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Hoje em dia sabemos que na maioria das plantações de arroz são utilizados fungicidas para manter a boa qualidade do arrozal, porém, faltam dados sobre a permanência deste na porção interna do grão, pela não aplicação do manuseio correto do fungicida. Dentre estes encontra-se o Tebuconazole que consumido de forma crônica pode causar patogenias. Medidas preventivas são adotadas em diferentes segmentos da cadeia produtiva de alimentos em vários países. No entanto, a versatilidade de desenvolvimento fúngico é difícil de ser controlada o que faz com que políticas de controle e de descontaminação venham sendo cada vez mais incentivadas pelos órgãos responsáveis pela saúde pública. Teoricamente esse fungicida se concentraria somente sobre a casca do arroz onde no processo de beneficiamento do arroz esse fungicida seria eliminado ficando sua maior porção na casca e no farelo. Caso isto ocorra o uso do farelo em formulações alimentícias para consumo humano ou animal é uma situação de risco, especialmente quando se sabe que o farelo é largamente empregado para compor multimistura em diferentes regiões do país. Por outro lado, a casca pode disseminar o fungicida para outros compartimentos do ecossistema. Dados sobre esta situação de distribuição do fungicida não são frequentemente disponíveis na literatura. Partindo destas considerações o objetivo do trabalho será avaliar o risco de contaminação de arroz e seus derivados por Tebuconazole. Para tal pretende-se padronizar uma metodologia para determinar o fungicida, avaliar a ocorrência dele e estudar o potencial de descontaminação de Tebuconazole por Aspergillus oryzae e  Rhizopus sp. Os resultados poderão servir de subsídios para avaliar os riscos de contaminação dos consumidores de farelo de arroz, para otimizar as práticas de manuseio pré e pós-colheita, especificar condições de sanidade para tal insumo e disponibilizar alternativas e informes sobre a eficiência do fungicida no controle da contaminação fungica.




