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WORKSHOP
O Edmar Penalva fala um pouco sobre o nosso Workshop Suíno
Paulista - 29/10 às 14h

Eduardo Bressiani da empresa Polinutri, nossa parceira no WKS, fala
sobre o evento! 29/10 às 14h

CLIQUE AQUI PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

MATÉRIA TÉCNICA
ENZYME DEGRADATION REAGENTS EFFECTIVELY REMOVE MYCOTOXINS
DEOXYNIVALENOL AND ZEARALENONE FROM PIG AND POULTRY
ARTIFICIAL DIGESTIVE JUICES”

Conhecendo as micotoxinas e suas formas de controle – Parte 2
Até hoje, não existe um método analítico simples e prático que possa avaliar a capacidade de remoção das micotoxinas in vivo, portanto os métodos de avaliação padrão
são os ensaios in vitro. Apesar disso, é importante que as condições do ensaio in vitro
sejam estritamente controladas para que possam ser bem semelhantes ao modelo in
vivo, de maneira que os resultados possam ser replicados [12].
No presente ensaio, diagramou-se um modelo in vitro semelhante às condições do
trato gastrointestinal dos suínos (Sus scrofa), replicando os tempos de permanência
do alimento em cada uma das estruturas anatômicas (estômago e intestino), os pHs
de cada uma das estruturas, a temperatura, a motilidade intestinal e a presença de
enzimas digestivas próprias do animal.
Dessa maneira, foi possível criar um modelo que mimetiza, satisfatoriamente, in vitro
às condições in vivo do animal. As simulações in vitro foram realizadas imergindo o
alimento contaminado com micotoxinas em suco gástrico artificial (SGA) a um pH de
2,5 por 5 horas, ou em suco intestinal artificial (SAI) em pH de 6,5 por 2 horas, mimetizando as condições do estomago e intestino, respectivamente.
Os aditivos anti-micotoxinas avaliados, expostos na Tabela 1, foram selecionados de
acordo com sua maior prevalência no mercado, sendo que as doses utilizadas nos
testes foram sugeridas pelos fabricantes. O método utilizado para a avaliação foi o
HPLC, por ser considerado o mais preciso para a avaliação das micotoxinas.

Tabela 1. Aditivos Anti-micotoxinas, dose recomendada e a marca/empresa dos respectivos produtos utilizados.
*EDR1 - Detoxa Plus® New/ Dr. Bata® - Produto em fase de desenvolvimento, não está
disponível para comercialização.
A dose de desafio de DON utilizada no estudo foi de 1.000 ppb e a dose de desafio de
ZEA foi de 500 ppb [13], de acordo com as diretivas da China Hygienic Standard for
Feed (GB13078-2017) e os regulamentos da FDA. Ambas as doses de micotoxinas utilizadas no ensaio ultrapassam os limites máximos toleráveis para a espécie (Tabela 2).
Vale lembrar, que a prevalência média de DON conforme E-book de Micotoxinas
Vetanco (2019) foi de 14% das amostras positivas para esta micotoxina, sendo a concentração média encontrada nas amostras de 500 ppb. Dados do LAMIC (2010-2020)
referentes a aproximadamente 11.500 amostras trazem menores prevalências (5%) e
concentrações (95 ppb) desta mesma micotoxina.

Tabela 2. Recomendações do LAMIC de limites máximos toleráveis de micotoxinas (μ
g/kg) em alimentos para suínos.
Resultados
No Gráfico 01 pode ser observada a capacidade de inativação ou adsorção de DON em
função do tempo ao longo do modelo in vitro do trato gastrointestinal dos suínos.
Após a avaliação das 5 primeiras horas em um pH de 2,5 (equivalente ao estômago dos
suínos), os percentuais de remoção de DON no nível de 1.000 ppb foram 92%, 79%, 52%,
35% e 56% para EDRs (1 a 5), r espectivamente, e 12% e 13% para adsorvente 1 e adsorvente 2, respectivamente.
Após 5 h de simulação estomacal, todos os EDRs, apresentaram maior capacidade de
remoção de DON do que os dois adsorventes (p <0,05), e a capacidade de remoção de
EDR1 foi maior que todos os outros EDRs (p <0,05). Para as condições simuladas do
intestino delgado (pH de 6,5) por 2h, os percentuais de remoção de DON no nível de
1.000 ppb foram 100%, 84%, 83%, 54% e 68% para os EDRs (1 a 5), r espectivamente, e
15% e 19% para os adsorventes 1 e 2, respectivamente (Gráfico 1).

Gráfico 1. Percentual de remoção do desoxinivalenol (DON) 1.000 ppb com reagentes
de degradação enzimática (linha sólida) e adsorventes (linha pontilhada) em simulações gastrointestinais de suínos.
Na simulação do intestino delgado (após 2h) a um pH de 6,5, todos os EDRs, apresentaram maior capacidade de remoção de DON do que os dois adsorventes (p <0,05), a
capacidade de remoção de EDR1 foi maior que todos os outros EDRs (p <0,05).
Não houve diferença estatística entre EDR2 e EDR3, ambos melhores que EDR4 e
EDR5 (p <0,05).
Também não foi encontrada diferença significativa no percentual de remoção entre
dois adsorventes (Gráfico 1). Vale lembrar, que a prevalência média de ZEA conforme
E book de Micotoxinas Vetanco (2019) foi de 4% das amostras positivas para esta
micotoxina, sendo a concentração média encontrada nas amostras de 72 ppb.
Dados do LAMIC (2010-2020) referentes a aproximadamente 17.000 amostras trazem
maiores prevalências (75%) e concentrações menores (20 ppb) desta mesma micotoxina.
Após a avaliação das 5 primeiras horas em um pH de 2,5 (equivalente ao estômago dos
suínos), os percentuais de remoção de ZEA no nível de 500 ppb foram de 100%, 89%,
50%, 30% e 57% para EDRs (1 a 5), e 0% e 30% para os Adsorventes 1 e 2, respectivamente (Gráfico 2). O percentual de remoção de ZEA do EDR1 foi melhor que EDR2 que,
por sua vez, foi maior que todos os demais do EDRs e adsorventes (p <0,05).

Gráfico 2. Percentual de remoção da Zearalenona (ZEA) 500 ppb com reagentes de
degradação enzimática (linha sólida) e adsorventes (linha pontilhada) em simulações
gastrointestinais de suínos.
Na simulação do intestino delgado (após 2h) a um pH de 6,5, os percentuais de remoção de ZEA a 500 ppb foram de 100%, 100%, 74%, 65%, e 68% para EDRs (1 a 5), r espectivamente, e 0% e 36% para os adsorventes 1 e 2, respectivamente (Gráfico 2).
Após 2h de simulação do intestino delgado, apenas o EDR1 e EDR2 apresentaram 100%
de remoção de ZEA (p <0,05).
Discussão
Foi possível observar como Detoxa Plus® e Detoxa Plus® New (produto em fase de
desenvolvimento, não disponível para a venda) possuem uma capacidade de remoção
significativamente superior aos outros inativadores enzimáticos e aos sequestrantes.
Na diminuição do pH, devido a passagem da solução pelo estômago, ocorre um
aumento ainda maior da capacidade de remoção do Detoxa Plus® e do Detoxa Plus®
New, frente aos outros inativadores.
Essa capacidade de eliminação das micotoxinas nos primeiros segmentos do trato
gastrointestinal é específica do Detoxa Plus®, uma vez que, diferentemente dos
demais produtos avaliados, as enzimas presentes neste produto possuem seu grau
máximo de atividade enzimática em pH ácido, como pode ser observado no Gráfico 3.

Gráfico 3. Porcentagem de atividade enzimática em pH diferentes do Detoxa Plus®.
Quando da chegada da solução nos intestinos, provoca um aumento do pH (de 2,5 a
6,5). Desta forma, é perceptível que o processo de biotransformação do Detoxa Plus®
se mantém, e nota-se aumento na capacidade dos demais inativadores. Essa variação
ocorre porque as enzimas dos outros produtos avaliados possuem seu grau máximo
de atividade em um pH perto da neutralidade. Por sua vez, a atividade dos sequestrantes não varia, demonstrando que a capacidade de adsorção deles não foi influenciada
pelo pH.
Durante a passagem total da solução pelo modelo animal (7,5 horas), foi possível
obter uma capacidade de remoção TOTAL (100%) de DON com e Detoxa Plus® New e
uma remoção de 84% com Detoxa Plus®, enquanto os outros inativadores enzimáticos tiveram uma ação de 83% (EDR3), 54% (EDR4) e 68% (EDR5). Por sua vez, os
adsorventes tiveram a capacidade de eliminação de DON de 15% para Adsorvente 1 e
de 9% para Adsorvente 2. Por último, na passagem total da solução pelo modelo
animal (7,5 horas), foi possível obter uma capacidade de remoção TOTAL (100%) de
ZEA com o Detoxa Plus® New e com o Detoxa Plus®, enquanto os outros inativadores
enzimáticos tiveram uma ação de 74% (EDR3), 68% (EDR4) e 65% (EDR5). Por sua vez,
os adsorventes tiveram a capacidade de eliminação de ZEA de 0% para Adsorvente 1
e de 36% para Adsorvente 2.
A diferença de eliminação total de DON entre Detoxa Plus® e os demais produtos,
ocorre devido a capacidade das enzimas do Detoxa Plus® agirem em um pH ácido, nos
primeiros segmentos do trato gastrointestinal, o que permite um maior tempo de
ação total. Os outros produtos aumentam sua velocidade de ação na chegada ao
intestino; porém, para esse momento, o alimento permanece pouco tempo no interior
do intestino e ademais disso, uma vez nesta porção, já é iniciada a absorção das micotoxinas.
Conclusão
Os inativadores enzimáticos são uma opção viável para a eliminação das micotoxinas
Desoxinivalenol e Zearalenona no modelo in vitro e, dentre eles, Detoxa Plus® e Detoxa
Plus® Vetanco apresentaram maior capacidade de eliminação dentre os produtos
testados, sendo que para a micotoxina Zearalenona, ambos tiveram 100% efetividade
na remoção da mesma ao longo do trato gastrointestinal dos suínos.
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Ferramentas da Qualidade – Final
Por Carolina Kikuchi,
Zootecnista responsável pelo Controle de Qualidade do CSP
Nas 2 últimas semanas apresentei à vocês as 7 ferramentas de
qualidade e descrevi e exemplifiquei as seguintes o fluxograma,
a carta de controle, o diagrama de Ishikawa e a folha de verificação.
Hoje irei falar sobre as 3 ferramentas que faltam para completar
as 7: o histograma, o diagrama de dispersão e o diagrama de
Pareto.
Histograma:
Conhecido também como gráfico de distribuição de frequências, ele é uma ferramenta gráfica que auxilia na verificação de determinada variável em determinada frequência. Ele
pode ser usado para avaliar a quantidade de produtos não conformes e outras variáveis
quantitativas que exigem medição.
Exemplo:

Diagrama de dispersão:
Conhecido também como gráfico de dispersão ou de correlação, ele auxilia na avaliação da
relação causa e efeito, pois identifica a correlação entre variáveis. Geralmente é baseado
em 2 variáveis e 3 tipos de correlações.
Variáveis:
• Independente: são as causas de uma consequência;
• Dependente: é a consequência que se pretende avaliar.

Correlações:
• Positiva: quando as 2 variáveis aumentam na mesma direção;
• Negativa: quando o aumento de 1 variável representa a queda da outra;
• Nula: quando os pontos ficam dispersos, mostrando que não existe correlação entre as
variáveis.

EMPRESAS
ASSOCIADAS
Exemplo:

Diagrama de Pareto:
Também é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar a relação causa/efeito. Baseado
na sua análise é possível identificar as principais causas que afetam uma empresa ou seus
processos.
Baseado no princípio de Pareto, Joseph Juran determinou a relação 80/20 que prevê que
80% dos efeitos surgem à partir de 20% das causas. Utilizando essa regra e analisando o
diagrama é possível descobrir quais as principais causas de determinado efeito e priorizar
a resolução das mesmas.

Exemplo:

Analisando esse diagrama é possível verificar que a principal causa de não conformidades
na fabricação de veículos é proveniente da montagem dos mesmo, e portanto, a empresa
deve criar um plano de ação para resolver os problemas ocasionados nessa fase.
Agora que já apresentei as 7 ferramentas e fiz uma breve descrição sobre cada uma delas,
cabe a vocês pesquisar mais a fundo sobre elas e determinar qual se aplica melhor a sua
empresa visando obter melhorias em seus processos.

AGRO FAZ BEM!

EXPEDIENTE
do Consórcio Suíno Paulista
Rua José Zibordi, 75 - Jardim
Cacilda | Espírito Santo do Pinhal, SP - CEP 13990-000
Cada vez mais as pessoas vêm buscando uma alimentação mais saudável e natural e, para
isso, frutas, verduras e hortaliças são indispensáveis.
Telefone: 55 [19] 3651-1233
Mas você sabe de onde vem esses produtos que alimentam as cidades todos os dias?
Vem com a gente nessa aventura, veja o vídeo e descubra!
Presidente: Valdomiro Ferreira
Júnior - fj@apcs.com.br
Também estamos no Instagram! @agrofazbem_
Secretária Administrativa: Priscila S. B. Romão - consorciocompras@apcs.com.br
Ahh, e esse vídeo foi feito em linguagem especial para os kids, então se tiver crianças por
perto, não deixe
de mostrar
a elas!
Assistente Administrativa: Larissa
Lopes
- assistente5@apcs.com.br
Assistente Administrativa: Stella Souza - assistente1@apcs.com.br Fonte: Agro Faz Bem
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