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Introdução/Objetivos
Os fungos produzem uma grande variedade de metabólitos secundários denominados de

micotoxinas. Estes compostos compreendem diversas estruturas, inclusive algumas
relativamente simples1, que ocorrem em micélios de fungos filamentosos, normalmente após
uma fase de crescimento balanceado seguido por condições de estresse. No inicio da década
de 60, foi evidenciado o potencial de alguns fungos para produção de metabólitos tóxicos em
alimentos. após a indentificação do fungo como sendo Aspergillus flavus, a substancia tóxica
recebeu o nome de aflatoxina (A. flavus toxina).

Algumas operações unitárias podem diminuir os níveis de toxinas, mas não eliminam o
problema do consumo crônico, decorrente de hábitos alimentares característicos de diferentes
regiões do mundo2. A descontaminação biológica empregando processos fermentativos parece
ser uma alternativa promissora, pois permite seleção de microrganismos GRAS (Generally
Recognized as Safe) para degradar micotoxinas e estabelecer simultaneamente condições
fermentativas que podem até melhorar características funcionais dos alimentos3.

Para o emprego dos substratos farelos de cereais, abundantes e freqüentemente
contaminados, disponíveis na região sul do Brasil, seria necessário o estabelecimento das
condições de fermentação que provocam biodegradação, verificar a via de degradação,
podendo potencializá-la futuramente, e verificar a toxicidade dos resíduos para gerar insumos
inócuos. O emprego destes em formulações alimentícias pode ser uma forma de aumentar o
valor nutritivo de alimentos, não só pela biodegradação da toxina que gera um aminoácido livre
e/ou fonte de nirogênio, como também pelo maior aporte de nutrientes que podem ser
disponibilizados durante os processos fermentativos.

Estes aspectos nortearam a formulação do objetivo deste estudo: estudar condições e
mecanismos de biodegradação das aflatoxinas B1, B2, G1, G2, empregando Aspergillus
oryzae e Rhizopus oryzae em sistemas fermentativos.

Metodologia
As amostras serão constituídas por farelos de cereais coletados da região sul do Rio Grande

do Sul, seguindo protocolo conforme ABNT.
Para a determinação das aflatoxinas serão empregados multimétodos adaptados,

QuEChERS4. Os extratos serão triados em CCD-UV quanto à ocorrência das aflatoxinas
seguida por determinação e quantificação em cromatografia líquida de alta eficiência acoplada
a detector de fluorescência e confirmação através de derivatização.

No estudo da biodegradação serão empregados como substrato farelos de arroz,
naturalmente contaminados com aflatoxinas. O processo fermentativo testado será
fermentação semi sólida utilizando como microrganismos Aspergillus oryzae e Rhizopus
oryzae. Será avaliado o microrganismo e a condição fermentativa que apresentar os melhores
níveis de descontaminação. Posteriormente serão extraídas as proteínas e aminoácidos e
purificadas. As frações separadas serão colocadas sob condições controladas (temperatura,
pH, concentrações e tempo). Ao final dos experimentos serão avaliadas a formação de adutos
ou a alteração da estrutura das micotoxinas.

Ao final, os resultados serão avaliados através do estudo de variáveis significativas, a fim de
que se obtenha reposta para melhor condição de degradação. Serão realizadas regressões
das variáveis dependentes e independentes.

Resultados Esperados

Desenvolver metodologia acessível de fermentação semi sólida juntamente com a utilização
de microorganismos GRAS para biodegradação das aflatoxinas B1, B2, G1 e G2, em farelos de
arroz contaminados naturalmente, para o emprego desses como matriz alimentícia animal.
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