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RESUMO
As micotoxinas são metabólitos secundários produzidos por uma variedade de fungos, especialmente por espécies dos
gêneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium, dentre as quais se destacam as aflatoxinas e ocratoxinas, que apresentam
alta toxicidade tanto em humanos quanto em animais, mesmo quando ingeridos ou inalados em pequenas quantidades.
Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa foi realizar um levantamento bibliográfico para evidenciar a importância
dos fungos produtores de micotoxinas e seu impacto na segurança alimentar. A presença de micotoxinas nos alimentos
representam um amplo espectro de malefícios, podendo inclusive levar ao desenvolvimento de câncer e nefropatias nos
casos de intoxicações crônicas. Os principais fatores que propiciam o desenvolvimento dos fungos e consequentemente
a possibilidade de desenvolvimento de micotoxinas são as condições as quais os alimentos são submetidos, como: alta
umidade relativa do ar, teor de água do substrato, temperatura e armazenamento.  Ainda que a presença de fungos e
micotoxinas em alimentos representem sérios riscos à saúde, grande parte da população desconhece tais perigos, logo,
programas de monitoramento para manter os alimentos dentro dos limites legais são de extrema importância para a
saúde pública, pois diminui os riscos da exposição humana aos fungos e micotoxinas.
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1 INTRODUÇÃO

As  micotoxinas são  metabólitos  secundários  produzidos  por  uma  variedade  de  fungos,
especialmente por espécies dos gêneros Aspergillus, Fusarium e Penicillium. Caracterizam-se pela
sua alta toxicidade tanto em humanos quanto em animais, mesmo quando ingeridos ou inalados em
pequenas quantidades (BENTO et. al, 2012; IMAMURA et. al, 2014). Podem estar presentes em
vários produtos alimentícios e muitas vezes são ingeridas involuntariamente, quando produtos de
origem vegetal contaminados são consumidos. Embora, apenas algumas sejam encontradas nos
alimentos  em  quantidade  suficiente  para  constituir  um  verdadeiro  risco  para  a  saúde  pública,
destacando-se dentre as mais relevante: as aflatoxinas (AFs),  ocratoxina A (OTA), patulina (PAT),
fumonisinas (FUM), zearalenona (ZEA) e desoxinivalenol (DON) (PITT; HOCKING, 2009).

Por serem contaminantes naturais, não é possível eliminá-las completamente dos alimentos,
mas a redução de seus níveis faz-se necessário para que não representem riscos para a saúde
pública. Por isso, a maior parte dos países seguem legislações pertinentes, que estabelecem limites
máximos para a presença de certas micotoxinas em alimentos (BENNETT; KLICH, 2003).

Em 2011 foi publicada uma nova Resolução pela ANVISA, RDC n° 07, a qual estabelece que
alimentos comercializados no Brasil deverão respeitar o limite máximo de detecção para a presença
de micotoxinas, embora estudos comprovem que muitos alimentos, rações e outros apresentam
níveis de contaminação superiores ao permitido por esta legislação, bem como pela internacional
(BRASIL, 2011).  O Brasil tem encontrado dificuldades para implementar tais leis para o controle de
micotoxinas nos nossos produtos, em virtude de sua grande extensão territorial e variação climática,
os quais propiciam o crescimento de fungos. (BRASIL, 2011; MARINS, 2014).
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As  intoxicações  alimentares  apresentam  um  amplo  espectro  de  malefícios  gerados  por
microrganismos  infectante,  causando  desde  uma  simples  indisposição  ou  urticária,  no  caso  de
intoxicação aguda, até o possível desenvolvimento de câncer e nefropatias, no caso de intoxicações
crônicas. Sendo assim, devido às suas propriedades tóxicas e estabilidade ao tratamento térmico, a
presença de micotoxinas nos alimentos pode ser considerada um problema mundial (OLIVEIRA et.
al, 2015). Diante deste contexto, o objetivo deste resumo consiste na realização um levantamento
bibliográfico para evidenciar a importância dos fungos produtores de micotoxinas e seu impacto na
segurança alimentar.

2 METODOLOGIA

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica da literatura nacional e internacional em plataforma,
PUBMED, Google Acadêmico e Legislação. Considerou-se 13 artigos na busca da literatura, desde
2007  até  04  de  outubro  de  2016.  Os  termos  utilizados  para  pesquisa  no  PUBMED  foram
“mycotoxins; foodborne diseases;  fungi”,  os  filtros  aplicados foram “10 years;  abstract;  english”,
foram excluídos artigos de revisão e a partir de então foi possível recuperar 48 artigos, porém 3
foram condizentes e selecionados para o estudo. Já no Google Acadêmico, o termo utilizado foi
“Micotoxinas em alimentos”, propiciando a seleção de 10 artigos de interesse.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As micotoxinas são metabólitos secundários tóxicos produzidos por fungos filamentosos que
podem entrar nas cadeias alimentares humana e animal por meio de contaminação direta ou indireta
(BENTO et al, 2012). A contaminação indireta de alimentos e rações ocorre quando um ingrediente
foi previamente contaminado por um fungo toxigênico e mesmo que o fungo tenha sido eliminado
durante  o  processamento,  as  micotoxinas  ainda  permanecerão  no  produto  final  (MAZIERO;
BERSOT, 2010), por exemplo, pode-se ter micotoxinas em queijos, porém quem estava previamente
contaminado  era  o  leite,  que  foi  utilizado  como  matéria-prima  (TROMBETE  et.al,  2013).  A
contaminação  direta,  por  outro  lado,  ocorre  quando  o  produto,  alimento  ou  ração,  torna-se
contaminado por fungo toxigênico, com posterior formação de micotoxinas (MAZIERO; BERSOT,
2010), como em rações para peixes, grãos de milho, amendoins, arroz, entre outros (BENTO et. al,
2012; CARDOSO FILHO, 2013; IMAMURA et. al, 2014).

Fatores que propiciam o desenvolvimento de fungos e consequentemente a possibilidade de
desenvolvimento de micotoxinas são as condições às quais os alimentos são submetidos, sendo as
principais: alta umidade relativa do ar, teor de água do substrato e temperatura de armazenamento,
visto que a colonização alimentar por fungos produtores de micotoxinas pode ocorrer durante os
períodos de pré-colheita, colheita ou armazenamento, e esta contaminação com micotoxinas pode
ocorrer em simultâneo com a colonização fúngica, ou em uma fase posterior. (BENTO et.al, 2012;
MARINGE, et.  al 2016).

Tanto  o  teor  de  umidade  quanto  a  temperatura  influenciam  no  crescimento  de  fungos
toxigênicos em mercadorias armazenadas, promovendo a produção de micotoxinas.  No entanto, em
estudo realizado por Taye et al, (2016), não houve correlação clara entre a temperatura, umidade
relativa e armazenamento com a produção de micotoxinas, considerando que além das variações
climáticas, a contaminação por toxinas pode ser atribuída também à variação genotípica dos fungos.

É possível perceber que dentre os fungos produtores de micotoxinas, os mais encontrados
em alimentos são do gênero Fusarium, Aspergillus e Penicillium (BENTO et.al, 2012; MARQUES
et.al,  2009)  e  observa-se  também  que  estes  se  comportam  de  maneira  diferenciada  quando
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expostos  a  determinadas  condições,  por  exemplo  umidade  nos  grãos  de  milho.  Entretanto  a
antecipação da colheita, seguida da secagem imediata das sementes pode assegurar a qualidade
sanitária  do  produto  e  reduzir  a  probabilidade  de contaminação fúngica  e  produção  de toxinas
(MARQUES et.al, 2009).

Existem diversos tipos de micotoxinas, e dentre as mais estudadas destacam-se aflatoxinas e
ocratoxinas. A ocratoxina A é comumente encontrada em uvas, entretanto de acordo com o estudo
realizado por Hoeltz et. al (2012) pode-se notar que houve baixa ocorrência dessa micotoxina nas
amostras  de  vinhos  analisadas,  o  que  garante  a  qualidade  do  vinho  e  a  saúde  da  população
consumidora desses produtos. Em um outro estudo realizado por Franco et. al (2014), foi possível
detectar a presença de ocratoxina A em quatro de vinte amostras de café, por meio da técnica de
ELISA,  destas  apenas  três  encontraram-se  acima  dos  limites  máximos  permitidos  pela  União
Europeia, que é de 5 μg/kg. Gherbawy et. al (2012), analisou tâmaras da Arábia Saudita e, ainda
que em uma pequena amostra, também detectou presença de ocratoxina. Sendo assim, com estes
estudos nota-se baixos níveis dessa micotoxina nos alimentos, garantindo a qualidade dos produtos
e a saúde da população consumidora.

As  aflatoxinas  são  comumente  encontradas  em  grãos  diversos,  então  comparando-se  a
presença dessa micotoxina em safras de anos diferentes,  Imamura et.  al  (2014) notou que não
houve diferença significativa quanto a sua detecção. Já Cardoso Filho et. al (2013), quando analisou
amostras de ração de peixe, detectou elevada presença do fungo Aspergillus flavus, entretanto as
cepas encontradas não eram produtoras de aflatoxinas, ou seja, a presença do fungo no alimento
não necessariamente indica a presença de micotoxinas. Franco et. al (2014) e Santos et. al (2014)
avaliaram a presença de aflatoxinas em café e leite, respectivamente. Na análise do café, os níveis
de aflatoxinas encontradas estavam abaixo do permitido pela União Europeia, e na do leite não
houve  detecção  em  nenhuma  amostra,  consequentemente,  concluíram  que  os  produtos
apresentavam boas condições para o comércio e consumo. Diferente disso, Maringe et. al (2016) ao
estudar alimentos produzidos por pequenos agricultores detectou altos níveis dessa micotoxina em
leguminosas no período de pós-colheita. O mesmo ocorreu com Gherbawy et. al (2012) quando
analisou tâmaras na Arábia Saudita portanto notou-se a necessidade de auxiliar esses agricultores a
desenvolver  estratégias  de  controle  de  colheita  para  reduzir  a  contaminação de aflatoxinas em
alimentos. 

A partir dessas informações, evidencia-se que os níveis de contaminação alimentar por estas
micotoxinas devem ser baixos. Para isso o controle de qualidade dos insumos, desenvolvimento de
estratégias de controle de contaminação e produção de micotoxinas, além de ações governamentais
na  avaliação  da  qualidade  destes  produtos  são  fundamentais  para  evitar  riscos  à  saúde  do
consumidor e prejuízos econômicos. (SILVA et.al, 2013). 

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a presença de fungos em alimentos representa sérios riscos à saúde, ainda
assim,  grande  parte  da  população  desconhece  a  natureza  toxigênica  de  alguns  gêneros  e  a
produção de micotoxinas,  que são altamente prejudiciais  ao organismo humano e animal,  logo,
programas de monitoramento para manter os alimentos dentro dos limites legais são de extrema
importância  para  a  saúde  pública  e  representam  uma  ferramenta  fundamental  para  fornecer
subsídios e informações aos órgãos do governo e setores envolvidos na implantação de ações
corretivas, isso a fim de diminuir os riscos da exposição humana aos fungos e micotoxinas.
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