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RESUMO 

O presente artigo teve como objetivo entender e analisar o que são micotoxinas e 

o que estas podem causar na cultura do milho através de uma revisão 

bibliográfica. Dentre as micotoxinas presentes no milho, as comumente 

encontradas são dos fungos de gêneros: Fusarium, Aspergillus e Penicillium, 

onde estes ao serem deparadas na propriedade ou no armazenamento desses 

grãos, podem causar danos que acarretarão em prejuízos financeiros para os 

agricultores. Assim como, para os indivíduos, seja ele o ser humano ou animais 

como o gado, ao ingerirem alimentos provindos do milho contaminados por 

micotoxinas, são capazes de causar doenças para a saúde dele, como por 

exemplo, o câncer podendo levar a morte. Como solução para interromper o 

aumento dessas micotoxinas, deve-se estar verificando todo o estágio da cultura, 

desde ao plantio, colheita, transporte, estocagem até o processamento do produto 

final.  
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ABSTRACT 

The present article aimed to understand and analyze what mycotoxins are and 

what they can cause in the corn crop through a bibliographic review, with searches 

in books. Among the mycotoxins found in maize, Fusarium, Aspergillus and 

Penicillium are commonly found where they may be found in the storage or 

storage of these grains, which can cause damage to farmers. In addition, it should 

be noted that it is not only the farmers who are harmed, the individual, be it the 

human being or animals like cattle, when they eat maize-contaminated food from 

mycotoxins, they are capable of causing illnesses to his health, such as cancer, 

which can lead to death. As a solution to interrupt the increase of these 

mycotoxins, the entire stage of the crop must be verified, from planting, harvesting, 

transporting, storing to processing the final product. 
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INTRODUÇÃO 

O milho é um cereal cultivado em diversas partes do mundo, em termos de 

produtividade o Brasil é o 3° maior produtor de milho. Devido ao seu alto valor 

nutricional, é utilizado como alimento tanto para humanos quanto para animais, 

sendo assim além de fonte alimentícia, fonte de combustível e fonte de renda 

através de suas importações e exportações. Muitas vezes, o milho, pode não 

estar em ótimas condições em teor de temperatura, umidade, classificação 

(impurezas, cor, grãos danificados ou partidos). Podendo em algumas dessas 

situações, apresentar micotoxinas. O termo micotoxina é derivado da palavra 

grega “mykes” que significa fungo e do latim “toxican” que significa toxinas. O 

termo é usado para designar um grupo de compostos produzidos por algumas 

espécies fúngicas durante seu crescimento e podem causar doenças ou morte 

quando ingeridas pelo homem ou animais. As micotoxinas são contaminantes 

naturais de difícil controle em alimento. Estima–se que cerca de 25% de todos os 

produtos agrícolas do mundo estejam contaminados por tais substâncias (Benett 

&Klich,2003). 

Os principais fatores que favorecem o desenvolvimento de fungos durante o 

armazenamento de grãos são umidade, temperatura, período de armazenamento, 

nível inicial de contaminação, impurezas, insetos, concentração de CO2 

intergranular, condições físicas e sanitárias dos grãos (LAZZARI, 1997). Em 

condições ambientais favoráveis, de umidade e de temperatura, os esporos dos 

fungos germinam, desenvolvendo hifas, que infestam grãos, rações e outros 

substratos (PRADO et al., 1991). Os fungos potencialmente capazes de produzir 

metabólitos secundários tóxicos são denominados toxigênicos e podem 

contaminar os grãos no campo, antes mesmo da colheita ou durante o 

armazenamento, persistindo em alimentos e rações destinados ao consumo 

humano e de animais (CARVAJAL & ARROYO, 1997). Os efeitos do crescimento 

fúngico incluem diminuição do poder de germinação, emboloramento visível, 

descoloração, odor desagradável, perda de matéria seca, aquecimento, 

mudanças químicas e nutricionais, gerando a perda de qualidade e produção de 

compostos tóxicos – as micotoxinas (POMERANZ, 1982). Esta contaminação 

pode fazer com que os grãos tornem-se impróprios para o consumo humano e 



animal, resultando em grandes perdas econômicas (PASTER & BULLERMAN, 

1988). Dentre os fungos micotoxigênicos destacam-se os gêneros Aspergillus, 

Penicillium e Fusarium, nos quais são responsáveis pela grande maioria das 

micotoxinas até hoje conhecidas e estudadas.  

OBJETIVO 

Analisar o que são micotoxinas e entender seus efeitos na cultura de produção 

dos grãos de milho. 

METODOLOGIA 

Foi realizada no artigo uma revisão bibliográfica com busca em livros, sites e 

artigos com conteúdo verídico sobre o tema. 

RESULTADOS 

As espécies de fungos mais comuns encontradas na cultura de milho são 

Fusarium, Aspergillus e Penicillium, estas produzem micotoxinas, como 

Fumonisinas e Aflatoxinas. Enquanto as espécies de Penicillium e Aspergillus são 

mais comumente encontradas como contaminantes de produtos durante a 

secagem e armazenamento, as espécies de Fusarium são patógenos da planta, 

que produzem micotoxinas antes ou imediatamente após a colheita (SWEENEY & 

DOBSON, 1998). 

De modo que, a espécie Fusarium pode causar doenças nos seres humanos tal 

como o câncer. Assim como, a doença Fusarium moniliforme, mais conhecida 

como Podridão-rosada-da-espiga, Podridão-de-Fusarium e Podridão-dos-grãos, 

onde pode ser encontrada em quase todas as culturas de milho quando 

principalmente a região é seca e quente. Um dos principais sintomas é a 

alteração da cor da medula, pode haver quebra do colmo e atingir também as 

raízes. É indicável o plantio de cultivares resistentes, e adubação equilibrada. 

Entretanto, a mesma é de difícil controle, pois ainda que a cultura seja retirada do 

solo, o fungo pode se instalar na propriedade devido a presença de seus micélios 

estarem no solo.  

A presença das aflatoxinas liberada pelo fungo do gênero Aspergillus flavus e 

Aspergillus parasiticus causa intoxicação alimentar quando consumido, e danos 



em muitas culturas agrícolas como milho, algodão, amendoim, bem como nozes, 

castanhas e pistache (YU, 2012). A mesma, durante o seu armazenamento ou 

secagem faz com que o produto seja desvalorizado, já que os tornam grãos 

ardidos.  

Já o Penicillium, é causador de podridão da semente e provoca descoloração da 

mesma, reduz a germinação, perde matéria seca, aumenta a produção de 

micotoxinas e altera o valor nutricional, para não piorar o grau de contaminação, 

recomenda-se que a colheita seja feita dentro do prazo, com equipamentos 

regulados e o local de armazenamento higienizado, pois se o ambiente já 

apresentar aspectos propícios para a propagação de fungos, seu combate será 

ainda mais difícil. 

CONCLUSÃO 

Dessa forma, a melhor maneira de preservar os grãos das micotoxinas, já que 

essas são estáveis quimicamente, sendo resistentes ao processamento e 

temperaturas altas. É o uso de processos de secagem dos grãos visando reduzir 

a umidade dos produtos a níveis que a atividade aquosa não seja fator de 

proliferação de microrganismos, especialmente fungos, assim como, a colheita 

imediatamente após atingir a maturidade, as áreas de armazenamento limpas e 

livres de insetos, destoxificação por micro-organismos, filtração entre outros. 

Então, é necessário adotar medidas preventivas por todo o estágio de plantio, 

colheita, transporte, estocagem e processamento do produto final.  
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