluir para um balão de 5 mL, 750 

i. Esperar 1 minuto e passar novamente 750 

água; 

j. Secar a coluna com êmbolo;

k. Adicionar imediatamente 1500 

870 mL água); 

l. Perfazer o volume do balão com água pa

 

3.4.5 Condições de HPLC para d

O equipamento de análise experimental 

fase reversa com detecção por fluorescência

equipamento usados foram da marca 

da análise de ocratoxina A, 

automática. Pode ser visualizado um painel 

3.2c). 

Figura 3.2. Equipamento de HPLC usado na quantificaç
controlo das condições na análise (c)

Transferir 4 mL do último filtrado para um balão volumétrico de 100 mL e perfazer o 

volume com PBS; agitar manualmente; 

Passar 50 mL pela coluna de imunoafinidade; 

Lavar com 10 mL de água e secar a coluna com o êmbolo; 

para um balão de 5 mL, 750 µL de metanol; 

Esperar 1 minuto e passar novamente 750 µL de metanol seguidos de 500 

Secar a coluna com êmbolo; 

Adicionar imediatamente 1500 µL de solução de ácido acético (30 mL ácido acético + 

Perfazer o volume do balão com água para HPLC e agitar no vórtex.

Condições de HPLC para determinação das micotoxinas 

O equipamento de análise experimental para determinação das micotoxinas 

fase reversa com detecção por fluorescência. Na análise de FB1 e FB

mento usados foram da marca Merck-Hitachi (Figura 3.2a) com injecção manual

da análise de ocratoxina A, Agilent Technologies 1200 Series (Figura 3

Pode ser visualizado um painel de controlo das condições da 

Equipamento de HPLC usado na quantificaç ão das FBs (a) e OTA (b) e exemplo do painel de 
controlo das condições na análise (c)  (Original) 
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Transferir 4 mL do último filtrado para um balão volumétrico de 100 mL e perfazer o 

seguidos de 500 µL de 

L de solução de ácido acético (30 mL ácido acético + 

ra HPLC e agitar no vórtex. 

para determinação das micotoxinas foi o HPLC de 

e FB2 os módulos do 

com injecção manual, e os 

3.2b) com injecção 

de controlo das condições da análise (Figura 

 

e exemplo do painel de 
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As condições instrumentais do equipamento durante a análise encontram-se descritas no 

Quadro 3.4. Um dos módulos é um forno que está programado para manter a temperatura a 

40 ºC. 

Quanto ao procedimento de injecção, após o tempo de acondicionamento e estabilização 

dos equipamentos, a primeira injecção é uma mistura de padrões com concentração 

conhecida, seguidamente uma amostra fortificada, branco de reagentes e amostra a 

determinar. 

 

Quadro 3.4. Condições instrumentais de HPLC 

 Fumonisinas  Ocratoxina A  

Coluna 
LiChrospher 100 RP-18 

(5 µm) 25 * 4.6 mm EcoPack 

LiChrospher 100 RP-18 

(5 µm) 25 * 4.6 mm EcoPack 

Reagente de 

derivatização 

40 mg OPA (o-
phthaldialdehyde) + 1 ml 
metanol + 5 ml disódio 

tetraborato + 50 µl MCE 
(mercaptoetanol) 

- 

Fase móvel 

Metanol + solução de 
dihidrogeno fosfato de sódio 
(77:23); pH ajustado a 3,35 

com ácido ortofosfórico 

Acetonitrilo + Metanol + 

Solução aquosa de ácido 

acético glacial (35:35:30) 

Detector 

Fluorescência 

c.d.o. na excitação: 335 nm 

c.d.o. na emissão: 440 nm 

Fluorescência 

c.d.o. na excitação: 333 nm 

c.d.o. na emissão: 467 nm 

Tipo de injecção Manual (com recurso a seringa 
Hamilton) 

Automática 

Volume de injecção  20 µL 100 µL 

Fluxo (mL/min)  1,0 0,8 

 

 

3.5 Bases de cálculo de resultados 

• A frequência dos géneros ou espécies fúngicas foram determinadas de acordo com a 

equação: 

Fr	�%� = 	
�º		
	�������	��		�é�
�	�	
��é��


�º	����		
	�������
× 100 

 

(Equação 1) 
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• O coeficiente de variação de repetibilidade, CVr, para cada nível de concentrações, é 

dado pela equação: 

CVr	�%� = 	
���
 !
	× 100 

Onde: Sri corresponde ao desvio padrão de repetibilidade e "̅ à média dos valores de 

recuperação. 

 

• O teor mássico de cada fumonisina na amostra, (Wi), em µg/kg, pode ser calculado 

usando a seguinte equação (EN 144352: 2004): 

W� 	= 	
m�	 ×	V� × D

W	 ×	V�
 

Onde: ma (ng) - corresponde à massa de cada fumonisina presente na alíquota e injectada 

na coluna de HPLC; Vt (µL) – é o volume da solução derivatizante (Vt = 100 µL); D – 

corresponde ao factor de diluição que deve ser usado; W (g) – é a massa derivatizada 

equivalente à amostra (W = 0,1 g em 50 µL); Vi (µL) – volume de injecção (20 µL). 

 

• O teor de OTA na amostra, expresso em µg/kg, é dado pela equação (Stroka et al., 

2009): 

Wc	�OTA� = 	
+,	�-,.�	×��/
��
	×0���çã

1	×2�ı́3���
 

Em que: CT (ng/mL) – Concentração de OTA obtida no cromatograma; W (g) – Peso da 

amostra usado para extracção (25 g); Solvente – Volume total de solvente de extracção (200 

mL); Alíquota – Filtrado usado na IAC (2,0 mL) (4 mL/100 mL x 50 mL = 2 mL); Eluição – 

Volume final após eluição na IAC (5 mL). 

A equação anterior pode ser simplificada: 

W� 	= 	 c4 	× 20 (µg/kg) 

 

Todos os resultados micotoxicológicos são expressos em unidades de µg/kg (ppb). 

 

Recorrendo ao programa Microsoft Excel, determinou-se vários parâmetros estatísticos, 

nomeadamente média, valores mínimos e máximos (para resultados micológicos e 

micotoxicológicos), mediana, moda e percentil 95 (para resultados micológicos) e desvio 

padrão (para resultados micotoxicológicos). 

 

(Equação 3) 

(Equação 4) 

(Equação 5)  

(Equação 2) 
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

Os resultados decorrentes da parte experimental do trabalho são seguidamente 

apresentados e distribuem-se em três partes: resultados micológicos (avaliação quantitativa 

e qualitativa da flora micológica – secção 4.1); rectas de calibração e alguns parâmetros da 

especificidade da metodologia analítica – secção 4.2; e resultados micotoxicológicos 

(secção 4.3 e respectivas alíneas) que consistiu na quantificação das micotoxinas 

fumonisina B1 e B2 e ocratoxina A para cada um dos tipos de alimentos compostos. 

 

4.1 Avaliação quantitativa e qualitativa da flora m icológica 

A contagem de fungos é um dos critérios que se pode ter em conta na avaliação da 

qualidade higiénica de um produto e pode ser um indicador de probabilidade dessas 

mesmas matrizes conterem micotoxinas. Para tal é necessário proceder à identificação de 

potenciais fungos toxigénicos. 

Os resultados dos níveis de contaminação obtidos na análise micológica das amostras, cuja 

metodologia encontra-se descrita no ponto 3.3, são bastante amplos. Para facilitar a 

interpretação, são seguidamente apresentados em intervalos de contaminação (Quadro 

4.1). 

Quadro 4.1. Níveis de contaminação de bolores e lev eduras em alimentos compostos para suínos 

Intervalo de 

contaminação micológica 

(UFC/g) 

ACSI (n = 33) ACSCE (n = 34) 

Nº de amostras 

no intervalo 

Frequência 

(%) 

Nº de amostras 

no intervalo 

Frequência 

(%) 

0 0 - 1 2,94 

< 102 0 - 0 - 

[102 – 103[ 0 - 2 5,88 

[103 – 5 × 103[ 13 39,39 12 35,29 

[5 x 103 – 104[ 6 18,18 3 8,82 

[104 – 105[ 8 24,24 15 44,12 

[105 – 106[ 6 18,18 1 2,94 

> 106 0 - 0 - 

Legenda : ACSI – Alimento composto para suínos de iniciação; ACSCE – Alimento composto para suínos de 

crescimento/engorda 

 



48 

De uma análise imediata do Quadro 4.1, verifica-se que das 67 amostras analisadas, 

apenas uma de ACSCE não apresentou qualquer tipo de contaminação. Para as amostras 

positivas, os teores micológicos totais (TMT) cifraram-se em 102 UFC/g e não excederam 

106 UFC/g. 

A maior frequência de contaminação fúngica de ACSI, 39,39 %, encontrou-se no intervalo 

103 a 5×103 UFC/g (13 amostras), enquanto nos ACSCE, 15 amostras (44,12 %) no 

intervalo 104 a 105 UFC/g. 

A simples análise quantitativa fúngica dos alimentos compostos fornece informações pouco 

precisas acerca da qualidade higiénica dos alimentos, considerou-se então necessário 

proceder à identificação de algumas espécies fúngicas potencialmente toxigénicas. 

Dos géneros identificados, foram observadas algumas características típicas das colónias, 

em termos macroscópicos e microscópicos. Apresenta-se no apêndice A algumas dessas 

características segundo bibliografia consultada. 

Nas Figura 4.1 pode visualizar-se o aspecto macroscópico de colónias dos principais 

géneros fúngicos encontrados e na Figura 4.2 o aspecto microscópico dos mesmos 

géneros. 

 

 

Figura 4.1. Aspecto macroscópico de colónias dos gé neros Aspergillus  (a), Penicillium  (b) e Fusarium  (c) 
(Original) 

 

(a) (b) (c) 
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Figura 4.2. Aspecto microscópico de culturas de Aspergillus  (a), Penicillium  (b) e Fusarium  (c) (Original) 

 

Distribuiu-se, conforme ilustrado na Figura 4.3, as contagens de bolores por géneros 

(Aspergillus, Fusarium e Penicillium) e a ordem Mucorales. 

 

Figura 4.3. Média das contagens totais de bolores d as amostras 

 

De notar que foi o género Fusarium que apresentou contagens médias mais elevadas (cerca 

de 2×104 UFC/g) em ambas as matrizes analisadas. O mesmo não aconteceu para os 

géneros Aspergillus, Penicillium e ordem Mucorales que apresentaram TMM inferiores, 

embora nos ACSI sempre mais elevados que nos ACSCE. 

Os resultados da identificação e distribuição da flora micológica são seguidamente 

apresentados na Figura 4.4. 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Total Bolores

Aspergillus spp.

Fusarium spp.

Penicillium spp.

Mucorales

Média (UFC/g)

ACSCE (N=34)

ACSI (N=33)

(a) (b) (c) 



Figura 4.4. Distribuição da 

Analisando a figura anterior e o 

ACSI, podemos constatar que:

• A maior frequência observada 

spp., (84,84 %), Mucor spp

frequência de contaminação de 69,70 %

espécies foram de 4,56; 

frequências. 

• O género Fusarium foi encontrado

5,44 Log10 UFC/g e média de 4,46 Log

• Considerados os género

que a sua incidência nas rações foi

teores de contaminação variaram entre 1,0 e 4,48

• Os géneros Cladosporium

Scopulariosis e Aureobasidium

30 % e com TMM entre

 

 

0

Total Leveduras

Mucor spp.

Penicillium spp.

Fusarium spp.

Aspergillus spp. …

A. flavus

Absidia spp.

Cladosporium spp.

Paecillomyces spp.

Phoma spp.

Rhizopus spp.

Trichoderma spp.

Scopulariopsis spp.

Aureobasidium spp.

Distribuição da frequência da micoflora nas amostras

e o Quadro 4.2 (página seguinte), relativamente

podemos constatar que: 

observada foi nas leveduras (90,91 %), seguido de 

Mucor spp. e Penicillium spp., estes dois últimos com a mesma 

frequência de contaminação de 69,70 %. Já os teores micológicos 

foram de 4,56; 3,56; 3,16 e 3,53 Log10 UFC/g, pela mesma ordem

foi encontrado em 63,64 % (21 amostras), com teores entre 1,3 e 

e média de 4,46 Log10 UFC/g. 

géneros Mucor, Absidia e Rhizopus (ordem Mucorales

que a sua incidência nas rações foi de 69,70; 51,52 e 15,15 %, respectivamente. Os 

teores de contaminação variaram entre 1,0 e 4,48 Log10 UFC/g. 

Cladosporium, Paecillomyces, Phoma, Rhizopus

Aureobasidium foram detectados, mas com frequências inferiores a 

entre 1,15 e 3,06 Log10 UFC/g. 
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Quadro 4.2. Sumário dos resultados micológicos obti dos na análise de alimentos compostos para suínos 

Matriz/Ração AC Suínos de iniciação (n=33) AC Suínos de crescimento/engorda (n=34) 
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Aspergillus spp. (Total) 28 1,60-4,38 3,56 3,3 3,25 4,13 28 2,00-3,53 2,88 2,40 2,61 2,97 

Aspergillus spp. (excepto A. flavus) 20 2,08-4,21 3,36 3,3 3,13 3,75 25 1,30-3,51 2,71 2,08 2,51 2,72 

A. candidus 3 1,60-4,19 3,75 - 3,08 4,15 20 2,00-3,51 2,70 2,00 2,29 2,51 

A. flavus 19 1,60-4,38 3,48 3,3 2,65 3,98 25 1,00-3,45 2,53 2,18 2,20 2,48 

A. glaucus 10 2,30-3,68 3,16 2,3 2,78 3,64 8 2,08-2,51 2,26 2,08 2,11 2,38 

A. niger 4 1,30-3,30 2,76 - 2,11 3,24 6 1,00-2,11 1,64 1,30 1,40 1,65 

A. ochraceus 1 - 2,30 - 2,30 2,30 9 1,30-2,72 2,05 1,48 1,48 2,08 

A. parasiticus 1 - 3,30 - 3,30 3,30 0 - - - - - 

Cladosporium spp. 10 1,00-2,51 2,09 1,0 1,90 2,50 0 - - - - - 

Fusarium spp. 21 1,30-5.44 4,46 2,08 3,00 5,41 29 2,36-5,09 4,40 4,75 4,36 4,51 

Penicillium spp. 23 1,30-4,45 3,53 2,60 2,78 4,41 13 1,30-2,60 2,09 2,00 2,08 2,11 

Mucor spp. 23 1,78-4,08 3,16 3,30 2,60 3,60 8 1,00-3,38 2,51 1,00 1,00 1,63 

Phoma spp. 5 1,00-1,48 1,26 1,30 1,30 1,45 0 - - - - - 

Rhizopus spp. 5 1,00-1,30 1,15 1,00 1,00 1,30 0 - - - - - 

Absidia spp. 17 1,00-4,48 3,72 1,30 2,32 4,31 4 1,60-3,51 2,93 2,00 2,00 2,94 

Aureobasidium spp. 1 - 3,00 - 3,00 3,00 0 - - - - - 

Scopulariopsis spp. 2 1,30-2,30 2,04 - 2,04 2,28 0 - - - - - 

Paecillomyces spp. 9 1,00-2,30 1,72 1,00 1,30 2,24 0 - - - - - 

Trichoderma spp. 4 2,30-3,30 3,06 3,30 3,08 3,30 0 - - - - - 

Leveduras 30 2,30-5,60 4,56 - 3,38 5,31 20 1,48-4,90 3,62 2,08 2,15 2,31 

Parâmetros 

Géneros/Espécies 
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No que se refere à caracterização micológica das amostras de ACSCE, e analisando a 

mesma figura e quadro, pode-se inferir o seguinte: 

• A ordem decrescente das principais frequências de contaminação é: Fusarium spp. 

(85,29 %; TMM= 4,40 Log10 UFC/g), Aspergillus spp. (73,53 %; TMM= 2,88 Log10 

UFC/g), leveduras (58,82 %; TMM= 3,62 Log10 UFC/g) e Penicillium spp. (38,24 %; 

TMM= 2,09 Log10 UFC/g). 

• Os géneros Cladosporium, Paecillomyces, Phoma, Rhizopus, Trichoderma, 

Scopulariosis e Aureobasidium não foram detectados nestas amostras. 

 

4.2 Curvas de calibração e alguns parâmetros de esp ecificidade da 

metodologia analítica 

Os valores dos parâmetros de recuperação, coeficiente de variação da repetibilidade (CVr, 

%) e precisão obtidos são apresentados seguidamente no Quadro 4.3, para as FBs e OTA. 

 

Quadro 4.3. Resultados dos ensaios de recuperação p ara as micotoxinas estudadas 

 

Fortificação 

(µg/kg) 

Concentração 

média ± Desvio 

Padrão (µg/kg) 1 

Recuperação 

± Desvio 

Padrão (%) 

CVr (%) Precisão (%) 

FB1 

100 90,4 ± 8,5 90,4 ± 8,5 9,4 90,6 

120 90,6 ± 3,1 75,5 ± 2,6 3,4 96,6 

200 178,1 ± 6,3 89,1 ± 3,1 3,5 96,5 

FB2 

50 42,2 ± 2,8 84,3 ± 5,6 6,7 93,3 

60 40,9 ± 3,7 68,1 ± 6,2 9,0 91,0 

100 76,9 ± 3,3 76,9 ± 3,3 4,3 95,7 

OTA 

160 152,5 ± 0,67 95,3 ± 0,42 0,44 99,56 

200 189,2 ± 0,37 94,6 ± 0,19 0,20 99,80 

240 224,1 ± 2,09 93,4 ± 0,87 0,93 99,07 

 

As Figura 4.5, 4.6 e 4.7 representam as curvas de calibração obtidas para as micotoxinas 

estudadas com o sinal do equipamento (área média) em função da concentração dos vários 

níveis de calibração.  

                                                
1 n = 3 réplicas 
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4.3 Análise micotoxicológica

O exame micológico pode revelar a pre

permite constituir só por si uma avaliação da toxicidade desse alimento. Para tal, é 

necessário recorrer à pesquisa das micotoxinas e, sempre que possível, quantificar essa 

contaminação uma vez que a presença de 

a economia das explorações ao pôr em risco a saúde animal.

Os resultados dos teores das micotoxinas encontrados não estão ajustados aos valores de 

recuperação apresentados na secção 

A perspectiva das amostras 

4.8. 

Figura 4.8. Distribuição d

 

Note-se que as amostras consideradas negativas são aquelas que se encontram abaixo de 

limite de detecção da metodologia analítica

FB2 e 2 µg/kg para a OTA. Pela mesma analogia, as amostras positivas são aquelas que 

cifraram-se iguais ou superiores aos respectivos limites de 
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mediana 371,0 µg/kg), pelo que se apresenta os mesmos em intervalos de concentração 

(Quadro 4.4). Do total de amostras analisadas, 18 

continham um nível de contaminação abaixo do limite de detecção.
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de eventuais espécies toxigénicas, mas não 

permite constituir só por si uma avaliação da toxicidade desse alimento. Para tal, é 
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Quadro 4.4. Resultados da quantificação de FB 1 + FB2 em alimentos compostos para suínos de iniciação 

n+/n (Fr. %) 15/33 (45,45 %) 

Intervalo de 

concentração 

(µg/kg) 

[100-300[ [300-500[ [500-2000[ [2000-3000[ 
[3000-

5000] 

n+ no intervalo 6 3 3 * 2 * 1 

Média (µg/kg) ± DP 195,3±42,5 374,8±30,4 948,3±330,8 2465,80±640,1 - 

Mínimo (µg/kg) 140,9 346,6 714,4 2013,2 - 

Máximo (µg/kg) 256,6 407,0 1326,7 2918,4 3815,5 

Legenda: n+ - amostras positivas; n - nº total de amostras; Fr - Frequência; DP - Desvio padrão; 

* uma destas amostras corresponde à soma de FB1 e FB2. 

 

No que respeita à distribuição de resultados por intervalos, 6 amostras continham 

concentrações de FBs (correspondendo a 40 % das amostras consideradas positivas) entre 

o limite de detecção e 300 µg/kg, com média de 195,3 µg/kg. Três amostras apresentaram 

teores compreendidos entre 300 e 500 µg/kg (20 % das amostras positivas), com média de 

374,8 µg/kg. Outras 3 amostras entre 500 e 2000 µg/kg (média 948,3 µg/kg). Duas amostras 

cifraram-se com teores de 2013,2 e 2918,4 µg/kg. A amostra com concentração mais 

elevada de FBs foi 3815,5 µg/kg. 

 

4.3.2 Ocratoxina A em alimentos compostos para suínos de crescimento/engorda 

Das 44 amostras de ACSCE, a frequência de amostras consideradas positivas foi cerca de 

26, 47 % (Figura 4.8b) contabilizando 9 no total com níveis compreendidos 2 a 130,45 µg/kg. 

Vinte e cinco das amostras totais (73,53 %) estavam abaixo do limite de detecção (2 µg/kg), 

sendo portanto consideradas negativas. 

A média aritmética e a mediana das amostras positivas para OTA foram de 19,55 µg/kg e 

3,8 µg/kg, respectivamente. 

Sete das 9 das amostras positivas revelaram-se concentrações de OTA próximas do limite 

de detecção com média de 3,57 µg/kg (Quadro 4.5). 
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Quadro 4.5. Resultados da quantificação de OTA em a limento composto para suínos de 
crescimento/engorda 

n+/n (Fr. %) 9/34 (26,47 %) 

Intervalo de concentração (µg/kg) [2-10[ [10-20[ [20-150] 

n+ no intervalo 7 1 1 

Média (µg/kg) ± DP 3,57 ± 0,85 - - 

Mínimo (µg/kg) 2 - - 

Máximo (µg/kg) 4,6 17,1 130,45 

Legenda: n+ - amostras positivas; n - nº total de amostras; Fr - Frequência; DP - Desvio padrão 
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5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Independentemente da origem das amostras (fábricas de alimentos compostos ou 

explorações intensivas) e dos processos normalizados para a colheita de amostras, a 

amostragem associada à análise de micotoxinas é passível à ocorrência de erros. Segundo 

alguns autores (Smith & Moss, 1985; Whitlow & Hagler Jr, 2004; Jones, 2010), é a 

amostragem a maior fonte de erro associada à análise de micotoxinas. Soares (2003) 

sugere que cerca de 80 % do erro associado aos resultados analíticos no doseamento de 

micotoxinas é atribuído à colheita de amostras, por outro lado Jones (2010) aponta para 88 

%, considerando que a subamostragem é efectuada no laboratório, como é o caso do 

presente estudo. 

Quanto à análise micológica em alimentos compostos para animais e suas matérias-primas, 

não estão definidos limites legais de carga fúngica média ou total, pelo que este critério 

serve apenas para averiguar a qualidade micológica deste tipo de produtos. 

Para melhor percepcionar os TMM dos bolores das amostras, comparou-se com um valor de 

referência apresentado, como sugere a Figura 5.1. 

 

Figura 5.1. Média das contagens totais de bolores d as amostras com valor de referência proposto por 
GMP+FSA (2011) 

 

Os limites da qualidade higiénica dos alimentos compostos (1,0×104 UFC/g), também 

representados no gráfico, foram sugeridos por Feed Safety Assurance Scheme (GMP+FSA, 

2011). 
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A média das contagens de bolores ultrapassou largamente o limite de 1,0×104 UFC/g, em 

que foram 12 (36,36 %) das 33 amostras de ACSI que contribuíram para ultrapassar o limite. 

Já nas amostras ACSCE, foram 15 (44,11 %) das 34 amostras que ultrapassaram o limite. 

Este facto pode ser problemático uma vez que se trata de produtos finais, i.e., já foram 

sujeitos a tratamentos térmicos, físicos ou químicos. Não se pode inferir acerca da eficácia 

de tais tratamentos uma vez que não se sabe a origem das amostras, podem ter sido 

colhidas também em explorações onde também são desconhecidas as condições de 

armazenamento de tais produtos. 

Whitlow & Hagler Jr. (2004) enunciam que a contagem fúngica pode não ser muito útil e 

representa apenas uma indicação grosseira do potencial de toxicidade, já a indicação dos 

fungos pode ser útil ao sugerir o tipo de micotoxinas estão presentes. 

A elevada frequência do género Mucor e de leveduras pode apontar para um período de 

armazenamento considerável e em condições pouco próprias como humidade, temperaturas 

elevadas e arejamento insuficiente, já que a ordem Mucorales (onde se insere o Mucor, 

Rhizopus e Absidia) está no grupo da flora de armazenamento, segundo Martins & Martins 

(2001). 

Algumas amostras com TMT elevados, traduzem a importância do conhecimento do tipo de 

micoflora existente, pois a maior percentagem pode ser devida a leveduras, diminuindo 

assim a possibilidade de grande toxicidade, se fosse constituída por bolores toxinogénicos. 

Pode-se considerar que os resultados obtidos neste estudo em termos micológicos e 

micotoxicológicos da generalidade das amostras podem ser comparados a alguns trabalhos 

desenvolvidos no nosso país pois existe alguma documentação sobre a caracterização 

micológica das mesmas matrizes aqui estudadas (AC para suínos) bem como da ocorrência 

de micotoxinas. Apenas se for oportuno reportar-se-á para culturas ou AC destinados a 

outras espécies animais. 

Tal como os resultados do presente estudo em ACSI, os resultados de Martins et al. (2002) 

sobre a micoflora de alimentos compostos para suínos revelaram que as leveduras foram 

encontradas com a maior frequência. 

As amostras do presente estudo apresentaram um valor médio de contaminação micológica 

superior ao detectado em estudos equivalentes anteriores, como é o caso de Almeida et al. 

(2007). Já Milićević et al. (2010b), mostram resultados significativamente mais elevados aos 

encontrados no presente estudo (10,4 % entre 105 e 106 e nenhuma superior a 106). 
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Quanto aos parâmetros da metodologia analítica, os valores de recuperação obtidos neste 

estudo estão dentro dos critérios estabelecidos pelo relatório CR 13505 (1999) e pelo 

Regulamento (CE) Nº 401/2006, que ficam compreendidos entre 60 a 120 % para as FBs e 

70 a 110 % para a OTA. Mesmo assim houve valores de recuperação próximos dos 

mínimos recomendados. O facto das percentagens de recuperação das FBs ser mais baixo 

pode ser explicado pela instabilidade desta micotoxina (Bullerman & Bianchini, 2007). 

Segundo o guia da RELACRE (2000), os valores de coeficientes de correlação devem 

geralmente apresentar valores superiores a 0,995. Verifica-se que os valores de √78 das 

rectas apresentadas (ponto 4.2, página 52) são superiores aos recomendados pela 

referência. 

 

Na pesquisa de micotoxinas, se os limites de detecção fossem mais baixos, provavelmente 

o número de amostras consideradas positivas era superior pois o facto de as micotoxinas 

não serem detectadas não explica de todo a sua ausência nas matrizes. Jaimez et al., 

(2004) apresentam resultados da pesquisa de OTA em 39 amostras com níveis entre 0,42 e 

1,89 µg/kg, teores estes que se encontram abaixo dos encontrados no presente trabalho, 

uma vez que o teor mais elevado encontrado está abaixo do limite de detecção estabelecido 

do método em que foram analisadas as amostras. Portanto, associado a este facto, também 

os limites de detecção podem ser limitantes ao encontrarem níveis altos que causam 

doenças graves. Whitlow & Hagler Jr, (2004) referem que níveis baixos estão associados a 

perdas na produção, comprometimento do sistema imunitário e perdas económicas 

significativas. 

Quanto aos resultados micotoxicológicos positivos, nenhuma das concentrações de FBs 

encontradas em ACSI excedeu os valores orientativos recomendados pela Comissão 

Europeia (2006/576/CE) que é 5000 µg/kg. De notar que 6 das 15 amostras positivas (40 %) 

revelaram ter teores entre 100 a 300 µg/kg, isto é, cerca de 16 vezes abaixo do valor 

máximo recomendado. No entanto 3 amostras (20 %) revelaram teores entre 2000 e 4000 

µg/kg, a amostra mais contaminada cifrou-se em 3815,5 µg/kg. 

O valor orientativo da Recomendação da Comissão Europeia (CE) N.º 576/2006 para a 

presença de OTA nas amostras de AC para suínos é de 50 µg/kg, pelo que houve uma 

amostra que ultrapassou largamente o valor recomendado com a concentração de 130,45 

µg/kg. Este teor de OTA contribuiu fortemente para o aumento da média aritmética global 

das amostras positivas. Este resultado pode ser uma situação pontual uma vez que em 7 

das restantes amostras onde foram detectadas OTA (9 no total) não excederam níveis de 

contaminação de 10 µg/kg. No entanto, nesta situação a rastreabilidade do lote deve ser 

verificada de modo a averiguar quais as situações e condições que contribuíram para tal 
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ocorrência. Este tipo de resultados são insatisfatórios e não abonam a favor das fábricas de 

alimentos compostos apesar de não se conhecer se a amostra em questão foi recolhida nas 

instalações deste tipo de fábricas. Realça-se então a importância da cooperação entre os 

operadores da fileira, incluindo os que operam nas explorações pecuárias. Neste tipo de 

situação poderia ser feita a destoxificação do material, para atenuar as perdas, mas este 

procedimento de remediação não é permitido pelo Regulamento (CE) N.º 1881/2006. O 

Regulamento descreve também que os géneros alimentícios que contêm contaminantes 

acima do teor máximo fixado não podem ser misturados com os géneros alimentícios que 

cumprem e o lote deverá ser destruído. 

Uma abordagem interpretativa dos valores guia para micotoxinas da Recomendação (CE) 

N.º 576/2006 revela que estes foram estabelecidos para as espécies mais tolerantes, pelo 

que quando se aplica aos produtos destinados à alimentação dos suínos, estes teores 

máximos recomendáveis deverão ser mais apertados. Esta nota interpretativa pode ser 

confirmada com algumas referências que afirmam que os suínos os animais mais sensíveis 

às micotoxinas (CAST, 2003; Soares, 2003). 

Para além da caracterização micológica, Magnoli et al. (2005) pesquisaram OTA nas 

mesmas amostras (n = 80) tendo registado uma prevalência de 15 % desta micotoxina com 

níveis entre 15 e 25 µg/kg, corroborando em 97 % com os resultados do presente estudo. 

O número de amostras analisadas no estudo de Almeida et al. (2011) fora substancialmente 

mais elevado (cerca de 4 e 8 vezes mais para FBs e OTA, respectivamente) 

comparativamente a este estudo, facto este que poderá ser indicador da diferença de 

ocorrência das mesmas micotoxinas, com níveis médios mais baixos que os do presente 

estudo. 

González Pereyra et al. (2008), nas mesmas matrizes, obtiveram resultados de frequência 

de 100 % de FBs com concentrações médias entre 3210 e 4020 µg/kg. O facto destas 

concentrações médias serem superiores às encontradas no presente estudo pode atribuir-se 

à diferença em alguns factores ambientais (clima tropical). Pereyra et al., (2010), 

pesquisaram FB1 em alimentos para porcas com níveis médios de 334,2 µg/kg, inferiores 

aos do presente trabalho. De notar que esta diferença de contaminação pode dever-se ao 

facto de se tratar de porcas reprodutoras e não suínos de iniciação, onde os efeitos de 

toxicidade desta micotoxina em porcas percutir em efeitos teratogénicos. 

Por outro lado, os resultados de Milićević et al. (2010a) de OTA cifraram-se com média 

superior à do presente trabalho. 

Os teores de FBs e OTA revelados pelos estudos na Europa em alimentos compostos, 

desenvolvidos por Binder et al. (2007) e Griessler et al. (2010) são idênticos aos do presente 

estudo, apesar do número de amostras analisadas ser bastante superior ao do corrente. 
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Sabendo que as FBs são produzidas principalmente por fungos do género 

se uma comparação entre as amostras positivas para as FBs em ACSI 

esquerda, representado pelas barras) e a presença de Fusarium spp. 

representado pelos losangos) nas mesmas amostras (Figura 5.2). 

. Concentração FBs e teores de Fusarium  spp. nas mesmas amostras

relação entre a produção de FBs e a presença de 

amostras positivas em FBs (ACSI02, ACSI18, ACSI13, ACSI20 e ACSI12) 

que estavam contaminadas com o género fúngico Fusarium. Dez das 15 amostras 

FBs não tinham qualquer tipo de contaminação por Fusarium

observação corrobora resultados de estudos anteriormente publicados, como 

(2009) afirmam que a ausência de fungos não significa a ausência das micotoxinas.
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

Algumas das alegações finais desta dissertação assumem a mesma posição no contexto do 

tema, devido à problemática das micotoxinas na segurança alimentar de uma economia de 

mercado globalizada. 

Considerando o número de amostras analisadas e a variabilidade intrínseca dos produtos, 

este estudo contribui e confirma a importância da vigilância da ocorrência de fungos com 

potencialidades toxinogénicas e de micotoxinas em alimentos compostos em Portugal. 

A avaliação da frequência e níveis de contaminação fúngica em alimentos compostos não é 

obrigatória em Portugal mas pode averiguar, embora indirectamente, de que modo as 

medidas preventivas adoptadas nas indústrias de rações e nas explorações estão a 

contribuir para a obstenção dos impactos negativos da contaminação fúngica. No nosso 

estudo não se pode inferir alguma relação acerca das condições de processamento e 

armazenamento dos produtos na conservação, uma vez que não se sabe a origem das 

amostras e partindo do princípio que foram cumpridos os procedimentos de amostragem e 

acondicionamento das amostras até ao laboratório. 

A análise micológica pode, muitas vezes, revelar-se complexa na medida em que a 

evidência de teores baixos de fungos podem muitas vezes traduzir-se na presença de 

cultura quase puras, identificadas como potenciais toxinogénicas na maior parte dos casos. 

Por outro lado, resultados com teores elevados apresentam normalmente uma flora 

micológica bastante diversificada, facto que poderá ser explicado pela diferença da flora de 

campo e flora de armazenamento e/ou transporte. 

Uma vez que os fungos são ubíquos e de modo a reduzir as consequências da sua 

presença, a abordagem a ter em conta é a prevenção da sua ocorrência pela monitorização 

da temperatura, humidade e condições de arejamento. Também pode ser adoptada a 

utilização de fungicidas e fungistáticos em alimentos compostos, embora de forma 

moderada. 

Os resultados da caracterização micológica são meramente orientativos quanto à previsão 

da presença de micotoxinas uma vez que não houve relação entre a detecção de 

fumonisinas e a presença do principal género fúngico produtor da micotoxina, Fusarium. A 

percepção realista da segurança dos alimentos compostos é essencial e conseguida pela 

detecção e quantificação de micotoxinas. 

Os resultados da pesquisa das micotoxinas revelaram que todas as amostras de alimentos 

compostos para suínos de iniciação contaminadas por fumonisinas continham teores 

inferiores aos limites propostos pela UE. Por outro lado, na pesquisa de ocratoxina A em 

alimentos compostos para suínos de crescimento e engorda, apesar da maior parte das 
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amostras positivas estarem próximas do limite de detecção da técnica, houver uma amostra 

que ultrapassou o limite máximo proposto pela EU. Esta ocorrência pode ser pontual, mas 

neste caso todo o lote deverá ser destruído e não pode haver qualquer tipo de mistura com 

material conforme. Este resultado reforça que o controlo e monitorização da ocorrência e 

níveis de contaminação devem ser sistemáticos, apertados e proactivos. 

A monitorização de micotoxinas, nomeadamente fumonisinas e ocratoxina A em alimentos 

compostos, envolve uma série de procedimentos que constituem uma rotina sistematizada. 

Apesar de tais procedimentos estarem bem consolidados, na sua maioria, o presente 

trabalho contribuiu também para sedimentar alguma informação generalizada acerca da 

problemática das micotoxinas e metodologias analíticas da sua detecção. O limite de 

detecção do método deve ser o mais baixo quanto possível de modo a percepcionar a 

ocorrência de contaminações que provocam a exposição crónica contínua. 

A consciencialização das micotoxicoses causadas por fumonisinas, ocratoxina A e outras 

micotoxinas e a aderência às orientações científicas e legislativas são importantes para 

minimizar os problemas das micotoxinas em culturas e na alimentação animal e humana, 

diminuindo a persistência e acumulação ao longo da cadeia alimentar. No entanto é 

necessária mais informação acerca da ocorrência natural de micotoxinas e como lidar com a 

sua presença já que as micotoxinas são contaminantes naturais. 

 

A obtenção de dados combinados acerca das condições de processamento e 

armazenamento de alimentos compostos, condições de amostragem e metodologia de 

análise permitirão desenvolver sistemas realistas de apoio na conservação efectiva, embora 

esta abordagem de rastreabilidade na fileira não seja completamente viável. 

As indicações para futuras investigações na área científica trabalhada é a determinação da 

composição efectiva da mistura do produto e da aw nas amostras a estudar, com posterior 

estudo do micobiota, avaliação do potencial toxigénico das espécies presentes e pesquisa 

das micotoxinas nos alimentos compostos. Assim seria possível percepcionar de uma forma 

integrante a relação do produto como um “ecossistema” propício ao desenvolvimento 

fúngico e potencialmente tóxico. Para trabalhos futuros sugere-se também o estudo do 

micobiota e a pesquisa de micotoxinas em várias fases de processamento de alimentos 

compostos para possibilitar percepcionar quais os efeitos das etapas de processamento na 

conservação e evolução da micoflora e das micotoxinas em tais produtos. 
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II 

Apêndice A. Algumas características e aspectos macroscópicos e microscópicos dos géneros 

fúngicos encontrados. (Adaptado de: Domsch et al., 1980; Botton et al., 1985; Pitt & Hocking, 1999; 

DoctorFungus, 2007; Pera, 2009; The University of Adelaide, 2011) 

 

Absidia  (Zygomycota:Mucoraceae) 

Cosmopolita e ubíquo na natureza, contaminante ambiental comum. Pode ser isolado em 

alimentos e ambientes interiores. Causam frequentemente deterioração dos alimentos. 

Crescimento rápido, colónias lisas a aspecto de lã/algodão de cor cinza. O diâmetro da 

colónia pode ir dos 3 aos 9 cm, em incubação a 25 ºC por 7 dias. O verso é incolor e não há 

produção de pigmentos. São maioritariamente termófilos. 

Hifas não septadas de 6 a 15 µm. Os esporangióforos são ramificados e surgem em grupos 

de 2 a 5 entrenós. Diferenciação de uma hifa arqueada com esporangióforos verticilados e 

rizóides que se formam após contacto com o substracto. Esporângios globolosos ou 

piriformes suportados por uma apófise em forma de funil. A maioria das espécies é 

heterotálica e o zigósporo é normalmente envolvido por apêndices em forma de dedos 

arqueados que surgem de um ou ambos os gametângios. 

 

Mucor  (Zygomycota:Mucoraceae) 

Fungo filamentoso encontrado no solo, plantas, frutos e vegetais em decomposição. 

Omnipresente na natureza e contaminante comum do laboratório. A maioria das espécies 

não crescem a 37 ºC. 

Presença de esporangióforos longos, simples ou ramificados e esféricos na superfície que 

formam uma superfície densa, apresentam-se erectos, sem rizóides, com esporângios com 

columela nas extremidades. Esporangiósporos hialinos, cinzentos a castanhos, lisos ou 

levemente ornamentados, globosos a elipsoidais. Algumas espécies têm clamidósporos. As 

espécies são heterotálicas e raramente homotálicas. Os zigósporos podem ser castanhos 

escuros. 

 

Rhizopus  (Zygomycota:Mucoraceae) 

Cosmopolita encontrado em frutos do solo, decomposição vegetal, fezes de animais e pão. 

Podem ser causas ocasionais de graves infecções em seres humanos. Algumas espécies 

são patogéneos de plantas. 

As colónias crescem muito rapidamente, são densas e apresenta textura típica de algodão 

doce. Inicialmente a colónia é branca, ficando cinza e amarelada com o tempo. O reverso é 

branco a pálido. 



III 

Com hifas hialinas aéreas não septadas, esporangióforos, apófises, columela, esporângios e 

esporangiósporos. Esporangiósforos pequenos, elipsoidais, de cor castanha e estriados em 

muitas espécies, de cor avermelhada, geralmente não ramificados. Esporangiósporos são 

unicelulares, redondos ou ovóides, avermelhado, liso ou estriado na sua textura. 

 

Aureobasidium  (Ascomycota: Dothioraceae) 

Fungo cosmopolita, isolado com frequência de resíduos vegetais, terra, madeira e 

ambientes interiores. 

Crescimento moderadamente rápido. Colónias planas, lisas, húmidas, mucóide a pastosa, 

brilhante e aparência semelhante a couro. Superfície branca, rosa pálido ou amarelo no 

início, tornando-se averemelhada a preta. Inverso é pálida ou negra. 

Em colónias jovens, apenas se observa células unicelulares. Posteriormente as hifas 

tornam-se visíveis. Sem conidióforos distintos. 

 

Trichoderma  (Ascomycota: Hypocreaceae) 

Amplamente distribuído no solo, matéria vegetal em decomposição e madeira. Considerado 

contaminante e pode causar infecções na presença de certos factores. 

As suas colónias crescem rapidamente em 5 dias, a 25 ºC, de cor branca, tendem a ficar 

com manchas azuis-verdes ou verde-amarelas. O inverso é pálido ou amarelo. 

Hifas septadas, conidiósporos, fiálides e conídios. As fiálides são em forma de balão, 

solitárias ou organizadas em clusters, unicelulares, redondas ou em forma epsoidal. 

Conídios verdes principalmente. 

Conidióforos ramificados com fiálides na extremidade. Os conídios são hialinos ou verdes, 

lisos ou rugosos 

 

Fusarium  (Ascomycota: Hypocreaceae) 

Amplamente distribuído nas plantas e no solo. Pode ser encontrado na micoflora de muitas 

culturas. Pode causar várias infecções em seres humanos, é uma das causas emergentes 

de micoses oportunistas. As formas perfeitas deste fungos estão associadas a certas pragas 

em culturas de cereais e pomares. 

Cresce rapidamente em meio agar Sabouraud a 25 ºC. Colónias tipo lã de algodão, lisas, de 

cor creme, branco, beje, salmão ou rosa. O inverso pode ser incolor, vermelho, roxo escuro 

ou avermelhado. 



IV 

Hifas septadas, conidióforos. As fiálides são cilíndricas, com um complexo sistema de 

ramificação. Características macroscópicas e microscópicas, tais como cor da colónia, 

comprimento e forma dos macroconídios, forma e arranjo dos microconídios são 

características fundamentais na diferenciação das espécies. 

 

Penicillium  (Ascomycota: Trichomaceae) 

Encontrados normalmente no solo, material em decomposição, alimentos. Podem proliferar 

a temperaturas entre -6 e 3 ºC. São considerados contaminantes, mas podem também 

causar infecções, particularmente em hospedeiros imunocomprometidos. 

Colónias de rápido crescimento, planas, filamentosas e de textura aveludada. Coloração 

verde-azulado com periferia branca e reverso pálido a branco. Podem assumir outras 

colorações. 

Hifas septadas, conidióforos simples ou ramificados, fiálides e conídios. A organização das 

fiálides nas pontas dos conidióforos é típica. Os conídios são redondos,unicelulares, 

visualizados como cadeias nas pontas das fiálides. 

 

Aspergillus  (Ascomycota: Trichomaceae) 

Fungo filamentoso, cosmopolita e omnipresente. Normalmente isolado do solo, restos 

vegetais, meios ambientes interiores. 

As principais características macroscópicas são as variadas cores, dependentes da espécie, 

e termotolerância. Colónias de textura aveludadas. 

A morfologia básica microscópica é comum a todas as espécies, com diferenças em 

algumas estruturas que conjuntamente com a cor da colónia facilita a identificação das 

espécies. As hifas são septadas. Os conidióforos originam a partir da célula basal e 

terminam com uma vesícula no ápice. 

 

Paecilomyces  (Ascomycota: Trichocomaceae) 

Fungo filamentoso cosmopolita, presente no solo, plantas caídas e produtos alimentares. 

Alguns são considerados contaminantes e podem causar infecções em animais e humanos. 

As colónias crescem rapidamente, muitas espécies termófilas. Colónias planas, de textura 

aveludada, cor inicialmente branca, tornando-se amarela, verda-amarela, catanho-verde, 

rosa ou violeta dependendo da espécie. As colónias mais antigas podem emitir um odor 

adocicado. 
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Phoma (Ascomycota: Pleosporaceae) 

Habita no solo e matéria vegeta. São cosmopolitas na natureza e patogéneos de plantas 

communs. Raramente causam infecções em seres humanos. 

Colónias planas, de pó a aveludadas, muitas vezes submerso no meio. Inicialmente de cor 

branca, posteriormente cor azeitona ou cinzento e ocasionalmente com tons rosa. O inverso 

é escuro. 

 

Scopulariopsis  (Ascomycota: Microascaceae) 

Habitante do solo, material vegetal, penas e insectos. Considerado contaminante comum, 

pode causar infecções. 

Colónias de crescimento moderadamente rápido em 5 dias. Colónias de textura granular e 

pó, brancas com tendência a amarelas. Reverso com centro avermelhado. Algumas 

espécies podem formar colónias de cor escura. 

 

Cladosporium 

Fungo amplamente distribuído no ar e matéria orgênica, frequentemente isolado como 

contaminante nos alimentos. De características ecobiológicas notáveis, com capacidade de 

proliferar em condições de microaerofilia e aw 0,85. 

A maioria não cresce a temperaturas acima dos 25 ºC. Crescimento modeardo, colónias 

com textura aveludada de cor verde azeitona e preta no inverso. 
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Apêndice C.  Principais efeitos tóxicos de algumas micotoxinas e respectivos fungos produtores 

(Adaptado de IARC, 1993, 2002; Scudamore, 1998; Moss, 2000) 

 

Micotoxina  Efeitos / toxicid ade Fungo produtor  

Aflatoxinas 
Carcinogénico, hepatotóxico, 

imunotóxico, teratogénico 

Aspergillus flavus 

A. parasiticus 

Deoxinivalenol Vómitos, recusa de alimento 

Fusarium graminearum 

F. culmorum 

F. crookwellense 

Fumonisinas 

Carcinogénico, neurotóxico, 

carcinoma esofágico; edema 

pulmonar em suínos 

F. vertcillioides 

F. proliferatum 

Ocratoxina A 

Carcinogénico, nefrotóxico, 

teratogénico, 

imunosupressivo 

Penicillium verrucosum, 

A. ochraceus 

Patulina 
Possível carcinogénico, 

oedema, hemorragias 
P. expansum 

Zearalenona Estrogénico, teratogénico 

F. graminearum 

F. culmorum 

F. crookwellense 

Toxina T-2 

Dermotoxicidade, diarreia, 

hemorragias, dores 

abdominais, vómitos 

F. poae 

F. sporotrichioides 
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Anexo A. Recomendação CE N.º 576/2006  
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Anexo A. (continuação) 
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