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RESUMO

A comercialização de rações a granel de aves domésticas é frequente e vista como uma

alternativa à compra de grandes embalagens. Embora seja uma alternativa viável, a disposição

desses alimentos e a qualidade da higienização em dispersers podem ser alvo de graves

problemas microbiológicos. Tais alimentos, ao serem expostos a variações de umidade e

temperatura, bem como higienização, podem servir de substrato para o crescimento de

agentes de alto potencial lesivo à saúde animal. Dentre os agentes, os fungos e as bactérias

devem ser destacados. As micotoxinas são substâncias produzidas por fungos de alta

capacidade toxigênica como Aspergillus spp., Fusarium spp. e Penicillium spp., e podem

causar alterações clínicas importantes. Além disso, as rações vendidas a granel podem se

contaminar com agentes bacterianos como Salmonella spp. e Escherichia coli. Deste modo,

ocorre uma alteração em aspectos relacionados à qualidade das rações como nutrição,

umidade e sabor, interferindo no aproveitamento do alimento pelas aves. O objetivo do

presente material é descrever os riscos que as formulações de rações a granel podem

transmitir às aves que as ingerem, bem como alertar para os possíveis contaminantes

presentes.
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INTRODUÇÃO

O mercado de aves e pets não convencionais vêm se destacando, sendo contabilizados em

2021, 41 milhões de aves, crescimento de 5% em comparação à 2019 (Instituto Brasil PET,

2019). Além disso, há uma significativa mudança nos padrões de moradia, com a



verticalização das habitações, na qual espaços reduzidos foram se destacando (FREITAS,

2011) observando a tendência atual de adquirir estes animais, visto que a necessidade de

espaço é menor. Com a antropomorfização dos animais domésticos, bem como da inclusão na

esfera humana a partir de práticas ou rituais (DIAZ, 2017), estes no geral tiveram muitos

benefícios como melhorias na alimentação, aumento dos cuidados veterinários, dentre outros

(MACHADO, 2016).

Uma alimentação correta é o fator mais importante para garantir maior longevidade das aves

de estimação (psitacídeos e passeriformes) criadas em cativeiro. A mistura de sementes

comumente usadas como alimento exclusivo pode ser capaz de desenvolver graves

deficiências nutricionais, por serem pobres em alguns nutrientes, tais como vitaminas,

minerais e aminoácidos (KILL et al., 2008). De acordo com Cappelli (2016), devido ao

elevado custo e quantidade em quilogramas (kg) de rações incluídas em embalagens fechadas,

a maioria dos tutores prefere oferecer aos animais alimentos vendidos a granel. Dessa forma,

observa-se que é frequente o oferecimento de rações a granel na rotina de casas de ração e

algumas clínicas veterinárias, as quais podem eventualmente, devido ao processo de

armazenagem estarem contaminadas por espécies de fungos e bactérias, sendo consideradas

como possíveis causadoras de alterações clínicas..

A exposição dos grãos ao ambiente é uma desvantagem da comercialização a granel, de

forma que estes ficam susceptíveis a contaminação externa. Além disso, muitas destas rações

ficam por muito tempo armazenadas em dispensers, de forma que o prazo de validade não é

descrito pelos estabelecimentos. A exposição ambiental e o armazenamento em dispensers

com pouca higienização, torna-se capaz de propiciar o desenvolvimento de fungos e bactérias,

estes podendo ser capazes de promover alterações importantes aos animais após o consumo

(AQUINO, 2011). Torna-se difícil observar a validade do produto neste formato, bem como

garantir o acondicionamento higiênico (CAPPELLI et al, 2016). A qualidade sanitária dos

alimentos é avaliada pela determinação de organismos indicadores, com destaque para

coliformes fecais e, no caso das rações, a presença de salmonelas (SANTOS et al., 2000).

Em relação às bactérias, as Salmonellas sp. e a Escherichia coli apresentam maior destaque.

A salmonelose é uma doença associada a quadros de diarreia com repercussão sistêmica, com

temperatura de multiplicação entre 8 e 47ºC (valor ótimo 37ºC), e necessitam de água livre



disponível para multiplicação. A maior parte dos sorotipos não se desenvolve em

temperaturas abaixo de 7ºC, sendo destruídos na pasteurização (acima de 55ºC) (PADOVEZ,

2014). A E. coli é um mesófilo típico capaz de se desenvolver entre 7 e 42ºC (crescimento

ótimo 37ºC), embora existam cepas que se multiplicam a 4ºC. Não apresenta

termorresistência, sendo destruída a 60ºC em poucos segundos, mas é capaz de resistir por um

longo tempo em temperatura de refrigeração. O pH próximo do neutro propicia condições

ótimas para o seu desenvolvimento (GERMANO e GERMANO, 2008). A Salmonella sp. está

presente na flora saprófita das aves, e mesmo assim está associada à alterações

gastroentéricas, muitas vezes, podendo ser fatais. Diante do exposto, o presente resumo tem

por objetivo realizar uma revisão de literatura sobre caracterização micológica e

bacteriológica de rações de aves comercializadas a granel, com intuito de verificar o risco de

consumo do alimento contaminado por fungos e bactérias de forma prolongada.

METODOLOGIA

Realizado um levantamento bibliográfico utilizando como referência para a revisão de

literatura, artigos publicados em revistas, periódicos, anais, monografias, teses e dissertações,

sobre o tema abordado no presente resumo recorrendo à bases de dados de artigos científicos

como PubMed, ScieLO, Web of Science, dentre outras.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A presença de fungos contaminantes no alimento coloca em risco a saúde do animal,

devido à possibilidade da ocorrência de micotoxinas, presentes em grãos que compõem os

diferentes tipos de rações a granel (AQUINO, 2011). As micotoxinas são produzidas por

fungos toxigênicos como Aspergillus spp., Fusarium spp. e Penicillium spp. A maioria das

micotoxinas afetam órgãos e tecidos, induzindo neoplasias, mutagêneses, teratogêneses,

quadros imunossupressores, dentre outras alterações (FERNANDEZ et al., 1997;

FERNANDES, 2004). Intestino, baço, linfonodos e rins também podem ser afetados,

principalmente em monogástricos como as aves (MARIN et al., 2002). Existem duas formas

de toxidade: a intoxicação aguda e os efeitos crônicos. Na forma aguda, o primeiro sintoma é

a inapetência. A determinação dos efeitos bioquímicos tóxicos da aflatoxina é importante para

o diagnóstico de aflatoxicose em frangos de corte (ROSA et al., 2001). A sua toxicidade é

caracterizada pela diminuição das concentrações de proteína total, albumina, colesterol,

glicose, ácido úrico, P inorgânico e Ca, e pelo aumento da atividade enzimática da aspartato



aminotransferase (AST) e da alanina aminotransferase (ALT), indicativos de lesões hepáticas

(SANTURIO et al., 1999). O fígado do animal que ingere o alimento contaminado é afetado

pela toxina, que atua no núcleo do hepatócito provocando alterações em diversas funções

orgânicas (SALLE, 2000).

As aflatoxinas são absorvidas no trato gastrointestinal e biotransformadas em células

hepáticas, por interação com oxidases microssomais de função mista para produção de AFB1

8,9-epóxido, que pode reagir em macromoléculas celulares para formar subprodutos

característicos de cada aflatoxina, responsáveis por causar a hepatoxicidade (REDDY et al.,

2006). Além disso, possuem efeitos imunotóxicos, por deprimir os fagócitos e a produção de

superóxido por macrófagos ativados, além de provocar redução das células T (JAKAB et al.,

1994; HINTON et al., 2003). A aflatoxina B1 (AFB1) é classificada como um dos mais

potentes carcinógenos conhecidos (IARC, 1987), sendo a forma mais comum produzida pelo

fungo Aspergillus flavus, este ingerido com amendoins e grãos contaminados com mofo.

As aflatoxinas também são nefrotóxicas (PATTERSON, 1983), e assim, nas

aflatoxicoses, as lesões nefrogênicas provocam uma diminuição da sensibilidade do rim ao

paratormônio (PTH), ocasionando hipocalcemia e hipofosfatemia sérica (GLAHN, 1993).

Além disso, atuam no organismo produzindo degeneração e alterações estruturais do epitélio

tubular renal dos túbulos proximais, acúmulo de ácido úrico sérico e nos rins (SANTIN,

2000). Os efeitos crônicos da micotoxicose ocorrem quando o alimento contaminado com

níveis mais baixos de toxinas é ingerido a longo prazo, de 4-7 dias e até semanas, a depender

do animal (SANTIN, 2000). Os principais sinais clínicos relatados em cães intoxicados por

micotoxinas presentes em rações são: vômito, diarreia, convulsões, dores abdominais,

polidipsia, poliúria, ascite, anorexia e desenvolvimento de lesões hepáticas crônicas

(BAHNIUK,  2021).

O problema de contaminação das rações ocorre no momento em que as embalagens

são abertas na comercialização a granel, ficando o produto exposto às variantes ambientais

(CAPPELLI et al., 2016). A qualidade da matéria prima e do alimento, principalmente dos

vendidos à granel deve ser bem controlada e garantida pois a ação do tempo de estocagem,

umidade, ação de roedores e insetos pode afetar diretamente as etapas de armazenagem à

comercialização final (GIRIO, 2012). A temperatura e a umidade são fatores preocupantes

para as rações comercializadas a granel. Esses, favorecem o crescimento de bactérias e fungos

e são capazes de transmitir agentes com alto potencial danoso à saúde dos animais



(CAPPELLI et al., 2016). O tempo de exposição ao ambiente influencia a qualidade, sendo

que conforme o aumento da exposição a oxigênio e umidade relativa, há redução de matéria

seca do alimento (DANTAS et al., 2013; MENDES et al., 2014). Além disso, o contato da

ração com o oxigênio atmosférico pode ocasionar uma aceleração no processo de oxidação

dos lipídios presentes na ração. Este processo torna-se mais crítico quando há presença de

peróxidos no alimento ocasionando a formação e proliferação de radicais livres, acetonas,

aldeídos, álcoois e ésteres que levam a perda de gordura (LIMA, 2013).

A oxidação lipídica é responsável pelo desenvolvimento de odores e sabores

desagradáveis, tornando a ração imprópria para o consumo, e causando alterações na

qualidade nutricional, devido à degradação de vitaminas lipossolúveis e de ácidos graxos

essenciais (RAMALHO & JORGE, 2006). Rações comerciais de avestruz, peixes e equinos,

expostas a intempéries apresentam valores de atividade de água (Aw) acima dos níveis

críticos para evitar o desenvolvimento de bolores e leveduras (GABBY et al., 2011). Quanto

maior a Aw, maior a deterioração do alimento. Isso ocorre tanto pela ação de fungos que se

desenvolvem em valores de Aw mais baixos, quanto pelo desenvolvimento de bactérias que

crescem em níveis mais altos (MENDES et al., 2014). A exposição ao ambiente pode

comprometer a sua qualidade sanitária (HINTON & MEAD, 1992), seu tempo útil de

conservação e validade (SILVA et al., 1997). A manipulação e conservação das rações devem

ser executadas com o cuidado de preservar as suas características físicas, químicas, sabor, cor,

e nutrientes, bem como, de evitar a contaminação (IAMANAKA et al., 2010; VITORINO,

2011; SILVA, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de rações a granel, embora seja opção válida devido ao custo, podem

apresentar graus variados de contaminação, especialmente se expostas ao ambiente e

armazenadas em locais de higienização duvidosa. O armazenamento deve ser realizado de

forma correta e com boas práticas de estocagem e o acondicionamento deve ser

preferencialmente realizado de forma fechada, visto que alterações ambientais podem ser

capazes de propiciar a contaminação por microrganismos. A ingestão de rações a granel

contaminadas por fungos e bactérias podem levar a alterações regionais e/ou sistêmicas

preocupantes. Além disso, observa-se a importância de consultas rotineiras com médicos

veterinários com atendimentos especializados em aves domésticas, para que sejam feitas

orientações de manejo e alimentações específicas.



REFERÊNCIAS

AQUINO, S. et al. Determinação da contaminação fúngica e análise da atividade de água

de rações vendidas a granel no município de São Paulo. Revista de Educação Continuada

em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, v. 9, n. 2, p. 32-32, 2011. Disponível em:

https://www.revistamvez-crmvsp.com.br/index.php/recmvz/article/download/387/358.Acesso:

2022

Associação brasileira da indústria de produtos para animais de estimação (ABINPET).

Mercado Pet Brasil:2022. Abinpet.org, 2022, 11 páginas. Disponivel

em:https://abinpet.org.br/wp-content/uploads/2022/08/abinpet_folder_dados_mercado_2022_

draft3_web.pdf

Censo Pet: 139,3 milhões de animais de estimação no Brasil. Instituto Pet Brasil, 2019.

Disponível em:

http://institutopetbrasil.com/imprensa/censo-pet-1393-milhoes-de-animais-de-estimacao-no-b

rasil/#:~:text=De%20acordo%20com%20n%C3%BAmeros%20levantados,de%20r%C3%A9

pteis%20e%20pequenos%20mam%C3%ADferos.. Acesso em: 2022.

CAPPELLI, S., LUNEDO, P., FREITAS, C. P., RABER, H. R., MANICA, E., HASHIMOTO,

J. H., OLIVEIRA, V. Avaliação química e microbiológica das rações secas para cães e

gatos adultos comercializadas a granel. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal,

v.10 n.1, 90-102p, 2016.Disponível em:

http://www.higieneanimal.ufc.br/seer/index.php/higieneanimal/article/viewFile/304/1528.

Acesso: 2022.

BAHNIUK, G. et al. Micotoxinas e micotoxicoses em cães. Revista de Educação

Continuada em Medicina Veterinária e Zootecnia do CRMV-SP, São Paulo, v. 19, n. 1,

2021, e38135. DOI: https://doi. org/10.36440/recmvz.v19i1.38135.

DANTAS, C. D.; FANALLI, S. L.; FRANÇA, J.; SCHULTZ, E. B,; SILVA, N. A. M.;

VOLPE, L. M.; VARANIS, L. F. M. Influência do tempo de coleta nos valores de matéria

seca, proteína e extrato etéreo de rações para gatos filhotes comercializadas a granel no

município de Uberlândia/MG. XXIII Congresso Brasileiro de Zootecnia. Foz do Iguaçu/PR,

2013.



DA SILVA, Rosana et al. Avaliação da atividade antimicrobiana de ração para frango

aditivada de nanopartículas de óxido de zinco. Research, Society and Development, v. 10,

n. 7, p. e44610716830-e44610716830, 2021.

FERNANDES, F. C. Micotoxinas: Risco biológico para trabalhadores em aviários. Revista

Brasileira de Medicina do Trabalho, Belo Horizonte, v. 02, n. 03, p. 200-208, 2004.

FREITAS, Kêila Pirovani da Silva; FARIA, Tereza Peixoto. Produção e apropriação do

espaço urbano de Campo dos Goytacazes–RJ: da residência unifamiliar aos edifícios de

apartamentos. Seminário Nacional da Pós-Graduação em Ciências Sociais-UFES, p. 1-18,

2011.

GABBY, A.M.; CYPRIANO, L.; PICCININ, I. Aspectos microbiológicos e físicoquímicos

de três rações comerciais sob diferentes condições de armazenamento. Revista Brasileira

de Saúde e Produção Animal, v.12, n.3,3, p.784 – 793, 2011.

GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos. 3.

ed. Barueri: Manole, 2008. 986p.

GIRIO, T. M. S. (2012). Qualidade microbiológica de rações para cães comercializadas

no varejo em embalagem fechada e a granel. ARS Veterinaria, 28(1), 36–40.

GLAHN, Raymond P. Mycotoxins and the avian kidney: assessment of physiological

function. World's poultry science journal, v. 49, n. 3, p. 242-250, 1993.

IARC, International Agency for Research on Cancer (1987). Aflatoxins. In: IARC

Monograph on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Suppl. 7 (Lyon, France:

IARC), pp. 83–87.

KILL, João L. et al. Avanços na nutrição de pássaros: quebrando paradigmas. Natureza

on line, v. 6, p. 53-54, 2008. Disponível em:

http://www.naturezaonline.com.br/natureza/conteudo/pdf/01_KillJLetal_5354.pdf Acesso:

2022.

RAMALHO, V. C. & JORGE, N. Antioxidantes utilizados em óleos e gorduras e alimentos

gordurosos. Química nova, v.29, n.04, p.755-760, 2006.

LAVOR, Carlos Tadeu Bandeira; DE SOUSA, Francisco Militão. Micotoxicose em avestruz

Struthio camelus. Relato de caso. Revista Ciência Agronômica, v. 39, n. 2, p. 348-352,

2008.Disponível em:https://www.redalyc.org/pdf/1953/195317754024.pdf Acesso:2022

LIMA, D.C .; Estágio em processamento de rações extrusadas: estabilidade de alimentos

extrusados para cães armazenados em embalagens abertas e fechadas. 2013. 66f.



Trabalho de conclusão do curso de graduação em Zootecnia. Universidade Federal do Paraná,

Paraná.

MACHADO, Carolina Sleutjes. Antropomorfização: prós e contras. Salão do

conhecimento, 2016.Disponível em:

https://publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.php/salaoconhecimento/article/view/6617/5387

.Acesso:2022.

MARIN, D. E. et al. Changes in performance, blood parameters, humoral and cellular

immune responses in weanling piglets exposed to low doses of aflatoxin. Journal of animal

science, v. 80, n. 5, p. 1250-1257, 2002.

MENDES, Jennifer et al. Avaliação de alimentos secos industrializados para cães e gatos

expostos ao ambiente. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, v. 10, n. 19, 2014.

PADOVEZ, Patricia. S. Práticas de armazenagem de alimentos secos industrializados,

Manejo alimentar e hábitos de compra por proprietários de cães e gatos em descalvado

SP. 2014. 44 f. Dissertação (Mestrado em produção animal) – Universidade camilo castelo

branco, Descalvado, 2014).

SANTIN, E. Micotoxicose. In: BERCHIERI Jr. A.; MACARI, M. Doenças das aves.

Campinas – SP. FACTA; Capitulo 6, p. 379–388, 2000.

SANTURIO, J.M.; MALLMANN, C.A.; ROSA, A.P.; APPEL, G.; HEER, A.;

DAGEFORDE, S.; BOTTCHER, M. Effect of sodium bentonite on performance and

blood variables of broiler chickens intoxicated with aflatoxins. British Poultry Science,

v.40, p.115- 119, 1999.

VIDELA, MARCOS DÍAZ. El antropomorfismo en la relación humano-perro de

compañía:¿ Recurso o indicador de patología. Antrozoología. Potencial Recurso de

Intervención Clínica; Díaz Videla, M., Olarte, A., Eds, p. 49-64, 2017.Disponivel

em:https://www.academia.edu/download/55673755/Diaz_Videla_-_2017_-_El_antropomorfis

mo_en_la_relacion_humano-perro_de_compania.pdf.Acesso:2022.


