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A UTILIZAÇÃO DE ALUMINO-SILICATOS COMO AGENTES PROTETORES 

CONTRA A AFLATOXICOSE NA ALIMENTAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE. 

RESUMO 

Autora: SORAYA ABREU DE MORAIS 

Orientador: Prof. Dr. ROBERTO DIAS DE 

MORAES E SILVA 

O presente trabalho, foi realizado na Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Departamento de 

Zootecnia - Setor de Não Ruminantes, Piracicaba, Estado de 

São Paulo, tendo sua fase experimental sido iniciada no dia 

08/04/91 e terminada no dia 24/05/91. 

O objetivo proposto foi estudar a eficácia 

do alumino-silicato em proteger as aves contra os efeitos 

negativos da aflatoxina, fazendo uma avaliação sobre o 

desempenho no que concerne ao peso corporal, ganho de peso, 

consumo alimentar, conversão alimentar e mortalidade. Foi 

estudado também o efeito nos seguintes parâmetros 

sanguíneos: proteína total, bilirrubina, fosfatase 

alcalina, transaminase glutâmica oxalacética, gama-glutamil 

transferase, capacidade total de ligação do ferro e tempo 

de protrombina. 

Foram utilizados 600 pintos machos da 

linhagem Hubbard-Peterson até a idade de 47 dias sobre piso 

de cama" de cavaco de madeira. O delineamento foi 

inteiramente casualizado com 6 tratamentos e 5 repetiçbes. 
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Cada unidade experimental alojou 20 aves. Os tratamentos 

foram constituídos 

sem aflatoxina e 

aflatoxina somente 

silicato. Foram 

de 6 dietas, sendo uma dieta controle, 

sem alumino-silicato, uma dieta com 

e 4 dietas com aflatoxina e alumino-

usados 2 alumino-silicatos diferentes: 

alumino-silicato 1 na concentração de 0,75% e 1,50%, 

alumino-silicato 2 na concentração de 0,25% e 0,50%. 

A dificuldade encontrada na obtenção dos 

níveis de contaminação, prejudicou a análise dos 

resultados. Entretanto foi possível concluir que; 

Os alumino-silicatos não conseguiram 

neutralizar os efeitos negativos da aflatoxina, discordando 

dos dados publicados, que mostram um efeito positivo da 

adição de alumino-silicatos. 

Os resultados indicaram que aflatoxina 

atuou de maneira negativa sobre o desempenho da aves no que 

se refere ao peso corporal, ganho de peso e consumo 

alimentar, enquanto que esse efeito não foi observado em 

relação à conversão alimentar e mortalidade. 

Não foi observado efeito negativo da 

toxina sobre os parâmetros sanguíneos como bilirrubina, 

fosfatase alcalina, gama-glutamil transferase, capacidade 

total de ligação do ferro e tempo de protrombina, 

excetuando-se o nível de proteína total onde se observou 

redução e o da transaminase glutâmica oxalacêtica onde se 

observou aumento significativo no soro das aves. 

A não detecção de diferenças de resultados 

entre o controle e os demais tratamentos referente às 

análises sanguíneas, sugere a necessidade da adoção de 
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técnicas de análise mais específicas ou diferentes das que 

foram utilizadas. 
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THE USE OF ALUMINOSILICATES IN BROILER FEEDING AS A 

PROTECTOR AGENTS AGAINST AFLATOXICOSES. 

SUMMARY 

Author: SORAYA ABREU DE MORAIS 

Adviser: Prof. Dr. ROBERTO DIAS DE 

MORAES E SILVA 

Six hundred Hubbard-Peterson male chicks 

were experimentally raised for design with 6 tratments 

(N=5). Each experimental lot had 20 birds. Tratments were: 

control - Oppb aflatoxins and no aluminosilicate; 750 ppb 

aflatoxins and no aluminosilicate; 750 ppb aflatoxins and 

either 0.75% aluminosilicate 1 or 1.5%; 750 ppb aflatoxins 

and either 0.25% or 0.50% aluminosilicate 2. 

An experiment was conducted to evaluate the 

efficacy of two products based on aluminosicate 

incorporated in experimental diets containing toxic leveIs 

of aflatoxin against deleterious effects of the toxin on 

growth perfomance and blood parameters of male broilers. 

The products did not counteract the negative effects on 

growth performance. When the contrast aflatoxin VS. non 

aflatoxin were compared, total protein and glutamic

oxalacetic transaminase in blood, from birds fed 

contaminated and non contaminated rations were negatively 

affected by the toxin. Other parameters as alkaline 

phosphatase, prothrombin time, gamma glutamyl transferase, 

bilirubin and total iron binding capacity did not show 

significant differences when compared to controlo 
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1. INTRODUÇ~O 

Atenç~o especial tem sido dada, nos últimos 

anos ao crescimento de fungos nos alimentos e raçbes, uma 

vez que estes fungos produzem micotoxinas, que ocasionam 

perdas na produtividade, devido ao aumento da mortalidade e 

reduç~o do desempenho dos animais que consomem estas raçbes 

contaminadas. 

o interesse pelas micotoxinas iniciou-se em 

1960, época em que segundo SMITH & HAMILTON (1970), 

morreram 100.000 perus vitimados pela ingest~o de tortas de 

amendoim contaminadas por aflatoxina, na Inglaterra. 

No Brasil, além das condiçbes climáticas que 

favorecem o desenvolvimento de fungos produtores de 

toxinas, existem segundo FONSECA (1980), problemas 

relacionados à colheita, secagem, transporte e 

armazenamento, que acentuam ainda mais a proliferaç~o 

destes fungos toxicogªnicos. 

Muito embora a prevenç~o seja o melhor 

caminho para reduzir a contaminaç~o pela aflatoxina, 

algumas vezes, mesmo se tomando medidas de precauç~o, isto 

se torna inevitável. Desta forma, dependendo da natureza da 

contaminaç~o existem sugestbes possibilitando a utilizaç~o 

de vários métodos físicos e químicos para remoç~o das 

aflatoxinas dos alimentos. Dentre elas destacam-se: a 

utilizaç~o de bases, tais como hidróxido de sódio e cálcio, 

as quais s~o efetivas mas relativamente caras para remoç~o 

da toxina em produtos contaminados. A utilizaç~o de amônia 

para inativar a aflatoxina dos alimentos contaminados para 
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aves nâo trouxe um efeito positivo. Entretanto, o emprego 

dos alumino-silicatos e argila de bentonita, causaram 

reduç~o acentuada dos efeitos negativos da aflatoxina em 

aves. 

o objetivo da presente pesquisa foi estudar 

a eficácia de alumino-silicatos na proteçâo das aves contra 

a açâo negativa da aflatoxina, analisando o seu efeito 

sobre o desempenho, relativo ao peso corporal, consumo 

alimentar, ganho de peso, convers~o alimentar, mortalidade 

das aves e sobre os parâmetros sanguíneos: proteína total, 

fosfatase alcalina, tempo de protrombina, bilirrubina e 

capacidade total de ligaçâo do ferro. 
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2. REVIS~O DE LITERATURA 

o resumo dos trabalhos citados na 

literatura, no que se refere aos limites de contaminaç~o, 

bem como o tipo de animal utilizado e a duraç~o do trabalho 

experimental é apresentado no apêndice 22. 

2.1. Aflatoxina 

Segundo BUTLER (1974), aflatoxina é produ-

zida pelo fungo Aspergillus flavus, produtor da toxina sob 

certas condiç~es. Este fungo é também constituinte da 

miclofora do ar e solo ocorrendo em todo o mundo e 

contribuindo para a deterioraç~o de muitos alimentos, sendo 

que a quantidade de toxina produzida é influenciada pelo 

substrato. 

JONES et alii (1982) demonstraram que a 

aflatoxina é produzida durante e depois do preparo do 

alimento. Níveis baixos de aflatoxina estdo associados a 

perdas da produtividade em frangos aparentemente sadios e a 

formaç~o da aflatoxina está associada a alta umidade 

relativa e longa permanência dos alimentos nos comedouros. 

Desta forma, controlando estes dois fatores pode-se limitar 

a contaminaç~o pela aflatoxina. 

BETINA (1984) e NYATHI et alii (1985) 

descreveram que a toxicidade das diferentes micotoxinas é 

dependente de sua estrutura e da espécie animal 

contaminada. Dos 4 grupos de aflatoxina, a B~ é a mais 



tóxica conhecida pelo 

espécies de animais 

(1986), seguida pela 

acrescentaram ainda 

homem e produz 

estudadas, no 

8:1., B::2 e 8::2' 

4 

tumores em todas as 

que concorda 

NYATHI et alii 

DALVI 

(1985 ) 

que a incidência padr~o de 

aparecimento de hepatoma é dependente do nível de AFB:1.' 

tipo de administraç~o, espécie de animal, sexo e dieta. 

o trabalho de DIENER et alii (1987) relata 

que aflatoxinas s~o micotoxinas produzidas por 2 fungos: 

Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus. Aspergillus 

flavus tipicamente produz aflatoxina B1 e B2 e Aspergillus 

parasiticus isolado produz 8 1 ,G2 e bem como B:1. e B2 < 

SABINO et alii (1988) objetivando verificar 

a ocorrência de AFB:1. em produtos consumidos no Estado de 

S~o Paulo e em outras regi~es no período de 1980 a 1987, 

relataram que de 308 amostras de raçbes animais, incluindo 

as tortas e os farelos, 7,79% possuia níveis acima de 30 

ppb, sendo que a média encontrada foi de 241,2 ppb de 

aflatoxina. 

2.2. Aflatoxicose 

Segundo SCHUMAIER et alii (1961) e JONES et 

alii (1982) existe hemorragia e diarréia nas aves 

alimentadas com raç~es contaminadas por aflatoxina. A 

degeneraç~o dos túbulos renais pareceu estar relacionada ao 

grau de les~o hepática. 

A regress~o da bolsa de Fabrícius foi 

observada por SMITH & HAMILTON (1970). 
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BUTLER (1965), VANZYTIVELD et alii (1970), 

COLE & COX (1981), CHANG & HAMILTON (1982), NYATHI et alii 

(1985) e KUBENA et alii (1990) concluiram que o órg~o 

primariamente afetado pela aflatoxina é o fígado. Os 

trabalhos de BUTLER (1965) acrescentam ainda que o fígado 

se tornou friável, gorduroso e pálido. 

De acordo com NYATHI et alii (1985), o 

fígado é o local mais atingido pela aflatoxina, porque este 

org~o é o principal local de degradaç~o de xenobióticos, 

havendo uma reduç~o da atividade do sistema de oxidase para 

atrazar o metabolismo da aflatoxina. 

COLE & COX (1981) concluiram que a 

toxicidade da aflatoxina variou consideravelmente entre as 

espécies, idade, sexo e estado nutricional, existindo 

sinais clínicos como crescimento retardado e perda de peso 

devido a reduç~o da eficiência de utilizaç~o dos 

nutrientes. 

A aflatoxina atua negativamente sobre o 

tamanho do 

aflatoxicose 

fígado, 

(OSBORNE & 

causando atrofia 

HAMILTON, 1981 

no início da 

e HUFF et alii 

1986a) e, logo em seguida hepatomegalia, aparentemente 

devido ao acúmulo de lipídio (MAURICE et alii, 1983, HUFF 

et alii, 1986a e MANNING et alii, 1990. MAURICE et alii 

(1983), acrescentaram ainda, 

interromper o metabolismo animal 

contaminaç~o. 

que aflatoxina 

mesmo em baixos níveis 

pode 

de 

A existência de hepatomegalia também foi 

verificada nos trabalhos de VANZYTIVELD et alii (1970), 

CHANG & HAMILTON (1982). 



De acordo com VANZVTVELD et alii 

6 

(1970) e 

EDDS (1973), mesmo a nível microscópico, aflatoxina causou 

necrose hepática central severa e periférica com 

hemorragias evidenciando hepatotoxicose. EDDS (1973) 

acrescentou que aflatoxicose nas galinhas caracteriza-se 

por tecidos hemorrágicos, decréscimo na produç~o de ovos, 

perda do apetite e hepatotoxicose. 

LANZA et alii (1977) indicaram que aves mais 

velhas eram mais resistentes aos efeitos da aflatoxina. 

mais sensível 

De acordo com 

indicador de 

CHANG & HAMILTON (1982), o 

aflatoxicose em codornas é 

reduç~o da proteína e carotenóides do soro e aumento do 

tamanho do fígado e pâncreas. 

Segundo DOERR et alii (1983), mesmo 

administrando uma dieta às aves com baixos níveis de 

aflatoxina, existe ocorrência de gordura no fígadoacima do 

normal. 

HUFF et alii (1986a, 1986b e 1988) e KUBENA 

(1990a) relataram que aflatoxina ao nível de 

induziu um aumento significativo do peso relativo 

ventrículo, moela, baço e rim. 

2,5 ppm, 

do pró-

MERKLEV et alii (1987) e BALACHANDRAN & 

RAMARKRISHNAN (1988) verificaram aumento do lipídio total e 

do fígado com o aumento da concentraç~o de aflatoxina. 

A aflatoxicose caracteriza-se por uma 

significativa redução no peso corporal, mudança na contagem 

das células vermelhas do sangue, nível de proteína do soro, 

fosfatase alcalina, desidrogenase lática, albumina, 
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glucose, colesterol, e aumento no tamanho do pâncreas e 

coraç~o. Aflatoxina afetou ainda os níveis de cálcio, 

magnésio e aumentou o nível de sódio. A combinaç~o com T-2 

causarou aumento do peso relativo do fígado, rins, próven

trículo, moela, baço e do pâncreas, havendo um sinergismo 

entre as duas toxinas, isto é, o resultado final foi maior 

do que poderia ser previsto a partir dos efeitos 

individuais (HUFF et alii, 1988a). 

Os estudos de MANNING et alii (1990) 

relataram que frangos criados em regime de baixa 

temperatura s~o mais resistentes aos efeitos da aflatoxina 

e cacterizavam o quadro da aflatoxicose, quando existia 

decréscimo significativo do peso corporal e aumento do peso 

do baço e fígado, da concentraç~o de lipídio e conteúdo de 

matéria seca do fígado. Mudanças nos níveis de proteína 

total, albumina, glicose, colesterol, ácido úrico, 

potássio, fósforo, ferro e cálcio e aumento da hiperplasia 

hepática, também foram verificados por HUFF et alii, 

(1986b). 

2.3. Efeito da aflatoxina no desempenho das aves. 

Segundo 

resultados referentes 

COTTIER et alii (1968), os 

aos efeitos da aflatoxina sobre aves 

contendo 308, 610 e 1,834 ppb de que receberam dietas 

aflatoxina permitiram 

acentuada no ganho de 

produç~o de ovos, 

concluir 

peso de 

mesmo em baixos 

que 

frangos 

níveis 

existiu 

de corte e na 

de contaminaç~o. 

Além disso, a mortalidade foi elevada e causou retardamento 

na maturidade sexual de frangas de reposiç~o. 
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FAZAL (1980) estudando os efeitos dos níveis 

de 0~25, 0,50 e 0,75 ppm de AFBi sobre perus, verificou que 

existiu uma reduç~o significativa do peso corporal e do 

aumento da convers~o alimentar dependente do nível de 

toxina administrada. 

mostrou que 

aflatoxina 

corporal e 

controle. 

o trabalho de MAURICE et 

50 frangos 

Bi n~o 

consumo 

DOERR 

alimentados com 

apresentaram 

de aI imento 

diferença 

quando 

et alii (1983) em 

a 1 i i ( 1983) , 

e 100 ppb de 

em seu peso 

comparados ao 

seu trabalho, 

relataram que alimentando frangos durante 7 semanas com 

níveis de aflatoxina, variando de 0.075 até 2,7 ppm, 

tenderam a diminuir a produção de partes com alta proporç~o 

de carne em relaç~o aos ossos 

baixa proporç~o. A toxicidade 

e aumentar as partes com 

da aflatoxina foi dependente 

do meio ambiente ao qual os frangos foram expostos e que, 

de forma geral, baixos níveis de aflatoxina reduziam o 

crescimento, resultando em perdas econômicas 

significativas. 

OSTROWSKI-MEISSNER (1983) relatou, que as 

galinhas eram afetadas pela aflatoxina a partir de 200 ppb 

ou equivalente na dieta, havendo acima deste nível, reduç~o 

do consumo alimentar. Entretanto, níveis menores de 

contaminaç~o causaram aflatoxicose nos patos em 

crescimento. Patos alimentados com dieta contendo soja ou 

amendoim como fonte protéica com o mesmo nível de 

aflatoxina eram mais afetados do que aqueles alimentados 

com dieta contendo farinha de peixe. 

RAM et alii (1988) observaram 
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peso corporal de frangos e galinhas de postura alimentadas 

com aflatoxina ao nível de 1 e 4 ppm. O menor ganho de peso 

foi ao nível de 4ppm, mostrando que a diminuiç~o do peso 

corporal dependia do nível da toxina ingerida pelas aves. A 

aflatoxina também afetou a taxa de crescimento, sendo que 

esse efeito era revertido assim que a toxina era retirada 

da alimentaç~o das aves de postura. Foi mais prejudicial 

alimentar galinhas com altos níveis de aflatoxina durante 

os primeiros dias de vida do que em baixos níveis durante 

longo tempo. Diminuiç~o do peso corporal, taxa de 

crescimento e piora na convers~o alimentar das aves em 

estudo, relacionados com a concentraç~o de aflatoxina 

também foram verificados por HAMILTON et alii (1972), LANZA 

et alii (1979a), HUFF et alii (1986a 1986b), MERKLEYet 

alii (1987) e GIROIR et alii (1991). LANZA et alii (1979a) 

também observaram aumento da mortalidade nas aves tratadas 

com aflatoxina. 

De acordo com LANZA et alii (1981), existiu 

uma reduç~o do peso corporal e aumento na mortalidade das 

aves tratadas com uma dieta contendo aflatoxina ao nível de 

5 ppm. 

2.4. Efeito da aflatoxina nos parâmetros medidos no soro 

das aves 

2.4.1. Proteína total 

Segundo TUNG et alii (1972) e BRITTON & 

WYATT (1979), a aflatoxina interfere com a síntese de 

proteína e causa uma reduç~o no nível de proteína total do 

soro. Esta observaç~o também foi feita por LANZA et alii 
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(1980a), utilizando uma dieta com 

1,25, 2,50 e 5,0 ppm. 

aflatoxina ao nível de 

GARLICH et alii (1973) ve~ificaram que a 

aflatoxina, ao nível de 20 ppm, reduziu o nível de p~oteína 

total no soro a parti~ do segundo dia de tratamento das 

aves, havendo recuperaç~o dos níveis, após o sétimo dia 

posterior à retirada da dieta contaminada. 

Através de seu trabalho TUNG et alii (1975a) 

conclui~am que a ligaç~o da aflatoxina com o DNA inibia a 

síntese de DNA, que por seu tu~no causava reduç~o nos 

níveis de RNA e síntese de proteína, inibindo p~imeiramente 

as unidades de transcriç~o maiores e depois as unidades de 

transcriç~o menores. 

componentes 

dife~encial 

o efeito da 

protéicos do 

sob~e a síntese 

aflatoxina 

soro implica 

(TUNG et alii, 

sobre os 

em um 

1975b). 

vá~ios 

efeito 

YU (1977) ~elatou que existe evidência que a 

aflatoxina B~ inibiu a síntese de RNA nucleolar, mas teve 

pequeno efeito sobre oRNA polimerase. 

VOIGHT et alii (1980) ve~ificaram que 

aflatoxina interfiriu no metabolismo de aminoácidos nas 

galinhas. Níveis crescentes de aflatoxina (1,25, 2,5 e 

5ppm) reduziram em muito os níveis de todos os aminoácidos 

liv~es e hidrolizados de peptídeos do plasma. O dec~éscimo 

de todos os aminoácidos livres no plasma pode se~ devido a 

qualquer uma das seguintes causas: 

1. Dificuldade de digest~o com reduç~o da 

disponibilidade de aminoácidos livres pa~a absorç~o. 
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2. Reduç~o da taxa de absorç~o de alguns aminoácidos 

livres. 

3. Reduç~o da taxa de síntese dos aminoácidos. 

FAZAL (1980) relatou que mesmo baixos níveis 

de aflatoxina como 0,25, 0,50 e 0,75 ppm, causaram reduç~o 

no teor de proteína total do soro em perus. 

Segundo NYATHI et alii (1985), os mais 

importantes receptores para AFB~ s~o proteínas e ácidos 

nucléicos, sendo o DNA o receptor primário. 

HUFF et alii (1986a) em seus estudos 

verificaram que existiu reduç~o significativa dos níveis de 

proteína total já no terceiro e sexto dia de vida das aves 

tratadas com uma dieta contendo 5 e 2,5 ppm de aflatoxina 

respectivamente, indicando ser o nível de proteína total um 

dos melhores indicadores de aflatoxicose nos frangos. O 

efeito do tratamento sobre a proteína do soro ocorreu 

através de ruptura do evento de transcriç~o, mediado pelo 

metabolismo de aflatoxina para metabólitos que se ligam ao 

DNA. A alimentaç~o com 2,5 ppm de aflatoxina reduzindo o 

nível de proteína total do soro, também foi verificado por 

HUFF et alii (1986b) e HUFF et alii (1988). Este último 

acrescenta ainda que aflatoxina afeta primariamente a 

síntese de proteína durante a transcriç~o. 

2.4.2. Fosfatase alcalina 

GARLICH et alii (1973) relataram que 

aflatoxina ao nível de 20 ppm aumentou o nível de fosfatase 

alcalina no soro a partir do segundo dia de tratamento das 
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aves, havendo recuperaç~o dos níveis após o sétimo dia da 

retirada da dieta contendo aflatoxina. Esse aumento também 

foi verificado em perus alimentados com 0,25, 0,50 e 0,75 

ppm de aflatoxina (FAZAL, 1980.) 

KANEKO (1980) relatou que a fosfatase 

alcalina é uma enzima n~o específica que hidroliza muitos 

és teres de fosfato e é responsável pela caracterizaç~o de 

desordens hepáticas. O substrato endógeno é desconhecido 

mas a enzima cataliza a desfosforilaç~o de ATP e é 

associada com o requerimento de energia para as membranas. 

Em geral, a fosfatase alcalina está associada as 

microvilosidades das células absortivas e secretoras, tais 

como os canalículos do epitélio do ducto biliar, epitélio 

do trato intestinal e dos túbulos renais. É também en

contrada nas células do fígado e está associada com a ati

vidade osteoblástica nos ossos. Provavelmente os ossos 

contém mais fosfatase alcalina ativa do que qualquer outro 

tecido. A maior fonte de fosfatase alcalina em animais 

jovens concentra-se nos ossos. A fosfatase alcalina no 

fígado contribui para a atividade da fosfatase alcalina do 

soro por toda a vida, e uma vez formados os ossos, o fígado 

se torna a fonte primária. Em um fígado normal, o epitélio 

do ducto biliar tem a maior atividade de fosfatase 

alcalina, ocorrendo uma obstruç~o do sistema do ducto em 

qualquer nível, existe um aumento da atividade da fosfatase 

alcalina no soro. A atividade da fosfatase alcalina no 

fígado pode aumentar no soro, em associaç~o com fibrose 

hepática ou obstruç~o, mas a ocorrência mais comum é este 

aumento em associaç~o com lipidose hepática. Estudando os 

efeitos da aflatoxicose sobre os níveis da fosfatase 

alcalina no fígado e no soro de galinhas, HUFF et alii 

(1986b) e HUFF et alii (1988) relataram que aflatoxina ao 

nível de 2,5 ppm reduziu a atividade da fosfatase alcalina 

em frangos criados até 3 semanas de vida. Entretanto, os 
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trabalhos de AMER et alii (1987) mostraram que aflatoxina 

ao nível de 1 ppm causou decréscimo altamente significativo 

nos níveis de fosfatase alcalina na amostra de soro durante 

as 3 semanas experimentais. No fígado, o nível da fosfatase 

alcalina reduziu somente na terceira semana de idade. 

Também foi verificado aumento da fosfatase alcalina, no 

fígado e no soro, com o aumento da idade. 

2.4.3. Bilirrubina 

De 

ferroporfirina ou o 

células vermelhas 

acordo com LEHNINGER (1990b), a 

grupo hem e da hemoglobina, liberada das 

que morrem no baço, é degradada 

produzindo livre e, por fim a bilirrubina. A 

bilirrubina torna-se ligada à albumina 

sendo transportada ao fígado onde é 

derivado hidrossolúvel excretado na bile. 

2.4.4 Tempo de protrombina 

sérica no sangue 

tranformada num 

De acordo com DOERR 

n~o afeta o tempo de protrombina. 

et alii (1975), a idade 

Frangos alimentados com níveis de aflatoxina 

de 0,625, 1,25, 2,5, 5,0 e 10 ppm, n~o tiveram o conteúdo 

proteíco da tromboplastina afetada pela aflatoxina, mas o 

conteúdo de lipídio era reduzido nas aves alimentadas com 

10 ppm. Existiu ainda reduç~o da atividade dos fatores V, 

VII e fibrinogênio nas aves que receberam dieta contendo 

2,5 ppm ou acima disto. O fator X era reduzido somente ao 
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nível de 5 e 10 ppm. A protrombina, o fator mais sensível 

aos efeitos da aflatoxina, alcançou a ordem de 0,625 micro 

grama/g nos menores níveis de aflatoxina usados neste 

trabalho que era de 0,665 ppm. Em adiç~o, a retraç~o do 

coágulo foi medida e encontrou-se um aumento destes com o 

aumento dos níveis de aflatoxina. Estes dados sugerem que a 

dificuldade de coagulaç~o extrínseca e comum ocorre durante 

a aflatoxicose nas aves e que a protrombina é primariamente 

afetada durante a coagulaç~o (DOERR et alii, 1976). 

DOERR & HAMILTON (1981) constataram efeito 

negativo da aflatoxina no sistema de coagulaç~o no sangue 

das aves. Este efeito foi caracterizado pela dificuldade de 

coagulaç~o, indicado pelo prolongamento do tempo de 

protrombina o qual foi verificado também por WVATT et alii 

(1972) e BRITTON WVATT (1979), com aparente 

primariamente do fator VIII e secundariamente do fator IX, 

fatores estes que atuam na sequência de formaç~o da pro

trombina. 

Segundo SCOTT et alii (1982), a determinaç~o 

do tempo de protrombina em aves é indicativo da eficiência 

da convers~o da protrombina para 

para fibrina. 

trombina e fibrinogênio 

BORTELL et alii (1983) citaram que hipo-

proteinemia, comumente associada com aflatoxicose em 

equinos, pode causar decréscimo nos níveis de fibrinogênio 

do plasma reduzindo a capacidade de coagulaç~o. 

GENTRV & DOWNIE (1988) relataram que a 

protrombina se converte em trombina na presença do fator Xa 

(enzima proteolítica) e de íons de cálcio. Para que a 

reaç~o se processe a uma taxa homeostática adequada s~o 



15 

necessários 2 fatores, 

fornecido pelas plaquetas 

um 

e o 

componente 

fator V. Uma 

fosfolipídico, 

vez formada a 

trombina, 

clivagem 

esta atua sobre o fibrinogênio, ocasionando uma 

das 2 cadeias peptídicas de cada extremidade da 

molécula do fibrinogênio, alterando a carga superficial na 

molécula e permitindo aos monômeros de fibrina formarem 

livremente uma malha entrelaçada de polímeros de fibrina. 

Cada polímero de fibrina é uma estrutura de fibrina solúvel 

permeável ao fluxo sanguíneo. A transformaç~o ou estabi

lizaç~o da fibrina solúvel requer a formaç~o de ligaçbes 

peptídicas e é catalizada pelo fator XIII, na presença de 

íons de cálcio. O fator XIII normalmente circula no plasma 

sob a forma de proenzima inativa e é convertido em sua 

forma ativa pela trombina. 

2.4.5. Transaminase glutâmica oxalacética 

Segundo FAZAL ( 1980) , existiu aumento do 

nível de transaminase glutâmica oxalacética no soro 

sanguíneo de perus alimentados com teores de 0,25, 0,50 e 

0,75 ppm de aflatoxina. 

Para DALVI & MACGOWAN (1984) os níveis da 

transaminase glutâmica oxalacética aumentaram mais do que 

1001. em galinhas recebendo 10 ppm de AFBi indicando les~o 

les~o substancial no fígado. 

De acordo com BALACHANDRAN & RAMARKRISHNAN 

(1988), os níveis da transaminase glutâmica oxalacética se 

tornaram elevados em aves tratadas com uma dieta contendo 1 

ou 3 ppm de aflatoxina desde a primeira semana de vida, 

existindo uma relaç~o entre o nível de aflatoxina na dieta 
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e o nível de transaminase glutâmica oxalacética no soro das 

aves. Discordando dos autores anteriores HUFF et alii 

(1988) e GIROIR et alii (1991) relataram que aflatoxina ao 

nível de 2,5 ppm reduziu a atividade da transaminase 

glutâmica oxalacética no soro das aves criadas até 3 

semanas. 

2.4.6. Gama-glutamil transferase 

Os trabalhos de KUBENA et alii (1990a) e 

KUBENA et alii (1990b) relataram que frangas alimentadas 

com aflatoxina ao nível de 2,5 e 5 ppm, sofreram mudanças 

no que se refere aos valores hematológicos, bioquímicos e 

atividade enzimática do soro, sendo que o aumento da 

atividade gama glutamil transferase, foi considerado o 

indicador de um fígado doente. 

2.4.7. Capacidade total de ligaçao do ferro 

Segundo KANEKO (1980), a capacidade total de 

ligaç~o do ferro no soro é muito mais frequentemente 

referido à capacidade de ligaç~o do ferro latente. Isto se 

refere àquela porç~o da molécula de transferrina do plasma, 

que n~o se liga ao Fe 3 +, por isso, n~o ligado ou latente. A 

capacidade de ligaç~o do ferro insaturado é medida pela 

quantia de ferro ligado e é portanto expresso como 

micrograma de ferro ligado por decilitro. Por isso a 

determinação do ferro representa a porç~o da transferrina 

ligada ao Fe3~. A capacidade total de ligaç~o do ferro é a 

soma do ferro do soro mais a capacidade de ligaç~o do ferro 
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insaturado. 

Os trabalhos de HARVEY et alii (1988b) 

indicaram que quando administra-se aflatoxina ao nível de 

1, 2, 3, 4 ou 5 ppm nas raç~es à leit~es, nota-se pouca 

diferença na concentraç~o de ferro no soro~ embora reduç~o 

progressiva na capacidade de ligaç~o do ferro insaturado e 

capacidade total de ligaç~o do ferro com os aumentos do 

nível de aflatoxina. Ferro no soro é a quantidade de ferro 

que se liga à transferrina. Sendo a transferrina uma beta 

Globulina, aflatoxicose causa decréscimo nos níveis de 

transferrina, um aumento na saturaç~o de ferro da 

transferrina restante e por isso reduç~o da capacidade de 

ligaç~o do ferro insaturado e capacidade de ligaç~o do 

ferro total. 

De acordo com TUNG et alii 

et alii (1988b), aflatoxina causou 

quantidade de beta Globulina, sendo que 

(1975a) e HARVEY 

uma reduç~o na 

HARVEY et alii 

(1988b) ainda acrescentaram que essa reduç~o era resultado 

da interferência da aflatoxina sobre a síntese protéica. 

Anemia associada com aflatoxicose 

resulta em severa hipoproteinemia (TUNG et alii, 1975a), 

tendo sido descrita como normocítica e normocrômica. TUNG 

et alii (1975b) acrescentaram que o volume celular, o 

numero de hemoglobina e eritrócitos reduziram significa

tivamente na mesma extens~o em aves alimentadas com 

qualquer nível de aflatoxina (1,25, 2,5 e 5ppm); isto está 

de acordo com os trabalhos de HUFF et alii (1986a). 



LANZA et ali i (1979a), 

existiu reduç~o significativa no numero 

galinhas comerciais que receberam 

alimentaç~o. 

concluiram 

de hemácias 

aflatoxina 
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que 

nas 

na 

A investigaç~o do relacionamento entre a 

absorç~o de ferro e a anemia associada com aflatoxicose em 

galinhas comerciais permitiram a LANZA et alii (1979b), 

verificarem que 5 ppm de aflatoxina reduziu 

significativamente a porcentagem de absorç~o de ferro em 

relaç~o ao controle nas aves experimentais. A retenç~o de 

ferro de aves separadas em grupos de alto e baixo volume 

celular dentro de cada combinaç~o de tratamento foi 

comparada e observou-se que a retenç~o de ferro de grupos 

de baixo volume celular era menor do que aqueles de alto 

volume celular, sendo que nenhuma das diferenças era 

estatisticamente significativa. A correlaç~o de Pearson do 

volume celular com percentagem de retenç~o de ferro de 

-0,28 (P<0,02, n=69) para aves controle e -0,19 (P<0,14, 

n=58) para aves alimentadas com aflatoxina, sugeriu uma 

relaç~o entre volume celular e absorç~o de ferro. Desta 

forma a aflatoxina reduziu a absorç~o de 

anemia, dificultando o transporte de 

ferro durante a 

ferro do lumem 

intestinal para a corrente sanguínea. Isto está de acordo 

com TUNG et alii (1975a), os quais acrescentaram que 

aflatoxina pode afetar a absorç~o intestinal. 

efeito da 

diferentes 

LANZA et alii (1980b e 1981) estudando o 

aflatoxina 

linhagens 

sobre a 

de frango, 

absorç~o de ferro em 

observaram que existiu 

reduc~o na absorç~o de ferro pelas células da mucosa nas 3 

linhagens em estudo, mesmo havendo anemia. No entanto essa 

reduç~o da absorç~o é influenciada pela resistªncia de 

cada linhagem. Desta forma o grau de anemia causada pela 
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aflatoxina é dependente de cada linhagem tratada. 

LEHNINGER (1990c) afirmou que o ferro é 

absorvido na sua forma ferrosa. O ferro é constituinte dos 

grupos heme das mioglobina e hemoglobina (proteínas 

transportadoras de O2 ), citocromos (proteínas 

transportadoras de elétrons) catalases (catalisa a 

decomposiç~o de perÓxidos de H) e a peroxidase que catalisa 

várias substâncias orgânicas, 

atuam na transferência de 

a oxidaç~o dos perÓxidos de 

além de outras enzimas que 

elétrons nas mitocôndrias. É transportado no sangue ligado 

nos tecidos é armazenada na forma de 

férrica). O fígado, baço e a medula 

a transferrina e 

ferritina (proteína 

Óssea contém muita ferritina. A deficiência de ferro leva a 

uma anemia ferropriva, onde o número de glÓbulos vermelhos 

é normal, mas a quantidade de hemoglobina nas células é 

relativamente baixa. 

2.5. Alumino-silicato 

KUBENA et alii (1987) e PHILLIPS et alii 

(1988) observaram que alumino-silicato de sÓdio e cálcio 

hidratado (HSCAS), quando adicionado na dieta de galinhas 

leves e de frangos 

significativamente 

PHILLIPS et alii 

de corte 

o efeito 

ao nível 

adverso 

(1988) acrescentaram 

agente, um filossilicato e outros 

de 0,5%, diminuiu 

de 7,5 ppm AFB~. 

ainda, que este 

alumino-silicatos 

similares, poderiam ser um agente eficiente de 

contra a aflatoxicose. 

De acordo com KUBENA et alii (1987), HSCAS 

pode modular a toxicidade da aflatoxina B~ em galinhas e 
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pode ser eficiente no manejo preventivo da aflatoxicose em 

aves. 

DAVIDSON 

aves alimentadas com 

et alii 

HSCAS ao 

(1987) observaram 

nível de 0,11. e 

que as 

0,51., 

tiveram reduç~o da disponibilidade biológica de aflatoxina 

no fígado e sangue proporcional ao nível de inclus~o do 

HSCAS. Estas descobertas conduzem à conclus~o de que este 

alumino-silicato de sódio hidratado pode agir como uma 

substância adsorvente de aflatoxina no trato intestinal de 

galinhas, prevenindo assim sua 

entretanto os alumino-silicatos 

eficientes. 

assimilaç~o e toxicidade; 

similares n~o foram t~o 

HARVEY et alii (1989) relataram experimentos 

feitos com suínos, frangos de corte e pintos tipo postura 

em que substâncias pertencentes à classe químicas do 

alumino-silicatos possuiam afinidade "in vitro e in vivo" 

para as aflatoxinas, as quais seriam adsorvidas, tornando 

os alimentos contaminados atóxicos para aquelas espécies. 

Esses autores apresentaram 

da aflatoxina, bem como 

resultados em que a toxicidade 

a aç~o desintoxicante dos 

alumino-silicatos, afetaram diversos 

de maneira positiva. 

parâmetros sanguíneos 

KUBENA et alii (1990a e 1990b) ao estudarem 

a eficácia do HSCAS em proteger as aves contra os efeitos 

deletérios da aflatoxina, verificaram que a adiç~o de HSCAS 

inibiu o efeito negativo da aflatoxina sobre o ganho de 

peso, mortalidade, aumento da gama-glutamil transferase, 

reduç~o da atividade da fosfatase alcalina e do tempo de 

protrombina, demonstrando haver uma interaç~o significativa 

entre este produto e a toxina. KUBENA et alii (1990b) 

acrescentaram que HSCAS n~o aparentou alterar a toxicidade 
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da T-2; entretanto, a adiç~o do HSCAS à raç~o contendo 

aflatoxina mais T-2 diminuiu alguns efeitos tóxicos 

resultantes dessa combinaç~o, mostrando que HSCAS é efetivo 

na redução da toxicidade da aflatoxina mesmo na presença do 

T-2. Desta forma, estas descobertas indicaram que HSCAS 

pode diminuir muito o efeito adverso da aflatoxina nas 

aves, mas n~o o efeito da T-2; o efeito protetor contra a 

aflatoxina mais T-2 porém, n~o foi t~o grande como se po

deria esperar em relaç~o a muitos parâmetros, quando 

comparado com a proteç~o contra aflatoxina sozinha. O 

efeito protetor do HSCAS aparentou envolver sequestro da 

aflatoxina, n~o permitindo que a mesma se tornasse 

disponível para absorç~o pelo trato gastrointestinal. 

KUBENA et alii (1991) restudando a 

eficiência do HSCAS na proteç~o dos perus contra os efeitos 

da aflatoxina, verificaram que este n~o é t~o eficaz como o 

é para frangos, existindo proteç~o parcial sobre o ganho de 

peso, mortalidade, gama-glutamil transferase e total 

proteç~o no que se refere ao nível de proteína total em 

relaç~o aos perus que estavam sendo alimentados somente com 

a toxina. 



3. MATERIAL E M~TODOS 

3.1. Galinheiro experimental 

o trabalho foi 

experimental do Departamento 

conduzido no 

de Zootecnia 
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galinheiro 

da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", localizado no 

munícipio de Piracicaba, S.P. 

O galinheiro experimental tem 32m de 

comprimento por 8m de largura, com mureta lateral de 

alvenaria de 0,6m de altura, piso de concreto e duas portas 

de acesso. Próximo a cada porta de acesso existe uma área 

de 28m2 para armazenamento das rações experimentais e 

pesagem das aves. ~ constituído de 30 boxes dispostos em 3 

fileiras longitudinais, cada fileira contendo 10 boxes, 

separadas umas das outras por um corredor com l,Om de 

largura. Cada box possui uma área de 5m 2 e uma porta de 

acesso lateral. 

O aquecimento inicial foi efetuado por meio 

de lâmpadas infra-vermelhas colocadas em número de uma por 

box. A iluminação foi feita por meio de 7 lâmpadas 

incandescente de 60 watts cada, distribuídos na parte 

central do teto do galinheiro. 

Cada box alojou 20 aves. 

A "cama" utilizada foi de cavaco de madeira. 

3.2. Aves experimentais 

Foram utilizados 600 pintos machos de corte 

da linhagem Hubbard-Peterson, adquiridos da granja Santo 

Antonio, município de Rio Claro, S.P, 
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As aves foram criadas até 47 dias de idade 

sobre piso de "cama" de cavaco de madeira. As aves foram 

vacinadas ao nascer contra a doença de Marek, Bouba 

Aviaria, Bronquite Infecciosa, Newcastle e Gumboro. 

3.3. Período de criação 

o período de criação compreendeu 47 dias, 

tendo iniciado no dia 08/04/91 e terminado no dia 24/05/91. 

3.4. Manejo de equipamentos e aves 

Chegando às instalações. os pintos foram 

pesados em grupos de 20, e distribuídos ao acaso dentro dos 

30 boxes. 

Cada divisBo de criação possuia uma lâmpada 

infra-vermelha de 250 watts suspensa O,50m do piso e um 

bebedouro pendular. Os bebedouros eram lavados 2 vezes ao 

dia e permaneceram do 1~ ao 47~ dia de vida das aves dentro 

dos boxes. Quanto aos comedouros, inicialmente a ração foi 

administrada em bandejas, que permaneceram nos boxes do 1~ 

ao 14~ dia de vida das aves, quando foram substituidos por 

comedouros pendulares em nómero de um por divisão de 

criação. 

No 12~ dia de vida as aves foram novamente 

vacinadas contra doença de Newcastle na água de beber. No 

28~ dia de vida apesar das aves terem sido sexadas, 

verificou-se a existência de algumas fêmeas. O número de 

fêmeas retiradas e pesadas está demonstrado na tabela 1. 
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TABELA 1. Número de fêmeas retiradas do galinheiro devido 

ao erro de sexagem. 

AVES PESO I1 nO - Pesadas Kg 

3 1 0,560 

7 3 2,190 

8 3 1,740 

11 2 1,550 

17 2 1,600 

18 1 0,710 

19 2 1,540 

20 1 0,570 

21 1 0,860 

22 1 0,780 

23 2 0,690 

24 1 0,590 

25 1 1,020 

26 1 0,920 

28 1 0,820 

Total 23 16,,140 

No 22~ dia foram retiradas as lâmpadas de 

aquecimento. As aves foram expostas ã luz natural durante o 

período diurno e artificial durante a noite. 

No centro do galinheiro foi colocado um 

termômetro de mínima e máxima. 



A tabela 2 mostra 

temperaturas, efetuadas diariamente 

os registros 

às 7:30 da manhã. 

TABELA 2. Temperaturas mínimas e máximas dentro do 

galinheiro experimental durante o período de criação. 

DATA TEMP TEMP DATA TEMP TEMP 
Min. Máx. Min. Máx. 

dia °C °C dia °C °C 

09/04 23,0 23,0 02/05 19,0 29,0 
10/04 19,5 32,0 03/05 17,0 30,0 
11/04 20,,0 33,0 04/05 16,0 30., O 
12/04 21,0 34,5 05/05 11,0 30,0 
13/04 21,5 33,5 06/05 18,0 30,0 
14/04 21,5 26,0 07/05 19,0 25,0 
15/04 22,0 31,,5 08/05 18,0 26,0 
16/04 21,5 34,0 09/05 14, O 23,0 
17/04 21,0 31,5 10/05 14,0 26,0 
18/04 23,0 33,0 11/05 14, O 27,0 
19/04 22,0 27,0 12/05 14, O 26,0 
20/04 18,0 20,0 13/05 16,0 28,0 
21/04 17,0 22,0 14/05 19,0 28,0 
22/04 17,0 28,0 15/05 19,0 29,0 
23/04 18,0 30,0 16/05 22,0 26,0 
24/04 18,0 30,0 17/05 14,0 24,0 
25/04 19,0 31 .. O 18/05 14,0 26,0 
26/04 19,0 26,0 19/05 17,0 27,0 
27/04 18,0 26,0 20/05 18,0 27,0 
28/04 15,0 26,0 21/05 16,0 27,0 
29/04 16,0 27,0 22/05 17,0 28,0 
30/04 18,0 28,0 23/05 18,0 29,0 
01/05 15,0 29,0 24/05 17,0 28,0 

25 

das 

Aos 37 dias de vida foram abatidas e pesadas 

2 aves por box de criação, escolhidas ao acaso, para coleta 

e análise de sangue para determinação dos níveis de 

transaminase glutãmica oxalacét ico" gama-glutamil 

transferase, bilirrubina, tempo de protrombina, fosfatase 

alcalina, e capacidade total de ligação do ferro. 

Os lotes foram pesados, semanalmente, do 
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início ao fim do experimento. o consumo de ração foi 

determinado semanalmente para se obter a conversão 

alimentar. A mortalidade foi registrada diariamente e as 

aves mortas eram pesadas logo após a observação do evento. 

Para as pesagens foram utilizadas 2 

balanças, sendo uma de 15 kg + 0,01 kg e uma balança de 150 

kg ± 0,1 kg. 

3.5. Delineamento experimental 

o delineamento experimental foi Inteiramente 

Casualizado, constituído de 6 tratamentos com 5 repetições 

por tratamento. Cada tratamento foi distribuído em um box 

por sorteio. 

o modelo estatístico considerado: 

Yij = m + ti +eij 

onde: 

Yij - observação da variável do i-nésimo tratamento e da 

jésima parcela. 

m- média geral. 

ti- efeito do iésimo tratamento. 

eij efeito residual devido ao erro aleatório. 

Foram consideradas as seguintes variáveis: 

01. Peso corporal no 1~> 7~, 14~, 21~, 28~, 35~, 42~ e 47~ 

dias de vida das aves. 

02. Consumo alimentar nos períodos de 0-7, 8-14, 15-21, 

22- 28. 29-35, 36-42 e 43-47 dias de vida das aves. 

03. Ganho de peso nos períodos de 0-7, 8-14, 15-21, 22-28, 

29-35, 36- 42 e 43-47 dias de vida das aves. 

04. Conversão alimentar nos períodos de 0-7, 8-14, 15-21, 

22-28, 29-35, 36-42 e 43-47 dias de vida das aves. 
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05. Mortalidade nos per iodos de 0-7, 8-14, 15-21, 22-28, 

28-35, 36-42 e 43-47 dias de vida das aves, 

06. Fosfatase alcalina aos 35 de vida das aves, 

07. Bilirrubina aos 35 de vida das aves, 

08. Proteina total aos 35 de vida das aves, 

08. Tempo de protrombina aos 35 de vida das aves. 

10, Capacidade de ligação do ferro aos 35 de vida das aves. 

11. Transaminase glutâmica oxalacética aos 35 de vida das 

aves 

12. Gama-glutamil tranferase aos 35 de vida das aves. 

Tratamentos previstos: 

TRAT 1- Sem adição de alumino-silicato e sem aflatoxina B1. 

TRAT 2- Sem adição de alumino-silicato e 750 ppb de 

aflatoxina B1. 

TRAT 3- Adição de 0,75% de alumino-silicato 1 e 750 ppb de 

aflatoxina B1. 

TRAT 4- Adição de 1,50% de alumino-silicato 1 e 750 ppb de 

aflatoxina B1, 

TRAT 5- Adição de 0,25% de alumino-silicato 2 e 750 ppb de 

aflatoxina B1. 

TRAT 6- Adição de 0,50% de alumino-silicato 2 e 750 ppb de 

aflatoxina B1. 

Tratamentos realizados: 

TRAT 1- Sem adição de alumino-silicato e sem aflatoxina B1. 

TRAT 2- Sem adição de alumino-silicato e 428,8 ppb de 

aflatoxina B1. 

TRAT 3- Adição de 0,75% de alumino-silicato 1 e 454,6 ppb 

de aflatoxina B1. 

TRAT 4- Adição de 1,50% de alumino-silicato 1 e 350,2 ppb 

de aflatoxina B1. 



TRAT 5- Adição de 0,25% de alumino-silicato 2 e 497,0 ppb 

de aflatoxina B~. 

TRAT 6- Adição de 0,50% de alumino-silicato 2 e 381,7 ppb 

de aflatoxina B~. 

3.6. Coleta de amostras 

28 

As amostras de farelo de amendoim, milho, 

calcáreo calcitico, farinha de carne e ossos e das rações 

para as análises bromatológicas ou de aflatoxina foram 

coletadas segundo normas do Ministério da Agricultura. 

Essas normas estão descritas no Decreto Lei 76986 de 

06;01;1976, Artigo 42, Parágrafo que orienta que a 

coleta de amostras deve ser efetuada de acordo com o 

seguinte: até 10 sacos do material deve-se fazer coleta de 

5 sacos e de 10 até 100 sacos deve-se coletar 15% dos sacos 

com um minimo de 10 sacos. Acima de 100 sacos, deve-se 

coletar 5% com um mínimo de 15 sacos. 

3.7. Contaminação do farelo 

O farelo de amendoim contaminado com 

aflatoxina foi doado pela BRASWEI S.A. Indústria e 

Comércio, localizado em Pirapozinho, S.P. 

A extração da toxina do farelo para 

determinação do nível de contaminação foi realizada pelo 

método de PONS modificado e a quantificação realizada pelo 

método de COOMES & FEUELL, (1965). 

3.8. Contaminação da ração 

Para se obter o teor de 750 ppb de 

aflatoxina nas rações referentes aos tratamentos contendo 

aflatoxina, utilizou-se o farelo de amendoim contaminado 
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naturalmente, oom um teor de aflatoxina B1 de 2500 ppb e 

750 ppb de G1 que entrou na formulação das rações ao nível 

de 30% para se obter o teor de aflatoxina B1 desejado. A 

extração da toxina da ração foi realizada pelo método de 

PONS modifioado, e a quantifioação por oromatografia de 

camada delgada utilizando o Fotodensitômetro CAMAG TLC 

SCANNER 11. 

Os resultados estão mostrados na tabela 3. 

TABELA 3. Teor de aflatoxina nas rações experimentais. 

TOXINA R.AÇÕES 

1 2 3 4 5 6 
ppb 

Bl ND 338 367 272 345 286 
B2 ND 087 080 077 094 076 
Gl ND 125 127 109 241 147 
G2 ND 52 033 036 064 026 

Total ND 602 607 494 744 535 

08S.: ND - não deteotado. 

o nível total de aflatoxina em cada ração é 

resultado da somatória das aflatoxinas B2, G1, G2 e B1 . 

Segundo CARNAGHAN et alii ( 1963L 

aflatoxina G1 corresponde a 50% da B1) B2 oorresponde a 50% 

da Gl e G2 oorresponde a 50% da B2. Desta forma, a tabela 4 

mostra o teor total do equivalente em aflatoxina B1. 
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TABELA 4. Teor em equivalência de aflatoxina B~ nas rações. 

TOXINA RAcÕES 
11 

1 2 3 4 5 6 
ppb 

Bl ND 338,0 367,0 272,0 345,0 286,0 
B2 ND 21,8 20,0 19,2 23,5 19,0 
Gl ND 62,5 63,5 54,5 120,5 73,5 
G2 ND 6,5 4,1 4,5 8,0 3,2 

Total ND 428,8 454,6 350,2 497,0 381,7 

OBS.: ND = não detectado. 

OBS.: Todas as análises referentes a aflatoxina foram 

realizadas durante a condução do experimento. 

3.9. Metodologia de análise de aflatoxina 

Método PONS modificado de acordo com FONSECA (1991)1 

1- Homogeneizar bem a amostra, tomar 500g e triturar. 

2- Pesar 50g de amostra triturada e adicionar 250ml de 

acetona 85% + 10g de terra diatomácea (celite). 

3- Bater em liquidificador por 3 minutos ou colocar em 

agitador mecânico por 45 minutos. 

4- Filtrar em papel de filtro Whatman n~ 1 ou equivalente. 

5- Tomar 100ml de filtrado em béquer de 250ml, juntar 60ml 

de água destilada e 20ml de solução de acetado de chumbo 

20%. 

6- Agitar com movimentos circulares e deixar em repouso por 

5 minutos. 

7- Adicionar 10g de terra diatomácea (celite) e filtrar em 

Whatman n~ 1 adaptado a funil de separação de 250ml 

1. FONSECA H. (ESALQ. Laboratorio de Micotoxinas). 
Anotação pessoal, 1991. 
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lavando o resíduo do béquer com 20m I de solução de 

acetona 20%, filtrando no mesmo papel de filtro. 

8- Lavar novamente o béquer com 20ml de água destilada e 

filtrar no mesmo papel de filtro. 

9- Adicionar 25 ml de clorofórmio no funil de separação, 

tampar, agitar e após separação coletar a fase inferior, 

repetindo o processo com 25ml de clorofórmio recolhendo 

as fases em béquer de 250ml. 

10- * Passar para balão de fundo redondo de 125ml com um 

funil acoplado contendo sulfato de sódio anidro 

(Na2S04), lavar 3 vezes com 5ml de clorofórmio. 

11- Evaporar em rotavapor até o volume de 2ml. 

12- Transferir para balão volumétrico de 5ml, completando o 

volume com clorofórmio, proveniente de lavagens do 

balão. 

13- Cromatografar em camada delgada e quantificar. 

* Difere do método original. 

3.10. Programa de alimentação 

o programa de alimentação constou de ração 

corte inicial ao longo de todo experimento. Os níveis 

nutritivos utilizados foram os recomendados para a linhagem 

adquirida e a alimentação foi fornecida, ã vontade. 

As rações contituiram-se de milho, farelo de soja, farinha 

de carne e ossos, farelo de amendoim, fosfato bicálcico, 

calcário calcítico, DL metionina. L lisina, sal moido, 

suplemento vitaminico e mineral, alumino-silicato 1 e 2. As 

proporções dos alimentos que entraram nas rações são 

mostrada na tabela 5. 
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TABELA 5. Composição centesimal das rações. 

11 II 
COMPOSIÇAO RAÇüES (Tratamentos) 

1 2 3 4 5 6 

% 

Milho 61,6 63,7 62,80 61,90 63,40 63,1 
F. Soja 32,8 - - - - -
F. Amend. 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
F . Carne 2,99 2,99 3,18 3,36 3,05 3,11 
Calcareo 0,53 0,83 0,80 0,78 0,82 0,81 
Fosf.Bic. 1,16 1,02 0,97 0,91 1,00 0,98 
DL-Met. 0,21 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
L-Lis. - 0,48 0,48 0,47 0,48 0,48 
S. ViL 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 
S.Min 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Sal 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
Alum.Sil.l - - 0,75 1,50 - -
Alum.Sil.2 - - - - 0,25 0,50 

Total 100 100 100 100 100 100 

A análise bromatológica dos ingredientes 

utilizados no preparo das raçoes foram feitas na Multimix

Produtos e Serviços Agro-Pecuários LTDA, localizado em 

Campinas- S.P. 

Os resultados são apresentados na tabela 6. 

TABELA 6. Análise bromatológica dos alimentos utilizados na 

preparação das ragoes. 

ALIMENTO ESPECIFICAçõES 

UMID PB EE FB MM Ca P 

% 

F .Soja 12,25 45,43 11,82 1,50 4,83 - -
F.Carne 5,,90 39,33 38,14 0,00 - 11,78 5,42 
F.Amen. 9,47 47,56 0,41 7,91 9,09 0,18 0,58 
Milho 8,50 2,70 4,00 2,70 - 0,02 0,25 
Calcario - - - - 56,50 36,37 -



A ração controle não 

amendoim e as rações contaminadas 

continham soja. 
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continha farelo de 

com aflatoxina não 

As rações experimentais foram preparadas na 

fábrica de ração do Departamento de Zootecnia da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". O farelo de 

amendoim foi misturado antes da preparação das rações com o 

objetivo de homogeneizar o farelo e evitar variações nos 

teores de aflatoxina nas rações. 

3.11. Alumino-silicatos 

Alumino-silicato 1, foi cedido pela empresa 

Bentonit União Nordeste S.A., cujo escritório se localiza 

em São Paulo. S.P. 

Alumino-silicato 2, foi cedido pela Anitox 

Corporation, localizado em Buford, Georgia, nos Estados 

Unidos da América. 

3.12. Dados obtidos 

3.12.1. Peso corporal 

Obtido dividindo-se o peso total pelo número 

de aves pesadas 

3.12.2. Ganho de peso 

Obtido subtraindo-se o peso corporal das 

aves na semana do peso corporal da semana anterior. 
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3.12.3. Conversão alimentar 

Obtida dividindo-se o consumo de ração na 

semana pela diferença de peso total das aves mortas e 

sobreviventes no período. 

3.12.4. Consumo alimentar 

Consumo total das aves mortas e 

sobreviventes. 

3.12.5. Mortalidade 

A mortalidade das aves de acordo como os 

tratamentos é mostrada na tabela 7. 

TABELA 7. Mortalidade das aves experimentais 

I 11 
PERIODO TRATAMENTO 

1 2 3 4 5 6 

Semana 1 O 4 3 O O 2 

Semana 2 1 1 3 2 O 2 

Semana 3 O 1 1 2 3 1 

Semana 4 1 1 O O O 1 

Semana 5 1 O O O 1 O 

Semana 6 O 1 1 O 1 2 

Semana 7 O 2 1 O O 2 

TotaL 3 10 9 4 5 10 
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3.13. Metodologia das análises de sangue 

A coleta das amostras de 

destas amostras para serem 

análises de sangue foram 

enviadas ao 

realizadas 

sangue, o preparo 

laboratório e as 

pelo Laboratório 

Clinico São Lucas, localizado em Piracicaba. São Paulo. 

A metodologia diferiu para cada parâmetro. 

sendo a proteína total pelo método de BIURETO, transaminase 

glutâmica oxalacética pelo método de REITMAN & FRANKEL, a 

gama-glutamil transferase pelo método de SZASZ modificado e 

a bilirrubina pelo método de SI MS & HORN. O tempo de 

protrombina foi determinado pelo método de QUICK modificado 

e a fosfatase alcalina pelo método ROY modificado e ainda a 

capacidade total de ligação do ferro pelo método de GOODWIN 

modificado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados durante a fase 

experimental referentes 

alimentar, ganho de peso 

mortalidade, bem como, 

bilirrubina, fosfatase 

ao peso corporal, consumo 

corporal, conversão alimentar e 

dos níveis de proteína total, 

alcalina, transaminase glutâmica 

oxalacética, gama-glutamil transferase e capacidade total 

de ligação do ferro são apresentados nos apêndices 1 ao 17 

As análises de sangue foram realizadas aos 

35 dias de vida das aves, sendo que as amostras foram 

coletadas de 2 aves por parcela experimental. 

Os valores médios das parcelas experimentais 

referentes ao peso corporal aos 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 

47 dias de idade, bem como, da conversão alimentar, ganho 

de peso, mortalidade e consumo alimentar referentes aos 

períodos de 0-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35, 36-42 e 43-47 

dias, foram calculadas pelo procedimento PROe ANOVA (SAS 

INSTITUTE, 1987), para dados balanceados e são apresentados 

nas tabelas 8 a 12. 

sanguíneos como 

gama-glutamil 

Os valores médios referentes aos parâmetros 

tempo de protrombina, fosfatase alcalina, 

transferase, transaminase glutâmica 

oxalacetica, proteína total, bilirrubina e capacidade total 

de ligação do ferro foram calculados pelo procedimento PROe 

GLH (SAS INSTITUTE, 1987) para dados desbalanceados, devido 

a existência de parcela perdida e são mostrados na tabela 

13. 

As médias foram submetidas ao teste de 

DUNNETT, que foi usado com o objetivo de testar cada 

tratamento dentro de cada período com um controle (GILL, 

1986). Especificamente o controle foi o tratamento 1 (sem 

aflatoxina e sem alumino silicato). As análises de 
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variância são apresentadas no apêndice 13 ao 21. 

4.1. Resultados do teste de médias~ aplicado aos valores 

médios do peso corporal das aves no 

TABELA 8. Efeito dos tratamentos no peso corporal médio das 

aves no 1~> 7~, 14~, 21~) 28~, 35~, 42~ e 47~ 

dias de vida. 

fi • 
ITHATAMENTD 
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PESü CO"h~:'ÜRAL !' ,! » 

H g 
t ~ 
l Cf dias 7 J: 14 dia!:. 21 dias 

,..i: __ 7>: dias a,-, dias 47 dias Ü UltiS LO Uld:=:· .J . .} "t,i, 

n " li 

44~2üa i39~40a 346,18" 66~,~84a 1063538a p:E7 i/li 
.:. .. l"t·)~Cl 2009:t36a 2381:674 ! 

!! 
li 
li 
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44~ü(ia 118:,2'ib 268:.61 b 51~,.41 b 833,3Üb 1251 ~44b 168B~16b 201b"ü(íb ti 
L li 

R 
H 
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~ ii 
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li 11 44~(n}a 1iB.48b 272

j
(li)b ~113~61 b B34~27b 1287~2Bb 1721~84b 20b2:44b " li 

tI li 
ü li 

» ;;: 
43~2üa 112~ ~;i.)b 25~,.4{lb 496~27b 823~79b 1248,~~b 1725,(~)b 2(!9b~6üb 

ij 
,.i- ~ 

li ~ ti 
ii 
fl b 44~lüa 122521b 244>:L'9b 469 j05b 779~71b 1100, ~!7b 1614,34° 1919 .. ?;f{b fi II 
F H 

Valores em uma mesma coluna com diferentes sobrescritos 

diferem significativamente do controle (P<O,05). 

Os valores aClma se referem ao peso corporal médio das 

aves sobreviventes. 
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Figura 1. Efeito dos tratamentos no peso corporal das aves. 

:1 

- O 

~ 33 

PESO l1EDIO 
peso (g) 

2 

dias D .... 7 

dias !]]] 35 

3 4 

trata:mentos 

dias ~ H 

dias !illIill 43 

5 

dias 

dias 

6 

rnmn 31 dias - 47 dias 



39 

Através da tabela 8, cujos valores são 

representados na figura 1, pode se verificar que existiu 

redução significativa do peso corporal dos frangos em 

relação ao controle (sem aflatoxina e sem alumino silicato) 

quando as aves eram alimentadas com os tratamentos 2, 3, 4, 

5 e 6 em todos os períodos de vida. 

Os resultados estão concordantes com os 

trabalhos de LANZA et alii (1981) que observaram redução do 

peso corporal com o uso de aflatoxina ao nível de 5 ppm e 

de RAM et alii (1988) que constataram redução no peso 

corporal de frangos e galinhas alimentadas com rações 

contendo aflatoxina ao nível de 1 e 4ppm. O menor ganho de 

peso foi ao nível de 4 ppm, mostrando que a redução no peso 

corporal foi dependente do nível de aflatoxina. 

Redução no peso corporal relacionado com a 

concentração de aflatoxina também foi verificada por 

HAMILTON et alii (1972), LANZA et alii (1979a), HUFF et 

alii (1986a, 1986b), MERKLEY et alii (1987) e GIROIR et 

alii (1991). 



40 

4.2. Resultados do teste de médias aplicado aos valores 

médios do ganho de peso das aves nos períodos de 

0-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35, 36-42 e 43-47 dias 

de vida 

TABELA 9. Efeito dos tratamentos sobre o ganho de peso das 

aves nos períodos de 0 -'7 , .' 8-14, 15-21, 22-28, 

29-35, 36-42 e 43-47 dias de vida. 

Valores em uma mesma coluna com diferentes sobrescritos, 

diferem significativamente do controle (P<0,05). Os valores 

acima são as médias individuais por lote, dos ganhos de 

peso das aves sobreviventes. 
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Figura 2. Efeito dos tratamentos no ganho de peso das aves 
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Os resultados referentes ao ganho de peso 

apresentados na tabela 9, e representados na figura 2, 

mostraram redução significativa quando comparados com o 

controle nos períodos de 0-7, 8-14, 15-21, 22-28 e 29-35 

dias de vida em aves tratadas com os tratamentos 3, 4, 5 e 

6. Entretanto, nos 2 períodos finais não foi verificada 

redução significativa, em relação ao controle. 

Os resultados acima concordam com os 

trabalhos de COTTIER et alii (1968), onde relataram que a 

contaminação por aflatoxina causou redução acentuada no 

ganho de peso de frangos de corte, quando alimentados com 

dietas contendo 308, 610 e 1,834 ppb, apesar de os alumino

silicatos 1 e 2 neste trabalho não terem sido tão 

eficientes quanto o alumino-silicato, 

por KUBENA et alii (1990a e 1990b). 

citado na literatura 
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4.3. Resultados do teste de médias; aplicado aos valores 

médios do consumo alimentar das aves nos períodos 

de 0-7; 8-14, 

dias de vida 

15-21, 22-28, 29-35" 36-42 e 43-47 

TABELA 10. Efeito dos tratamentos no consumo alimentar das 

H l 
IlTHATA~fNTD! 

3 

L 

" 

i 

aves nos períodos de 0-7, 8-14, 15-21, 

29-35, 36-42 e 43-47 dias de vida. 

24i4b 5~t46a B07Ba 

22B.{)b 5436b 77i.)2a. 

2372b ~,~,54a 8268" 

2444b ~t5~t8a 80ü2a 

21BOb 5372b n42b 

22-28, 

Valores em uma mesma coluna com diferentes sobrescritos 

diferem significativamente do controle (P<0,05). Os valores 

acima se referem ao consumo alimentar médio do lote das 

aves mortas e sobreviventes. 
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Figura 3. Efeito dos tratamentos no consumo alimentar das 

aves 
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o consumo alimentar das aves em cada período 

está demonstrado na tabela 10 e na figura 3; o teste de 

médias mostra que aflatoxina causou redução significativa 

do consumo da aves, somente nos períodos de 0-7, 22-28, 29-

35 e 36-42 dias de vida em relação ao controle. Nos 

períodos de 8-14, 15-21 e 43-47 dias de vida existiu 

redução do consumo, mas esta não foi estatisticamente 

significativa. 

Aflatoxina malS alumino-silicato 1 ao nível 

de 0,75%, causou redução significativa do consumo nos 

períodos de 0-7, 8-14, 21-28, 29-35, 36-42, 43-47 dias de 

vida, no entanto nos períodos de 15-21 dias de vida a 

redução não foi significativa. Redução significativa do 

consumo foi verificada nos períodos de 0-7 e 22-28 dia de 

vida em aves recebendo o tratamento 4, mas não foi 

verificada nos períodos de 8-14, 15-21, 29-35, 36-42 e 43-

47 dias de vida das aves. 

Aves recebendo o tratamento 5 indicaram 

redução significativa do consumo alimentar nos períodos de 

0-7, 22-28, 29-35 e 36-42, porém a redução não foi 

significativa nos períodos de 8-14, 15-21, 43-47 dias. 

Redução significativa do consumo em relação 

ao controle, ocorreu, quando as aves eram alimentadas com o 

tratamento 6 nos períodos de 0-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-

35, 36-42 e 43-47 dias. 

Os resultados referentes ao efeito da 

aflatoxina sobre o consumo das aves, concordam com os 

resultados de OSTROWISKI-MEISSNER (1983) que relatou que 

frangos alimentados com níveis de aflatoxina iguais ou 

superiores a 200 ppb tiveram redução no consumo de 

alimentos. 
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4.4. Resultados do teste de médias aplicado aos valores 

médios de conversão alimentar das aves~ nos 

períodos de 0-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35, 36-42 e 

43-47 dias de vida 

TABELA 11. Efeito dos tratamentos na conversão alimentar 

nos períodos de 0-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35, 

36-42 e 43-47 dias de vida. 

!3b - 42 rlíasf43 - 47 diasB 
I ! Ü 

1;77" 1 m:a _ ~ 7,,,{ 1,7(}a 1 ~ 91 a 1~96.a 

6 1~48a 2~35b j 7n
" -5'''7 l/fia 2~Ü2~ 

Valores em uma mesma coluna com diferentes sobrescritos 

diferem significativamente do controle (P<O,05). 

Os valores acima se referem ã conversão alimentar média das 

aves. 



Figura 4. Efeitos dos tratamentos na conversão alimentar 

média das aves. 
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Os valores de conversão alimentar mostrados 

na tabela 11 e representados na figura 4, demonstram que as 

aves recebendo os tratamentos 2, 3, 4, 5 e 6 com exceção 

feita para o tratamento 6 no período de 8-14 dias, não 

pioraram de maneira significativa em relação ao controle. 

Entretanto, a literatura mostra que HAMILTON 

et alii (1872), LANZA et alii (1878a), HUFF et a1ii (1886a 

1886b), MERKLEY et a1ii (1987) e GIROIR et alii (1891) 

observaram piora na conversão alimentar das aves que 

receberam rações contendo aflatoxina. 

4.5. Resultados do teste de médias aplicado aos valores 

médios da mortalidade das aves nos períodos de 0-7, 

8-14, 

vida 

15-21, 22-28, 29-35, 36-42 e 43-47 dias de 

TABELA 12. Efeito dos tratamentos na mortalidade das aves 

nos períodos de 0-7, 8-14, 15-21, 22-28, 28-35, 

36-42 e 43-47 dias de vida. 

~ 'f!! 
~TRATÂ!~NTD MOHTAL!DADE I~ 
~ if 

O~Oa O~(}Il c, I b 
v~c 

; 
i; 4a O~2a O~2a O~(ra 

O~4a 0;.4a O~2a 15019. 0;0" ü:,4a fi áa .... ; 

Valores em uma mesma coluna com o diferentes sobrescritos, 

diferem significativamente do controle (P<O,05). Os valores 

acima se referem ao n6mero médio de aves mortas. 



Figura 5. Efeito dos tratamentos na mortalidade das aves 
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Na tabela 12 e figura 5 são mostrados os 

nómeros médios de aves 

tratamentos. Através 

pode-se verificar que 

mortas sob o efeito dos 

dos resultados do teste 

diferentes 

de médias, 

não existiu diferença significativa 

do nómero médio de aves mortas sob efeito dos diferentes 

tratamentos contendo aflatoxina nos períodos de vida das 

aves em relação ao controle. 

Os resultados acima descordam com os 

trabalhos de COTTIER et alii (1968), em que os resultados 

referentes ã presença de aflatoxina na alimentação de 

frangos ao nível de 308. 610 e 1,834 ppb de aflatoxina 

causaram aumento de mortalidade. 

Os resultados obtidos de LANZA et alii 

(1979a) e LANZA et alii (1981) também são concordantes em 

que aflatoxina causou um aumento na mortalidade das aves 

quando estas ingeriram ração contaminada. 

De acordo com KUBENA et alii (1990b), 

existiu um aumento da mortalidade, quando as aves consumiam 

ração contaminada sem HSCAS. Este mesmo resultado porém. 

não foi encontrado neste estudo, quando as aves ingeriam 

ração contaminada com alumino-silicato 1 ou 2. 
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4.6. Resultado do teste de médias aplicado aos valores 

médios dos parâmetros sanguíneos das aves aos 35 

dias de vida 

Na tabela 13 estão demonstrados os valores 

médios dos parâmetros sanguíneos em estudo, dentro de cada 

tratamento analisados aos 35 dias de vida. 

TABELA 13. Níveis dos parâmetros sanguíneos. 

Valores em uma mesma coluna com diferentes sobrescritos, 

diferem significativamente do controle (P<O,05). Os valores 

acima se referem a média dos parâmetros sanguíneos das 

aves. 



Figura 6. Efeito dos tratamentos nos níveis de proteína 

total do soro das aves. 

3.5 

:3 

21.\5 

2 

~.5 

:L 

Q.5 

o 

PROTEINA TOTAL 

t ]:-atam.ento:s 

52 

Figura 7. Efeito dos tratamentos nos níveis de bilirrubina 

no soro das aves. 
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Figura 8. Efeito dos tratamentos nos níveis de fosfatase 

alcalina no soro das aves. 
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Figura 9. Efeito dos tratamentos nos níveis de transaminase 

glutâmica oxalacética no soro das aves. 
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Figura 10. Efeito dos tratamentos nos níveis de gama

glutamil transferase no soro das aves. 
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Figura 11. Efeito dos tratamentos nos níveis da capacidade 

total de ligação do ferro no soro das aves. 
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Figura 12. Efeito dos tratamentos no tempo de protrombina 

no soro das aves. 
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A análise estatística dos valores referentes 

aos parâmetros sanguíneos em estudo é mostrada na tabela 13 

e representada nas figuras 6 à 12. 

Os resultados indicam que os níveis de 

bilirrubina, fosfatase alcalina, gama-glutamil transferase, 

capacidade total de ligação do ferro e tempo de protrombina 

não foram afetados de maneira significativa nos tratamentos 

2, 3, 4, 5 e 6, quando comparado com o controle. Entretanto 

o nível de proteína total foi diminuido significativamente 

pelos tratamentos 3, 5 e 6 em relação ao controle, no 

entanto, os níveis de transaminase glutâmica oxalacética 

aumentaram significativamente em relação ao controle nos 

tratamentos 2 e 3. 

As diferenças observadas em alguns 

parâmetros sanguíneos referentes aos tratamentos das aves 

alimentadas com rações contendo aflatoxina ou aflatoxina 

mais alumino-silicatos, mostraram não ser estatístioamente 

diferentes em relação ao oontrole devido provavelmente a 

inadequação da ooleta das amostras de sangue, do preparo 

destas para o envio ao laboratório para serem analisadas ou 

das téonicas utilizadas pelo laboratório, o qual era 

adequado as análises de sangue humano. 

Um outro fator a ser considerado é o nível 

de toxioidade detectado neste trabalho, que foi inferior ao 

encontrado na literatura mas superior ao exigido oomo nível 

máximo de oontaminaçào pela legislação brasileira que é de 

50 ppb nas rações. 

O baixo nível utilizado deveu-se a 

impossibilidade da produção da toxina a nível experimental, 

em quantidade sufioiente para obter o nível inioial 

desejado que era de 3 ppm nas rações experimentais. Apesar 

das várias tentativas para tanto, feitas tanto pela 

produção de esporos oomo de diversas repioagens para 

revigoramento do fungo identificado oomo produtor, em meio 
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sólido ou em meio líquido não foi possível a elevação do 

teor da aflatoxina no farelo de amendoim. Desta forma o 

teor previsto passou a ser de 750 ppb, utilizando para 

tanto o farelo de amendoim com 2500 ppb ao nível de 30% das 

rações. 

Os resultados encontrados neste trabalho 

referentes a redução do teor proteína total e aumento do 

nível de transaminase glutâmica oxalacética no soro das 

aves, estão concordantes com a literatura. Segundo TUNG et 

alii (1972) e BRITTON et alii (1979), a aflatoxina afeta a 

síntese de proteína e causa uma redução na quantidade de 

proteína total do soro, o que também foi observado por 

LANZA et alii (1980a), utilizando uma dieta com aflatoxina 

ao nível de 1,25, 2,50 e 5,0 ppm. 

GARLICH et alii (1973) relataram que 

aflatoxina ao nível de 20 ppm reduziu o nível de proteína 

total a partir do segundo dia de tratamento das aves, 

havendo recuperação do níveis a partir do sétimo dia após a 

retirada da dieta contendo aflatoxina. 

VOIGHT et alii (1980) verificaram gue os 

níveis 1,25, 2,5 e 5ppm de aflatoxina, reduziram em muito 

os níveis de todos os aminoácidos livres e hidrolizados de 

peptídeos do plasma. 

HUFF et alii (1986a) em seus estudos, 

verificaram gue existiu redução significativa dos níveis de 

proteína total já no 3~ e 6~ dia de vida das aves tratadas 

com uma dieta contendo 5 e 2,5 ppm de aflatoxina 

respectivamente, indicando ser o nível de proteína total um 

dos melhores indicadores de aflatoxicose em pintos. O 

efeito da ingestão de rações contendo 2,5 ppm de aflatoxina 

reduzindo o nível de proteína total do soro também foi 

verificado por HUFF et alii (1986b) e HUFF et alii (1988). 

glutâmica 

Em relação 

oxalacética, os 

ao níveis 

resultados 

de transaminase 

encontrados são 
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concordantes com o trabalho de DALVI & MACGOWAN (1984), que 

relataram que os níveis da transaminase glutâmica 

oxalacética aumentaram em galinhas recebendo 10 ppm de AFBl 

indicando lesão substancial no fígado. 

BALACHANDRAN & RAMARKRISHNAN (1988) 

observaram que os níveis da transaminase glutâmica 

oxalacética se tornaram elevados em aves tratadas com uma 

dieta contendo 1 ou 3 ppm de aflatoxina, desde a primeira 

semana de vida, existindo uma relação entre o nível de 

aflatoxina na dieta e o nível de transaminase glutâmica 

oxalacética no soro das aves. HUFF et alii (1988) e GIROIR 

et alii (1991) 

ppm, reduziu 

oxalacética no 

relataram que 

a atividade 

aflatoxina ao nível de 2,5 

da transaminase glutâmica 

aves criadas até 3 semanas, soro das 

discordando dos autores anteriores. 

Os resultados observados neste trabalho 

referentes a bilirrubina, fosfatase alcalina, gama-glutamil 

transferase, capacidade total de ligação do ferro e tempo 

de protrombina em aves tratadas com aflatoxina não foram 

significativamente diferentes em relação ao controle. De 

acordo com a citação de LEHNINGER (1990b), a bilirrubina 

ligada a albumina é transportada através do sangue para o 

fígado, e sendo o nível de albumina reduzido sob o a ação 

da aflatoxina, (TUNG et alii, 1972 e HUFF et alii, 1986a) 

acredita-se que o nível de bilirrubina de uma ave tenda a 

diminuir. Essa tendência, foi observada no presente 

trabalho. 

Em relação a fosfatase alcalina GARLICH et 

alii (1973) relataram que aflatoxina ao nível de 20 ppm 

aumentou o nível de fosfatase alcalina no soro a partir do 

segundo dia de tratamento das aves, havendo retorno aos 

níveis do controle a partir do sétimo dia após a retirada 

da dieta contendo aflatoxina. Apesar das diferenças não 

serem significativas o presente trabalho mostrou um aumento 
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(1987), HUFF et alii 

Discordando disto, 

(1986b) e HUFF et 
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AMER et a1ii 

a1ii (1988) 

relataram que aflatoxina nos níveis de 1 e 2,5 ppm reduziu 

a atividade da fosfatase alcalina nas amostras de soro de 

frangos criados até 3 semanas de vida. 

Em relação protrombina DOERR et alii (1976) 

relataram que frangos alimentados durante 3 semanas com 

níveis de aflatoxina na ordem de 0,625, 1,25, 2,5, 5 e 10 

ppm, aumentaram a protrombina, chegando este a alcançar 

ordem de 0,625 micro grama/g no menor nível de aflatoxina. 

DOERR & HAMILTON (1981) constataram efeito 

negativo da aflatoxina no sistema de coagulação do sangue 

das galinhas, caracterizado pelo prolongamento do tempo de 

protrombina, fato este verificado também por WYATT et alii 

(1972) & BRITTON et a1ii (1979). Esse aumento, embora 

pequeno e nào significativo, foi verificado quando as aves 

ingeriram aflatoxina mais alumino-silicatos. 

Os níveis da enZlma GGT foram observados por 

KUBENA et alii (1990a) e KUBENA et alii (1990b), onde 

relataram que frangas alimentadas com rações contendo 

aflatoxina ao nível de 2,5 e 5 ppm apresentaram aumento da 

atividade desta enzima. Tendência de pequena elevação pode 

ser verificada neste trabalho, apesar de não ser 

significativa em relação ao controle. 

Os trabalhos de HARVEY et alii (1988b) 

indicaram que leitões alimentados com rações contendo 1, 2, 

3, 4 ou 5 ppm de aflatoxina, pouca diferença na 

concentração de ferro no soro, embora houvesse redução 

progressiva na capacidade de ligação do ferro insaturado e 

capacidade total de ligação do ferro, com os aumentos do 

nível de aflatoxina. Redução na CTLF também foi observado 

no presente trabalho quando as aves ingeriram o tratamento 

2, entretanto essa redução não foi significativa. 

Em relação ao uso dos alumino-silicato 1 e 2 



60 

neste trabalho, não se pode dizer em linhas gerais, se um 

foi mais efetivo do que o outro, e se existiu esse efeito 

positivo qual o nivel mais recomendado ou a melhor época da 

vida do animal para fornecer o produto. Também não se pode 

verificar se existiu toxidez provocada por um dos alumino

silicatos. Entretanto o alumino-silicato citado nos 

trabalhos de DAVIDSON et alii (1987), KUBENA et alii 

(1987), PHILLIPS et alii (1988), KUBENA et alii (1990a, 

1990b e 1991), mostrou ser efetivo na proteção das aves 

contra a aflatoxina. KUBENA et alii (1987) e PHILLIPS et 

alii (1988) acrescentaram ainda que outros alumino

silicatos poderiam ser eficientes na prevenção contra 

aflatoxicose. 

A diferença observada em relação ao 

nivel de contaminação de aflatoxina nas rações, de acordo 

com a tabela 3 e 4, gerou uma limitação no que se refere ã 

análise estatistica dos dados e interpretação dos 

resultados. Esta diferença pode ser explicada pela 

desuniformidade da toxina no farelo de amendoim em 

decorrência da desuniformidade da contaminação no grão, 

levando a uma maior concentração da toxina em algumas 

particulas, e, como existem diferenças de densidade de 

partículas, apesar da homogeneização do farelo de amendoim, 

ocorreu a formação de pontos de concentração de aflatoxina, 

o que acarretou diferentes teores de aflatoxina nas rações. 

Isto está de acordo com o trabalho de VELASCO & HORRIS 

(1976), que relataram a variabilidade no teor de aflatoxina 

em materiais a serem analisados. 

Além disto, existiram interferências nas 

análises e quantificação da aflatoxina na ração, devido ao 

uso de produtos quimicos na ração. como o antioxidante. 

Isto ocasionou uma demora de aproximadamente 45 dias para o 

término das análises, obtendo assim os resultados 

apresentados na tabela 4. 
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Isto está de acordo com WHAT ... (1991), onde 

relatou que a análise tradicional de cromatografia, com 

posterior extração com solvente é questionável devido a 

distorção de resultados por antioxidantes e outros agentes 

químicos presentes no alimento. Além disto, TUNG et alii 

(1973 e 1975b) relataram que o método de cromatografia de 

PONS et alii (1966) não é um método preciso. 

Pelo exposto é possível levantar as seguinte 

suposições: 

1. As aves dentro de cada parcela experimental poderiam 

também estar se alimentando com níveis diferentes de 

contaminação 

2. As aves poderiam estar sendo alimentadas também com 

diferentes teores de aflatoxina durante os diversos 

períodos de vida das aves. 

4.7. Aspecto físico das aves sob o efeito dos 

tratamentos 

Foram feitas observações visuais referentes 

às aves aos 35 dias de vida. 

O número de aves com pescoço e pernas tortas 

é mostrado na tabela 14. 



TABELA 14. N6mero de aves com deformação física observado 

aos 35 dias. 

TRAT TOTAL PESCOÇO PERNAS 
Aves Torto Tortas 

1 84 O 1 

2 80 3 1 

3 88 1 1 

4 85 2 3 

5 80 2 O 

6 80 O 1 
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CONCLUS~ES 

Os resultados obtidos no presente trabalho 

permitiram concluir que: 

1. Aflatoxina atuou de manelra significativa, afetando 

negativamente o desempenho das aves, no que se refere a 

peso corporal médio, ganho de peso, consumo alimentar. 

2. Foi observado efeito negativo significativo nos 

parâmetros sanguíneos proteína total e transaminase 

glutâmica oxalacética. Esse efeito não foi observado nos 

seguintes parâmetros sanguíneos bilirrubina, fosfatase 

alcalina, gama-glutamil transferase. capacidade total de 

ligação do ferro e tempo de protrombina. Foi observada 

uma pequena tendência de redução nos níveis da 

bilirrubina e capacidade total de ligação do ferro e 

aumento da fosfatase alcalina e gama-glutamil 

transferase em relação ao controle. O tempo de 

protrombina se elevou de maneira não significativa 

quando as aves ingeriram aflatoxina mais alumino

silicatos. 

3. Os produtos utilizados não conseguiram neutralizar os 

efeitos da aflatoxina. Embora a literatura relate 

resultado do positivo do uso do alumino-silicato para 

controlar o efeitos da aflatoxina, não foi possivel 

verificar nem se existiu proteção parcial. A 

impossibilidade de resultados conclusivos a este 

respeito no presente trabalho, foi devida a inesperada 

desuniformidade nos níveis de contaminação com 

aflatoxina em relação aos diferentes tratamentos. 

4. A impossibilidade de se detectar diferenças nos 

resultados 

referentes 

proteína 

entre o controle e os demais tratamentos 

às análises sanguíneas, com exceção da 

total e transaminase glutâmica oxalacética. 



sugere a necessidade da adoção de técnicas 

mais específicas ou diferentes das 

desenvolvidas. A literatura citou inúmeros 

64 

de análise 

que foram 

trabalhos em 

que a aflatoxina atuou negativamente sobre os parâmetros 

sanguíneos em estudo. 

5. O presente estudo sugere também a necessidade do 

desenvolvimento de metodologia de análise de aflatoxina 

que eliminem a interferência dos produtos químicos 

utilizados na confecção das rações. 
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495~29 
544~5Ü 
~:10:tÜÜ 
49b;25 

852;.63 
B20;62 
B91:11 
826~BB 

Tr,i\1' fi. 
HUil "7 

445 50 
44~ÜO 
44~OÜ 
Ft7 CA 
"r,);: .. tV 

4(00 

l1b~ :'(} 
i\i7'ÇjQ 
":'''," 'i ...... 

W,;üü 
111:50 
120~50 

7Bl:t 77 
847;89 
Bn,6B 
85~! ~ ~IO 

1063,38 833,19 842,78 B34,27 

:'":7!: :'"lfi: 

1. __ ...... ' ~ L 7 

252~94 
7t\:"\' c i 
~\VV; e l (;'_ 

',='"1 f i 
L'1L,li 

226~32 

1278;. 9~1 
~ t. i: l -ii:: 
Li :."!D;: 1. .. 1 

12ü~!:t88 
1347~37 
13b3~16 

1231 525 1305,00 
1266,67 1215,00 

43{50 
44~OÜ 
44:00 
44: 50 
4° 50(1 

114,00 
lÜ4;:üO 
112~~IO 
116 550 
ll~!:.~!ü 

252 ~ÜÜ 
246~ÜÜ 
24B j 50 
:'}7'j {in ............ ;: ....... 

25B~ ~!O 

5060;00 
478'~ ~!O 
47~;::79 
527 j 89 
49}~_16 

838;.5 
79(};.OO 
:ii~ '"te 
l Oi {";') ... i 

88B~B2 
:1"1;"\ ;;::'"1 
OLV j ,J7 

823,79 

125~;jÜO 
1200.;ÜO 
12Ü~.~56 
135B 582 
1223~ ~!3 

THAT t 

441{ 50 
44~ÜO 
44f.~!íJ 
43\~!(t 
44;üü 

ibi;:(}ü 
113: 50 
120;~1} 
110;:00 
lüb~OO 

257 
233~Ü(i 
271::05 
226;32 
233:;68 

499~47 
445, 50 
t:i .. ·1 C7 ..'1\.1:: ... L:.." 

445{ÜO 
444~74 

837;:22 
746;84 
825;rOO 
"1 iH" 1-,n 
1 "tD:;D7 

74Ü~59 

2~i~!'l ~,6 
ic,'n" 
1 t.if .;-0. 7-

261,11 
13B j 89 
129~41 

76 



2031 
2016 t t, 
1981 ~2~! 
2023 ~ ~,~; 
fi94 ~ 12 

i in! " 
iOQQ~Dl 

i 7(í{1 (ir} 
":',' ,..~, :,: ','.,.' 

1760~ÜÜ 
lb47~06 
i64/:,Ü6 

75b~25 
714~29 

653{ 33 
794;'12 
811~76 
'1""11 'In 
f Ll li lD 
; 'i:;" ",i 
Oi.i.~.LL 

in7 77 
iJ.D",'t ... ,:,) 

680~üü 
b75~OO 
BB6 ~ é.f 
.!UU~UÜ 

"17; '-,1: 
l ,_\1. ~ i..,"'! 
cn·-, 7;;: 
,}Q":I .~\:..f 
! til .' i-: 
OQO~r:1:' 

550:;üü 

47 2400s00 2000,00 2041,18 2006,667 2288,89 l~~O,OU 
23B3~33 
2325:;00 
2441~18 
2358~82 

,r:7:i ,i i 
17')Dt"fD 

2112 ~ ~!O 
21)71;43 
20f,3;64 

2106{25 
.-, ~ n,' ~r. 
l.,iOl: .. !!.1 

2117~6~( 
1894,12 

2(100:;00 
i ;;rd '-I;;: 
i701~L::.l 

2220:;ÜO 
1992,96 

1923~ ~i3 
2076~92 
'I jí''jC :~:, 
iDL .. I:;V',) 
i n'-li .;.; 
lDL1,'1,.,' 

média 2381,67 2016,00 2045,44 2062,44 2096,60 1919,38 2086,92 

77 



AP~NDICE 2. Ganho médio de peso das aves 

GANHO DE PESO (g} 
üIAS HEP ----------------------

14 

TRAI 1 TRAI 2 TRAI 3 TRAI 4 IRAT 5 TRAT 6 

210~89 
212~OÜ 
20i ,(lü 

78~72 
1 i"1 r:: :M~ 
07 ~ .. H..I 
:~ .,t'; 
! .... \~ 07 

71 ~82 
77 5 ~lÜ 

14~!:r42 
14~,~Oü 
;- t:., cn 
i :..~.i ~ lo.lC 

1~t2~11 
157 j 50 

77:;34 

157 s90 
i/H ir. 
l"tl"tHJ 

156:50 
147~49 
140-:53 

144~6B 
168{OO 
15B~OO 
150 5 50 
145,50 

70 ~ ~lO 
6Ü~OÜ 
68~50 
72;1)0 
7~t ~ 50 

138;00 
i42{üü 
13b~OO 
~ &: C cr, 
i ,.,i .. t;: ,.<") 

143:;00 

116 550 
69 ~ 50 
"7:' ,",7 
/0.,\.1. . ...' 

66~ ~IO 
bl j UU 

05 

150 4 32 148,82 153,34 142,90 122,08 154,14 

21 32b,32 244 71 252 563 227,65 254,00 242,11 

-;,"1 i !:'-l 
,~\ 'J.i ~ 1.'0 

408:;50 
39B~üü 
393~2'? 
396~34 

397 5 54 

4B4 
471~5ü 
478~8'i 
"n;:' :n 
"tQ.J~11 

481~Ü5 

481 
47b~.67 
442't36 
491~95 
43f,~22 

50 
261 ~ O~t 
'-,7C 'ii 
L.,),..i;i..D-

149, ~tO 

3ü2 535 
33i{44 
7';" 
.~'.i. } 

320 100 
318~37 

a;;/1 Cr't 
"t.L\I. ,y:; 

43ü~üü 
442:,;78 
418,42 
7"'!i1 nt: 
... '.lD;. },} 

451't37 
447~Ob 
459~44 
404 ~ 9~! 
420 ~ 74 

238,63 
2f,2, 50 ',7, -r,i 
L ... '/ 'tiO 

236~25 

322~10 
325~33 
346~61 
7 .. i ,-.n 
... \.i C·~ 0.0 

32b}42 

444:;58 
;:'-,f1 7: 
,.f'::" O ~ ... 'i 

434 503 
483 504 
~!165b7 

217,B9 
263, :l(} 
255 550 
243,50 

2'12 ~ 94 
333'[16 
336 ~ 18 
33B j OO 
303:.00 

:'F1.'i t 'i 
.lof.L"t:.: iL 
:irdi. :in 
'717 5 "10 

4B9;. 47 
449-150 
402 ~ ~!ü 

447 5 45 
446~75 
449:61 
422:78 
40] 

'i7'-: >::1 
.f.. .... \.i.., .. "'/ ., .... ~-; .-:\-, 
.i.i.l ,.c. 7 

255;89 
234~66 

332:;50 
311~~!O 
305:.26 
360/i3 
327;43 

41b~ 50 
410"OÜ 
424:50 
47Ü~OO 
402~94 

428~33 
4Bü~ü(} 
469:44 
527:84 

'li 'i c .. ·, 
1..11.., :..i',,,i 

2390;47 
218~6B 
211~O=t 

337 57=t 
7t.i 7ii 
... "-..fi {'..''''1 
7L~' :'1'7 
,,,\.1 "t;:'t I 

303~B9 
345 585 

41B~33 
411~n5 
436;11 
390'[00 
388~82 

475,69 
424 ~4t, 
,'l'-.i;;' 0:; 
'1''::''1.'51.10 

411~11 
392;02 

77;: ! .-, 
·_',J,..t~OL 

78 



47 3b8~75 
3l:,6{67 
343~75 
4i7~6~! 
7" i li . ~ 
... \0.75/ 1 

7'1'·, 7"f 
.... ':,!.L 5 .... \1 

7~7 77 
__ '1 .... \ ~ .).) 

34Ü~OO 
:1,,-;' 77 
.i.. "J __ \ ~ ,) ..... 

3~{2 /i4 
33'1;61 

7';- -; i C 
.... \.i f ~O .. I 

253 85 
.. ;:; i 'ie 
...\".!D- L .. t 

3~;jJ14 
2Bü 530 

7t:.7 77 
... ':,.;1 • ..';; ... ': ... \ 

,:\12::13 
7'1C "1 ... 
.~~ l .. ! ~ .r ""'t 

3B9~B7 
271/i O 

605:;56 
320:;00 
306 .. 25 
333~33 
.• ;,.-, n. 
.i..7.L~QQ 

218~75 
341:18 
390~26 
275:;00 
3ÜÜ~OO 

79 



AP~NDICE 3. Consumo alimenta~ médio das aves. 

CONSUMO "tDIO (9) 
DIAS REF ------------------

7 

14 

média 

média 

...:.0 

TRAí 1 

2880 
3070 
272ü 

6950 
694ü 
01:\\)',,/ 

6B50 
6560 

·6820 

1110 

OBI0 

10928 

140üü 
1 ~!56ü 
lhOSü 
14480 
16540 

15326 

2320 
2180 
228ft 
.-,; ; " 
LDD"..l 

2630 

503(1 
5830 
552G 
~;7iO 

&970 
8130 

7910 
8Bl0 

nt"n 
D'·)/O 

:111:",,", 
71\H.! 

1191ü 
7260 

11490 
1ü960 

10304 

THAT 3 THAT 4 

2410 
2240 

2100 
2200 

5990 
~!07Ü 
4Bl0 

5436 

BOBO 
é.'iOO 
8140 

7840 

7702 

929ü 
9290 

12720 
11340 

Bb40 

10256 

-""'\"1,''', 
.f..t.7V 

2820 
"17,;, 
f.·J/U 

21'10 
2000 

4690 
6050 

5540 
5850 

6970 
8790 
8340 
B990 
B250 

,-,.'1 i li 
OLDD-

~ "",!,.:;~ 

li.V.i.V 
i 7i "r, 
1 ... ':QO:"/ 

i4220 
13420 

TRAT ~, Tf"l.'\' i 
HHil D 

227ü 2ít,i) 
2710 212ü 
2440 1890 
2310 2440 
2490 229ü 

2444 218ü 

5530 5200 
;r5]O 5450 
5800 4930 
~;59ü ~,7BO 
5700 55ÜO 

Bi)~!O 6910 
7350 671ü 
8470 7400 
7~!9ü 7870 
8~i50 7B20 

8002 

1610 
1270 
2590 

7342 

15,',0 
15ü(i 
1770 

11638 10992 11849 

35 17790 14030 16580 14000 í394ü 12830 
21610 
17740 
19270 
18810 

18610 
21310 
177'11J 
19B4(1 

j-,nn,C 
D"!Q.'.! 

160üü 
1~t230 

15330 
1 t,~(4ü 
12240 
16/1u 

12300 
16070 
i326ü 

~ ,l"",nl-\ 
II LD'·,! 

i372ü 
16520 
i5ü3ü 

16980 
14380 
18770 
lB~,30 

15150 
1bB7CI 
13110 
18470 

12950 
1567(1 
14150 
17540 

15040 
i6270 
16790 
1464(1 

14220 
151BO 
f \:7 i r\ 
1 .. 1/1\.1 

16530 

13540 
;: t:t,7:"c 
l,,5V,,."IV 

16810 
16440 

18940 15980 12710 18590 17130 16860 

80 



4,_,9ü 

" L,) 
:1,-, i:', 
'1 QjJt) 

416(1 

1080 130ÜO 
194C 
1380 

,-,,-,: II 
7 7C;'~! 

1 ~;44ü 
i -{ ;-:;:t, 
; J. ~5,-1'.) 

7860 

IS~(O 
Ú ~;O 

3870 

81 

1490 8450 
18ft} ,860 
2400 2990 
0590 O~i3ü 
4390 224ü 



AP~NDICE 4. Convers~o alimentar semanal média das aves 

üli-l;) F:fP --------------------

14 

35 

média 

1 't ~,78 
1;485 
1 ~ z!B2 
1549~! 
1 ~ ,YLD 

1 ~ 72~! 
i ".''
l.;;ü ... \j 

1z713 
15 540 

.. -;-;" 
1 ", f ",,\1 

.1. 

1; 9ü~! 
2 ~ 1 ~,7 
~ • ():< -; 

i-;ü.ttl 

25 115 

:2 
L 
r, i,C" 
,,;:, ~ i},JO 

1;744 
i ç i ,i 
.i 'l. ,.iQD 

L~84 

2~ü28 

1;61ü 
-I' ,'1 f 
1 ~.:'~.i 

i~728 
1~77Ü 
1~766 

i j'"'i-r .!-;; .. .I.. ... -

1:.76:': 
2~Ü04 
l~J.Lj 

1~914 
1 ~ ~l~2 
2"ü'il 

1~68;) 
1 -:r!i, 
1.,fL.:: 

1,550 
1 ;764 

15 753 
1,!944 
1/738 

1~801 
2,123 
1~!06 

1 7/:..0 ! ~.!'fl 

1 I: {;; 
.i.; :.!1.0 

1 881 
i' t'lnn 
i;DJ7 
r; "I:''''''' 
i..~Vi.! 

2/)47 
2~291 

; ;':"1.'; 

J. ~ 7.1 ~ 

1~71B 
i ;899 
2 ~10ü 
1 ~ '18~, 

1/142 
-; "1il,1 
1. ~.:' D7 

~ 158 
",-cc 

~. 1 :.,1,) 

~ ,~,6l 

.. -:i i 

.i ~ iDD 
~ "n·, 
.i ,,07.i 

1 ~ 978 
1~694 
1 ~;3ü 

1,. 772 

1 947 

.1 ~ S6~! 
1 ~885 

1", 6B~; 
~ /''':l'i 
.!:; l·').!. 
.; ,t:,-, 
.i 5°,37 

1 ~684 
1~ ff,5 

1 ~ 7ú4 

1 ",893 
1 ~ 855 

.;. =",-,7 
.i:t 10,-' 

1; 919 

2 ~ 1 Ot~ 
2~(iOO 
i- i 1'::' 
.1;.0.0.0 
~ ;; / ~ 

.i ~ 70.1. 

=-, {,,;: 
1.~. lI,} 

2 ~ 564 

2~232 

(lJ;9B3 
1~36ü 
1 t6f,(; 
1 
15742 

2~(}b3 
2't ü21 
2~466 
25°88 

1 ~ 731:., 

1,,908 
i~976 
1 ~ 939 
1 ~ 89(} 
15 840 

'! iW~ 
1..;.,;.!.:-

1 ~ 944 
2"üül 
L~ULb 
.( :,:i-l 
i , 7~ i 

25 167 
'-, 7'1>:: ...: ~ .:.,"1 ' 
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média 

,,4'f~t 2;; 70'1 
2;093 2~280 2,310 
2~284 2~803 2~739 

,-, f 7'7 
.i.. ~ Q'L.,1! 

25 666 
~48ü 
~583 

3~497 ,-, 
..i.: 

83 



AP~NDICE 5. Mortalidade das aves 

DIAS HEF -------------------

14 

21 

média 

28 

TRAT 1 

1 
Ü 

ti 
L 

i.. 

TRAT 2 

i. 

O 

~\ 
" .) 

L 

3 
.-, 
i. 

THA1 3 

1 
Ü 

1 
.-, 
L 

1 

-4 

i.. 

4 

4 
5 

3 

i. ., 
L 

o 
(} 

o 

3 

3 

L 

3 

2 

4 

1 
(1 

1 
fi 
1 
.-, 
i. 

2 
1 
2 

3 

i 

84 
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AP~NDICE 6. Niveis médios da proteína total no soro 

PRDTEINA TOTAL 
r,:,i,;-:,! fI. 
,Hi1~;:LH--------------------

TRAT 1 THAT 2 

2~7ü 

TRAT 3 TRAI 4 TRAI 5 

2~6Ü 

3 ~ 50 

2 ~ 10 

THAT 6 

2;50 

.-, 1:::\ 
1. 5 :,,11..' 

86 

AP~NDICE 7. Níveis médios da enzima transaminase glutâmica 

oxalacética no soro 

TRANSAMINASE OXALACtTICA (VIm]) 
P.AECELA--------------------

81 

116 

,-, ; 
70 

i05 

IKHT 2 TRAT ~ TRAI 4 

lbO 

9& 149 

116 

~ . i 
.ilO 

1\1;:-, 

.1, 
li;:: 

116 

1 \.Il.,{ 

IHAT 6 

81 

130 

130 

105 

nt 
Q1, 
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AP~NDICE 8. Níveis médios da bilirrubina no soro 

BILIRRUBINA (ffigjl~ 
PARCELA 

TF-~AT 1 THAT 2 TF-:AT 3 TRAI 4 T~:BT ~I TRAT 6 

O:t 38 

0)6 O~95 

ú~72 

AP~NDICE 9. Níveis médios da fosfatase alcalina no soro 

FOSFATASE ALCALINA (U!)) 
FAHCELA---------------------

TRAI 1 TRAl 2 TRAI 3 TRAI 4 TRàT S IRAl 6 

2 368 614 532 

2Sb 307 

4 2B6 614 736 614 491 

b14 ... !l· . .l 

499 
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AP~NDICE 10. Níveis médios do tempo de p~ot~ombina no so~o 

PARCELA-------------------
TEAr 3 TRAT 4 TRA! 6. 

140 70 210 74 

144 111 81 "~o 
.tü 

110 104 "f", 
7-i. 44 86 

BB 120 1 j l) 10Ü 12ü 

~l 88 ;.-, ';.' n-
i l f.. J.oe 

121 

AP~NDICE 11. Níveis médios da capacidade total de ligaçào 
do ferro no soro 

CAPt![:lDADE TDTAL DE DO FEF~RD 

PARCELA .. -------------------

149 

122 

225 

f : .• -, 
i ,:',./ 

TRA! 2 TRAT;) TRAT 4 

263 

lE1 

i'; n 
110 

144 

138 134 

131 

142 

171 236 

142 it8 



AP~NDICE 12. Niveis médios da enzima gama-glutamil 

transferase no soro 

BANA GLUTAMIL TRANSFEHASE {U/I} 
PAF:CELA---------------------

3 

§!·i2Dlci 

TRAT TRAI 2 TRAT 3 TRAI 4 TRAI 5 ,nHI o 

21 26 

26 Li. 

31 

21 

20 21 26. 

20 

Li 

,-t; 

'-,i " 
L.i;iD-

.-,-; 
L·) 

L6 

'-,'I 
Li 

24 

26 

'1": nn 
L1. 5 0'O 

AP~NDICE 13. Análise de variância do peso corporal das 

PERIDDD 
i-i 
DL 

aves 

o dias 7 dias 14 dias Li dias 28 dias 42 dias 47óias 

920 911212,100 122389 

89 

RESIDUü 8743.,722 

52 44~74t* 

4~302 

OBS. : ** - Significativo ao nivel de 51. 
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AP~NDICE 14. Análise de variância do ganho de peso das aves 

PERiDDO 7 dias 14 dias 

GL 

THATAMENTD 5 

EESIDUü 24 

4114,547 2B5B,190 4124,470 
~ 7:1 ;:':7 
1. /7 -t1..lL":" 

30,98** 4,68** 

911 

i fi,.\. 
C'50 0 ',} 

524 

08S.: ** - Significativo ao nível de 5% 

AP~NDICE 15. Análise de variância do consumo alimentar das 

PER I DDD 

VAR 1 :\1':\'-' 
TiL·Hi) GL 

24 

08S. : ** 

aves 

d .1 as 1 4 d 1 d::· 

QN QM 

L- i di ti'::, 28 di ti s '_',,-I d i as 

[[M fiM QM 

3254624~OOO 18324614,000 1B435611 

333 40Yi311 

i·'l r'I"7,., 
1.f. ~ 7 ,_H) 

- Significativo ao nível de 5% 

42 d i as 7 .! li í as 

QM GN 



AP~NDICE 16. Análise de variância da convers~o alimentar 

FeHIDDO 
,-.! 
DL 

THATAMENTQ 5 

HESIDUD 24 

OBS. ! ** -

das aves 

dias 14 dias 21 dias 28 dias 35 dias 42 dias 47 dias 

nM Df-} i;,'n 

O (} .. 2~!O (I 

:'. 04 ~\ Ü 040 [) :...~ .. 

L 1 :! J 23 " ;; .. o .. 

.f ·só 1 () .. 228 t, 

QN 

, (lOS (1 

~ 
({ 1 4 O 

t 
" 

i B~! '7 '7' 

no...l 
ün 

.. Cf 3:) 

7 :: .. "-" 

~ 64 i 

Gt4 

0,041 

~ "', 
i~i.L 

Significativo ao nível de 51. 
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AP~NDICE 17. Análise de variância da mortalidade das aves 

PEHIDDü 14 dias 

GL 

RESIDUü 24 r) 

0 .. 80 

cv 387~298 219~08 192 

OBS. : ** - Significativo ao nível de 51. 



AP~NDICE 18. Análise de variância da proteina total, 

transaminase glutâmica oxalacética, 

bilirrubina e fosfatase alcalina 

PAH/SANS: PT rGG 

RESIDUü 

l~!~OOl 

;Ir";' 
1.:H1 

FA 

GM 

427 ~ 49'1 23697 

OBS.: ** - Significativo ao nivel de 5% 

92 

AP~NDICE 19. Análise de variância do tempo de protrombina 

TP 
,-.! 
DL 

RESIDUD .-.:-, 
.Li. 

OBS. : ** - Significativo ao nivel de 5% 



AP~NDICE 20. Análise de variância da capacidade total de 

ligaçào do ferro 

PAR/SANG. IBC 

\./ARIAÇÃo GL Q!"l 

TRATAMENTO 5 2108,97 

RESIDUO 21 1745,579 

F 1,21 

CV 21,790 

OBS. : ** - Significativo ao nível de 51. 

AP~NDICE 21. Análise de variância da enzima gama-glutamil 

transferase 

PAR/SANG. GGT 

VARIAÇÃO GL QI"! 

TRATAMENTO 5 4,860 

RESIDUO 23 7 , ::,28 

F 0,65 

CV 12,001 

OBS. : ** - Significativo ao nível de 51. 
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APftNDICE 22. Limites de contaminação, tipo de animal e 

período de duração da fase experimental. 

referente aos trabalhos de citação de 

literatura 

Çf.~fH e-t alli~ 
BALPfH.~NDF:AN·'& RAtFr~KRlS"HNAN:r (19B8;~ 
BRITT[~~ et aliiz 119791 
CH.,qNG & H~~ILT[~~~ . (19BL} 
CüTTIER et alii7- (1968) 
DAt V I & ~ACBnWAN 5 ( 1984 ) 
DAVID&~~~ et alii; (1987) 
D[}E:t;f.: et alii:; (1975) 
[~ERR et alii; {197bj 
DDERR et 
r~fRH et _i:: 

cl.LU,= 

{1'iS1} 
{198.3} 

GARLICH et al1i~ (i'?73} 
B1RDIR et alii~ (1991) 
HA?~ILTüN et a11i, (1972) 
Hh\HVEY et alii, {19BB} 
HUFf et a111~ (i9Eb) 
HUFF et iilii~ {19Bf,j 
HUFF et alii i {l~'BS} 

~~~~s e~\m:; (i~mi 
KELLEY & MüRA~ (1976} 
KUBENA et _li: 

d.ill" 

KUb~NA l?Í alli~ 
KUBENA et alli~ 
KUBENA et ajii~. 
lANZA et 
LANZA et alii~ 
LBrHA et alii', 
lAtUA el !ilii ~ 
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