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Em meados do século XVII já se sabia que secreções estomacais eram as responsáveis pela digestão 

da carne e que a saliva realizava parcialmente a conversão de amido a açúcares. O mecanismo envolvido 

nestas transformações não era, no entanto, conhecido. Dois séculos mais tarde (XIX) descobriu-se o 

mecanismo enzimático e, apenas na década de 1930, as primeiras enzimas foram isoladas. A partir de então, 

diversas funções enzimáticas foram descobertas, que vão muito além da digestão de nutrientes.  

As enzimas são substâncias orgânicas de natureza normalmente proteica com atividade intra e 

extracelular, apresentando funções catalisadoras.  As enzimas permitem a ocorrência de reações químicas, 

tornando assim possível o metabolismo dos seres vivos. Esta capacidade de catalisar reações favorece o uso 

de enzimas em diversas aplicações industriais, como na indústria farmacêutica ou alimentar. 

Com a crescente importância do controle de micotoxinas na cadeia de produção animal, visualizou-

se uma grande oportunidade de trabalho: a inativação ou detoxificação enzimática das micotoxinas. A 

detoxificação de micotoxinas tem sido investigada há muito tempo, onde já na década de 60 foram 

publicados os primeiros relatos de biotransformação de micotoxinas por microorganismos. Do ponto de vista 

prático, o primeiro resultado importante deu-se em meados da década de 80, quando a capacidade de 

inativação da toxina T-2 foi demonstrada. Observando que os ruminantes não apresentavam sinais de 

intoxicação por certas micotoxinas,  isolaram-se alguns microorganismos do fluido ruminal capazes de 

metabolizar o esqueleto dos tricotecenos (Gráfico 1). Demonstrou-se então que determinados 

microorganismos secretam enzimas capazes de clivar as micotoxinas em regiões específicas, resultando em 

subprodutos atóxicos ou de baixa toxicidade.  

 

Gráfico 1. Biotransformação da toxina T-2 no fluido ruminal. Em bovinos, 
naturalmente a toxina T-2 é metabolizada em sub-metabólitos, 

com redução de aproximadamente 80% de toda Toxina T-2 em 24 horas. 

 

Em suma, as pesquisas iniciais demonstraram que as micotoxinas poderiam ser biotransformadas 

por enzimas secretadas por microorganismos no rúmen, sendo a sensibilidade e especificidade desta 



  

metabolização relacionada diretamente com a cepa do microrganismo utilizado. A partir do estudo destes 

microorganismos ruminais foram desenvolvidos os primeiros produtos enzimáticos para o controle de 

micotoxinas. Através de métodos de fermentação industrial, essas enzimas passaram a ser produzidas em 

grande escala, permitindo um maior rendimento e, dessa forma, a viabilidade econômica do método de 

detoxificação de micotoxinas. Além da funcionalidade enzimática (pH, temperatura, especificidade, etc.), 

outros fatores importantes no desenvolvimento de um inativador de micotoxinas são a interferência dos 

microorganismos produtores das enzimas e dos metabólitos resultantes da biotransformação nas 

propriedades sensoriais e nas características nutricionais do alimento final. Portanto, não somente as 

enzimas, mas a composição total dos produtos com base enzimática são importantes para o efeito biológico 

do produto nos animais. 

Como todas enzimas são extremamente específicas (catalisam reações químicas em um 

determinado ponto de uma molécula) e dependentes de um meio característico (temperatura, pH, tempo, 

etc.), pesquisadores passaram a buscar enzimas que fossem específicas para as micotoxinas de importância 

em suinocultura e que tivessem sua atividade potencializada no estômago dos suínos. Após anos de 

pesquisas, foram obtidos microorganismos que secretavam as enzimas com as características desejadas: 

pico de eficiência em pH ácido para completa detoxificação das micotoxinas ainda no estômago, antes da 

chegada destas no intestino. Evita-se assim um dos limitantes existentes nas enzimas de primeira geração, 

que possuíam pico de ação em pH neutro, detoxificando as micotoxinas apenas quando o alimento chega ao 

intestino delgado, o que permite a absorção parcial das micotoxinas antes de sua inativação. 

Fruto de longos anos de pesquisa e desenvolvimento na Universidade de Budapeste (Hungria), já 

está disponível no mercado brasileiro um produto comercial baseado em um complexo enzimático capaz de 

detoxificar as micotoxinas Zearalenona, Ocratoxina, Fumonisina B1 e Tricotecenos (DON, T-2, LAN, DAS, 

Nivalenol, etc.). A maioria destas micotoxinas são de baixa polaridade, portanto menos susceptíveis à 

adsorção por componentes minerais (adsorventes como aluminosilicatos, bentonitas, zeolitas, etc.). Além da 

ação enzimática, este produto enzimático de última geração ainda possui capacidade de adsorção contra 

micotoxinas polares (p. ex., Aflatoxina). Da mesma forma com que a suinocultura têm evoluído 

tecnologicamente no Brasil, o controle das micotoxinas segue o mesmo rumo. Com o surgimento de 

produtos de detoxificação enzimática de micotoxinas, as empresas e os produtores têm ao seu alcance 

ferramentas avançadas para a proteção de seus rebanhos e consequente melhora de seus resultados 

produtivos. 
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