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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O milho faz parte da história da alimentação mundial há pelo menos 7.300 anos, os 

primeiros cultivos de milho foram registrados em ilhas no México, mas logo o cultivo foi 

espalhando por outras regiões da América. Com a chegada de Colombo à América, o milho 

foi junto com embarcações para a Europa, onde se tornou fonte de alimento para a população 

mais humilde e também ração para os animais. (POLL, 2007, p.1). 

O maior produtor de milho do mundo é o Estados Unidos, com 370 milhões de 

toneladas de milho produzidas na safra de 2017/2018, seguido pela China como segundo 

maior produtor com 215 milhões de toneladas e o Brasil em terceiro lugar com uma produção 

de 82 milhões de toneladas (VALENTE, 2018, p. 1). Os principais grupos consumidores de 

milho do mundo são México, Canadá, Japão, Egito, Vietnã, Estados Unidos, China, Brasil e 

União Européia (FORMIGONI, 2018, p. 1).   

Milho pertencente a família das Poáceas, com origem no teosinto, sendo sua espécie 

única a Zea mays, subspécie Zea mays ssp. Mexicana (Schrader) Iltis. Seu habitat geralmente 

é em regiões tropicais, com temperaturas quentes, normalmente plantado no início da estação 

das chuvas, isso varia em cada região (NUNES, 2016, p.1). 

No Brasil o milho é o segundo grão mais importante, mas apenas 5% do milho é 

utilizado para consumo humano, os outros 95% é exportado e utilizado pelos animais. Cereal 

rico em nutrientes, como proteínas, fibras, vitamina A, vitaminas do complexo B, ferro, 

potássio, fósforo, cálcio e celulose, é um dos grãos mais assistidos de tecnologias de plantio e 

colheita, contém praticamente todos os tipos de aminoácido, quando esta fresco é considerado 

um legume, já quando esta seco é reconhecido como cereal (SILVA et al., 2016, p. 2). 

O desenvolvimento do milho é dividido em vegetativo e reprodutivo. No estádio 

vegetativo o desenvolvimento da planta onde ocorre a presença de um colar foliar nas novas 

folhas, conforme acontece o crescimento da planta do milho ocorre o desenvolvimento desde 

a semente até o pendão. O estádio reprodutivo é caracterizado pelo desenvolvimento dos 

grãos na espiga, exceto na fase R1 que é quando ocorre o desenvolvimento exclusivo dos 

cabelos do milho. (MAHANNA, 2014, p. 4).  

O milho é classificado segundo a regulação vigente no Brasil que visa a instrução 

normativa da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC N° 60, de 22 de dezembro de 2011, 

que faz a classificação do milho em Grupos, Classes e Tipos. Os grupos são: mole, duro, 

dentado, semiduro e misturado. As classes são: amarela, branca, cores e misturada. Os tipos 

são: grãos avariados, grãos quebrados e carunchados. Os grãos avariados são subdivididos 
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em: ardidos, chochos ou imaturos, fermentados, germinados, gessados ou mofados (BRASIL, 

2011). 

Principal fonte de alimento dos animais, podendo ser em forma de grãos ou até 

mesmo misturado a rações, o milho é muito utilizado pois seu custo é acessível, tem alta 

disponibilidade e sua nutrição é muito rica. O milho é valorizado para este mercado 

dependendo dos seus parâmetros de classificação, peso e valor energético, mas isso é na 

maioria das vezes esquecido pelo setor comprador que não exige qualidade na hora de compra 

(CRUZ et al. 2011, p. 2). 

A qualidade e o cuidado do milho é de suma importância na fabricação e formulação 

da ração, devendo sempre ter cuidados com tempo, umidade, temperatura e forma de 

armazenamento, esses elementos podem desencadear a formação de toxinas, mais 

precisamente a micotoxina que é um fungo de teor carcinogênico, que em altos níveis 

prejudica a saúde do animal que ingere essa ração contaminada. A prevenção da micotoxicose 

nos animais depende muito da qualidade de cereais, onde a umidade desse grão seja superior a 

14% (NOVELINI, 2014, p.2).  

 Fungos, denominados como bolores ou mofos, são organismos eucarióticos e 

multicelulares filamentosos. Os fungos são formados por estruturas finas com formato de tubo 

que são chamadas de hifas, essas hifas se juntam e formam o chamado micélio, que darão 

origem ao corpo do fungo (MAIA, 2015, p. 4). Muito comuns na natureza, eles vivem como 

sapróbios, tem um  poder altíssimo de contaminação em alimentos, principalmente os 

filametosos (Figura 1), fazendo a sua deterioração e causando diversas síndromes e doenças 

em animais e humanos. O que contamina esses alimentos é uma toxina conhecida como 

micotoxina (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2009, p.3). 
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                                                                                                                                                Fonte: FIOCRUZ 2019. 

Figura 1. Microscopia de Fungos Filamentosos. 

 

Organismos muito importantes, os fungos atuam na produção de bebidas alcoólicas, 

alimentos fermentados, na produção de remédios, também são de extrema importância no 

ambiente pois auxiliam no processo de biodegradação, na atividade enzimática e ajuda a 

manter o equilíbrio do ecossistema. Não se sabe ao certo quantas espécies de fungo existem, 

mas estima-se que existem 1,5 milhões de espécies, mas desse número somente cerca de 

69.000 espécies são conhecidas por micologistas (ABREU, 2015, p. 3). 

Segundo Abreu (2015, p. 4) os fungos são divididos em leveduras e filamentosos que 

são microscópicos e cogumelos que são macroscópicos. As leveduras são utilizadas desde 

1980, muito importante na industria alimentícia que visa as células propriamente ditas, pois 

são utilizadas na produção de bebidas e comidas, como também pode ser utilizadas na 

produção do bioetanol, este microorganismo vem sendo o mais estudado. 

 Os fungos filamentosos por sua vez é muito visado na área da biotecnologia e 

também na produção de enzimas, polióis, lipídios, vitaminas, glicolipídios e pigmentos, o 

gênero Aspergillus é o mais utilizado por conta do seu sucesso na produção de proteínas 

recombinantes, esses fungos filamentosos também podem ser divididos em metabólitos 

primários e secundários, com grande importância a humanidade pois tem atividades 

antibióticas e de importância farmacêutica. Já os cogumelos tem um potencial medicinal 

muito grande, utilizado muito pelos indígenas e hoje em dia vem sendo muito estudado para 

se descobrir todos os benefícios desse fungo, além de alguns serem utilizados também para a 

culinária, contudo algumas espécies são consideradas tóxicas, alucinógenas e até mesmo 

venenosas (ABREU, 2015, p. 4). 
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No ano de 1960 houve um surto de mortes de aves no Reino Unido, esse surto ficou 

conhecido como turkey x disease. Com a ocorrência desse surto desencadeou uma série de 

pesquisas e concluiu-se que o problema estava na ração que foi produzida com amendoim 

vindos do Brasil e da África, esse amendoim estava contaminada pelo fungo Aspergillus 

flavus que faz parte das micotoxinas (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2009, p. 5). 

O termo micotoxina vem do grego “mykes” que significa fungo e do latin “toxican” 

que significa toxinas. Esses termo é utilizado pra indicar um grupo que contem compostos 

produzidos por algumas espécies que podem ocasionar mortes e doenças quando consumidas 

por animais e humanos (IAMANAKA; OLIVEIRA; TANIWAKI, 2010, p. 2). 

Nas células fúngicas a produção de micotoxina acontece como metabólitos 

secundários, esses metabólitos são produzidos no final da fase exponencial e não tem 

significância nenhuma aparente no metabolismo ou crescimento do organismo produtor 

(DUARTE, 2011, p. 4).  Segundo Araujo (2014, p. 13) os metabólitos secundários onde são 

produzidas micotoxinas podem ser os policetídeos, terpenóides e alguns aminoácidos.  

O crescimento fúngico da micotoxina pode ocorrer em qualquer época ou período da 

produção do alimento, mas o maior índice é no período da estocagem do alimento, isso se da 

devido ao tipo de armazenamento que foi feito, a temperatura do local, a umidade do 

ambiente. As micotoxinas só são produzidas em temperaturas que são favoráveis para seu 

crescimento e isso varia em cada espécie (SOARES et al. 2017, p. 2).  

A ingestão de alimentos contaminados por micotoxinas pode causar graves efeitos a 

saúde humana e animal, esses efeitos são nomeados micotoxicoses, a contaminação do animal 

ou do humano pode ser de forma indireta ou direta. A forma indireta acontece quando um 

animal consome uma ração contaminada, com isso acontece a excreta de micotoxina em seus 

derivados, o humano consequentemente consome esse derivado e é contaminado. A outra 

forma de contaminação ocorre de forma direta que é quando à consumo de derivados de 

produtos contaminados (PEREIRA; SANTOS, 2015, p. 3). 

A exposição do individuo e a dose que ele foi exposto vai indicar o grau de 

intoxicação dele, podendo ser sabugado ou agudo (letal ou não). O efeito sabugado da-se 

quando os níveis ingeridos são baixos, onde ocorre distúrbios nos órgão do individuo que 

ingeriu. O efeito agudo ocorre quando os níveis ingeridos são altos, é observado rapidamente 

e pode levar à morte (REGES et al. 2016, p. 36).  

A regulação vigente no Brasil visa a diretoria colegiada  – RDC Nº 07, de 18 de 

fevereiro de 2011, dispõe sobre limites máximos tolerados para micotoxinas em alimentos. 

Trata-se de um regulamento Técnico sobre limites tolerados para máximos de aflatoxinas 
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(AFB1+AFB2+AFG1+AFG2 e AFM1), ocratoxina A (OTA), desoxinivalenol (DON), 

fumonisinas (FB1 + FB2), patulina (PAT) e zearalenona (ZON) admissíveis em alimentos 

prontos ou em matéria-prima (BRASIL, 2011). 

 O Regulamento aplica-se às empresas que produzam, distribuam e comercializem as 

seguintes categorias de bebidas, alimentos e matérias-primas tais como: café torrado, 

derivados de cereais, frutas secas e desidratadas, derivado de vinho entre outros produtos 

registrados na normativa de 2011.  

O controle da toxina nos alimentos tanto humano quanto animal é muito difícil, pois 

vários fungos são capazes de produzir a mesma micotoxina. No entanto não existe conexão 

entre o crescimento dos fungos e a produção de toxinas, dado que nem todos os fungos 

produzem toxinas. Diversos métodos são utilizados para tentar extrair as toxinas, mas sempre 

havendo falhas, pois a micotoxina permanece no alimento mesmo depois que o fungo que a 

produziu ser eliminado (CARÃO et al. 2014, p. 2). 

A quantidade de micotoxina nos alimentos devem ser mínimas, pois a presença delas 

causa um grave problema para a saúde pública, medidas devem ser tomadas para evitar 

contaminação no alimento que vem a ser consumido ou comercializado, como a manipulação, 

armazenamento, tecnologias de produção, embalagem e processamento (MARTIS; 

ASSUNÇÃO; ALVITO, 2016, p. 3). 

O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração 

sanitária, nos termos da Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis (BRASIL, 1977). 

 Em grãos alimentícios à uma classificação para os fungos, que os dividem em 

fungos de deterioração, fungos de campo e fungos de armazenamento.  Os fungos de 

armazenamento são os mais importantes e preocupantes, pois eles causam maior dano ao 

grão, em especial os pertencentes às espécies dos gêneros Aspergillus e Penicillium (MOTTA 

et al. 2015, p. 4).   

As micotoxinas podem ser divididas de acordo com o seu teor carcinogênico que ela 

gera, como pode ser visto na Tabela 1. Um programa criado pelo IARC verifica a evidência 

carcinogênica em agentes biológicos. Esse estudo é de extrema importância pois analisa a 

ação de carcinogênicos no organismo, onde pode provocar a divisão acelerada das células, 

consequentemente casando câncer em quem ingere algo contaminado por toxinas (IARC, 

2010).  
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Tabela 1. Classificação das Micotoxinas. 

Classificação Micotoxinas 

Carcinógenos do grupo 1 Aflatoxina 

 

Carcinógenos do grupo 2B Fumonisina 

Ocratoxina 

 

 

Carcinógenos do grupo 3 

Tricoteceno 

Zearalenona 

Patulina 

Fonte: (IARC, 2010). 

 

As principais micotoxinas (Tabela 2) estudadas são: tricotecenos, fumonisinas, 

zearalenona, ocratoxina A, alcalóides de esporão de centeio, patulina e a mais importante 

delas à aflatoxina. 
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Tabela 2. Micotoxinas. 

Micotoxinas Fungo 

Produtor 

Principais 

Substratos 

Efeitos Classificação 

IARC 

Tricotecenos Fusarium sp. Milho e 

Cevada 

Citotóxicos e 

Imunossupressores 

Grupo 3- Não 

Classificável 

quanto à sua 

carcinogenicidade 

em seres humanos 

 

Fumonisinas Fusarium 

verticiloides e 

Fusarium 

subglutinans 

Milho Carcinogênicos Grupo 2B- 

Possivelmente 

carcinogênico 

para o homem 

 

Zearalenona 

 

Fusarium 

graminearum 

 

Cereais 

 

Baixa Toxidade 

 

Grupo 3- Não 

classificável 

quanto à sua 

carcinogenicidade 

em seres humanos 

 

Ocratoxina 

 

Penicillium 

verrucosum 

 

Cereais, café 

e uva 

 

Carcinogênico 

 

Grupo 2B- 

possivelmente 

carcinogênico 

para o homem 

 

Alcalóides do 

esporão de 

centeio 

 

Claviceps 

purpúrea 

 

Centeio 

 

Bloqueio α- 

adrenérgico 

 

 

- 

 

Patulina 

 

Penicillium 

sp., 

Aspergillus sp. 

e 

Byssochlamys 

sp. 

 

Frutas 

 

Carcinogênicos 

 

Grupo 3- Não 

classificável 

quanto à sua 

carcinogenicidade 

em seres humanos 

 

Aflatoxinas 

 

Aspergullus 

flavus, 

Aspergillus 

parasiticus e 

Aspergullus 

nomius 

 

Milho e 

Castanha-do-

Brasil 

 

Hepatototóxicos e 

Carcinogênicos 

 

Grupo 1- 

Cancerígeno para 

o homem  

Fonte: FURB, 2010. 
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1.1 TRICOTECENOS 

Produzidos pelos fungos do gênero Fusarium sp., com esqueleto tetracíclico 12,13-

epoxi-tricotec-9-eno. Os compostos mais importantes produzidos são: Toxina T-2, 

Diacetoxyscipenol - DAS e Deoxyvivalenol – DON. Encontrados em milho, cevada, feno, 

aveia, entre outros produtos agrícolas, através desses alimentos que as toxinas entram na 

alimentação humana e animal (TROMBETE et al. 2013, p. 5). 

Os tricotecenos são inibidores potentes da síndrome de proteínas, DNA e RNA, 

podem inibir a mitose e causar lise celular. Os efeitos tóxicos da contaminação podem causar 

vários sintomas em animais e humanos, como distúrbios neurológicos, diarréia, vômitos, 

anorexia, angina necrótica, alterações hematológicas, destruição da medula óssea e 

hemorragias generalizadas seguidos ou não de morte (REIS et al. 2016, p. 5).  

Segundo IARC (2010) “A Agência Internacional para pesquisa em Câncer classifica 

a toxina T-2 como carcinógeno do grupo 3 – Confirmado carcinógeno animal com relevância 

desconhecida para seres humanos”.  

 

1.2 FUMONISINAS 

 

Fumonisinas são produzidas pelas espécies fúngicas Fusarium verticilioides e 

Fusarium subglutinans. Em estudos mostraram que a fumonisina é um agente com alto 

potencial tóxico e são reconhecidos 16 compostos: B1 (FB1), FB2, FB3, FB4, A1, A2, A3, 

AK1, C1, C2, C3, C4, P1, P2, P3, PH¹a, PH¹b, desses compostos a fumonisina B1 é a que tem 

maior teor carcinogênico (VOSS et al. 2017, p. 3). 

Em estudos observou-se a presença de câncer no fígado de ratos e provavelmente no 

esôfago humano, nos países que foram feitos esses estudos também foi observado um alto 

teor de fumonisina em grãos de milho mofados. Grande parte das micotoxinas são solúveis 

em solventes orgânicos, com exceção  da fumonisina que é hidrossolúvel, com isso acaba 

dificultando seu estudo (ADAM et al. 2017, p. 3). 

Acredita-se que a carcinogênese gerada pelas fumonisinas não envolva a 

interação com o DNA e sim uma provável intervenção na biossíntese de 

esfingolipídios, que gera problemas à atividade celular, visto que os 

esfingolipídios são substâncias essenciais para a composição da membrana, 

para a comunicação célula-célula e para fatores de crescimento. (FREIRE et 

al. 2007, p. 6). 
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1.3 ZEARALENONA 

 O principal produtor de zearalenona é o fungo Fusarium graminearum. Sua 

produção vem sendo observada em grãos de campo, durante o período de colheita e 

estocagem, a produção e desenvolvimento dessa toxina acontece quando ela sofre choques 

térmicos (SANGSILA et al. 2016, p. 3). 

Muito semelhante aos estrógenos naturais, estradiol, estrona e estriol, essa 

micotoxina provoca hiperestrogênica em animais, provocando aumento uterino, inchaço da 

vulva, glândulas mamárias e mamilos, entre outros. Em humanos podem ser observados 

câncer esofágico e esofagite, puberdade prematura em jovens, câncer servical e hiperplasia de 

endométrio (BINDER et al. 2017, p. 56). 

 

1.4 OCRATOXINA 

 

A ocratoxina é dividida em 3 grupos: Ocratoxina A, Ocratoxina B e Ocratoxina C 

(Tabela 3). 

Tabela 3. Grupos de Ocratoxina 

Ocratoxina A Ocratoxina B Ocratoxina C 

Possui uma molécula de 

cloro em sua composição 

Não possui cloro em sua 

composição 

Se constitui como um etil 

éter da Ocratoxina A  

Fonte: PEREIRA; SANTOS 2015. 

 

O fungo produtor da OTA é o Aspergillus sp. e Penicillium sp., encontrados em 

sucos, uva, vinhos, cereais, café e cerejas. Foram feitos estudos em ratos de laboratório onde 

foi possível observar que o OTA pode causar câncer no fígado e rim do animal, em humanos 

pode estar associados a presença de tumores nos Trato Urinário (FAZIO, 2009, p. 4).  

A ação tóxica geralmente acontece no sistema renal, com sintomas como alterações 

no volume da urina e na osmolaridade,  alteração no volume dos rins, mudança na função 

renal, desenvolvimento de adenomas e tumores renais (KRÜGER et al. 2015, p. 3). 

 

1.5 ALCALÓIDES DO ESPORÃO DE CENTEIO 

 

O esporão de centeio é um fungo que ataca o centeio, onde são retirados substâncias 

que servem para uso medicinal e fabricação de drogas alucinógenas, também é dele que são 
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retirados vários alcalóides que na antiguidade causavam uma doença chamada ergotismo 

(ALVITO, 2014, p. 4). 

Os alcalóides podem causar reações adversas como necrose e gangrena das áreas 

afetadas e inflamação dos tecidos infectados.  

Esses alcalóides produzem bloqueio α-adrenérgico que inibe respostas à 

adrenalina, com isso ocorre vasodilatação periférica que restringe o fluxo 

sanguíneo causando necrose e gangrena. Os alcalóides do esporão de centeio 

estimulam o hipotálamo e outras porções simpáticas do mesencéfalo. 

(PEREIRA; SANTOS, 2015, p. 7). 

 

 

1.6 PATULINA 

Produzida por vários fungos dos gêneros Penicillium sp., Byssochlamys sp., 

Aspergillus sp., sendo Penicillium sp. a espécie mais comum. Pode ser encontradas em frutas 

como uva, damasco, maçã, pêra, cereja e outras. Essa micotoxina esta associada a efeitos 

carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos (SANTOS et al. 2017. p. 3). 

1.7 AFLATOXINA 

Os fungos Aspergillus normius, Aspergillus parasiticus e Aspergillus flavus 

produzem varias micotoxinas, a aflatoxina é produzida pelo fungo Aspergillus flavus e é a 

mais disseminada no Brasil, contaminando milho, castanha-do-brasil e principalmente 

amendoim. A aflatoxina é dividida em B e G e subdividida (Figura 2) em B1, B2, G1 e G2, 

ganhando destaque para a B1 que é o agente natural com maior poder carcinogênico, devido a 

sua maior concentração nos substratos e sua elevada hepatoxicidade (ROSIM; OLIVEIRA; 

CORASSIN, 2018, p. 1). 
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                                                                              Fonte: FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2009. 

Figura 2. Estrutura das Aflatoxinas 

 

A aflatoxina produz toxicidade e carcinogenicidade no homem, podem ser divididas 

como aflatoxicose crônica e aflatoxicose aguda. A aflatoxicose crônica ocorre com um 

período mais longo, ela pode causar imunossupressão e câncer, já a aflatoxicose aguda ocorre 

em um período curto, os sintomas como hipertermia, presença de sangue nas fezes, depressão 

severa, tremores musculares, e muitas vezes se manifesta na forma de hepatite porque o 

principal órgão atingido é o fígado, podem começar a aparecer após 6 horas que foi ingerido a 

micotoxina, podendo causar até a morte do indivíduo contaminado (KATSURAYAMA; 

TANIWAKI, 2017, p. 2). 

“Segundo Pereira e Santos (2015, p. 4) as aflatoxinas atacam o DNA e o RNA. Os 

metabólitos de aflatoxina B1 se ligam ao DNA principalmente no nitrogênio 7 da guanina, 

dificultando sua transcrição e diminuem a síntese de RNA”. 

Alimentos contaminados com aflatoxinas ao serem ingeridos sofrem absorção no 

trato gastrointestinal e transformadas no fígado por enzimas do citocromo p450. Essa toxina 

precisa sofrer ativação metabólica para se transformar em Aflatoxina B1-epóxido e 

consequentemente obtenha o poder carcinógeno. Ao atingirem as células, essa toxina acelera 

a divisão celular causando câncer ou até mesmo levar a morte (DENG, 2018, p. 4). 
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INCIDÊNCIA DE AFLATOXINA ASSOCIADA AO MILHO: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

 

RESUMO 

 

 

Micotoxinas são metabólitos secundários que apresentam potencial tóxico em alguns animais 

e plantas. A aflatoxina é responsável por efeitos colaterais em alguns animais que ingerem 

ração contaminada por esse fungo, ou em humanos que consumam algo com essa toxina, 

podendo ser letal em alguns casos e também é considerado um composto carcinogênico para 

humanos. Foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando dados dos últimos 20 anos 

com o objetivo de fazer o levantamento da incidência de aflatoxina associada ao milho. 

Concluindo que a aflatoxina é um contaminante tanto em grãos quanto em ração de animal, 

causando consequentemente intoxicação no animal e no humano. 

Palavras-chave: milho, câncer, Aspergillus flavus.  

 

 

 

INCIDENCE OF AFLATOXIN ASSOCIATED WITH THE CORN: LITERATURE 

REVIEW 

 

ABSTRACT 

Mycotoxins are secondary metabolites that present toxic in some potential animals and plants. 

The aflatoxin is responsible for collateral effects in some animals that eat contaminated food 

by this fungus or in humans that consume something with this toxin. It’s lethal in some cases, 

and it’s also considered a carcinogenic compound for humans. A bilibrary survey was held 

using data from the last 20 years with the goal of detecting the aflatoxin incidence associated 

with corn. It concluded that aflatoxin is a contaminant in grain as much as in animal food, 

consequently causing poisoning in the animal and in humans.  

Keywords: corn, cancer, Aspergillus flavus. 
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2 ARTIGO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 O milho pertencente a família das Poáceas, sendo sua espécie única a Zea mays. 

Encontrado geralmente em regiões tropicais, onde as temperaturas são quentes, o plantio 

ocorre no início da estação das chuvas, isso varia podendo variar em cada região (NUNES, 

2016, p. 1). 

O desenvolvimento do milho é dividido em vegetativo e reprodutivo. No estádio 

vegetativo ocorre o desenvolvimento da planta que vai de emergência à perdoamento, nesse 

estádio ocorre a presença de um colar foliar nas novas folhas, conforme acontece o 

crescimento da planta do milho ocorre o desenvolvimento desde a semente  até o pendão. O 

estádio reprodutivo é dividido do R1 ao R6, essa fase é caracterizada pelo desenvolvimento 

dos grãos na espiga, exceto na fase R1 que é quando ocorre o desenvolvimento exclusivo dos 

cabelos do milho. O milho leva em torno de 125 a 130 dias pra atingir a maturidade (ROSA et 

al. 2017, p. 5).  

 De acordo com Valente (2018, p. 1), os Estados Unidos é o maior produtor de milho 

do mundo, com 370 milhões de toneladas de milho produzidas na safra de 2017/2018, seguido 

pela China como segundo maior produtor com 215 milhões de toneladas e o Brasil em 

terceiro lugar com uma produção de 82 milhões de toneladas. Os principais grupos 

consumidores de milho do mundo são México, Canadá, Japão, Egito, Vietnã, Estados Unidos, 

China, Brasil e União Européia (FORMIGONI, 2018, p. 1).  

Segundo a regulação vigente no Brasil que visa a instrução normativa – RDC N° 60, 

de 22 de Dezembro de 2011, classifica o do milho em Grupos, Classes e Tipos. Os grupos 

são: mole, duro, dentado, semiduro e misturado. As classes são: amarela, branca, cores e 

misturada. Os tipos são: grãos avariados, grãos quebrados e carunchados. Os grãos avariados 

são subdivididos em: ardidos, chochos ou imaturos, fermentados, germinados, gessados ou 

mofados.  

Fungos, denominados como bolores ou mofos, são organismos eucarióticos e 

multicelulares filamentosos. Os fungos são formados por estruturas finas com formato de tubo 

que são chamadas de hifas, essas hifas se juntam e formam o chamado micélio, que darão 

origem ao corpo do fungo. Esses organismos são responsáveis pela produção de Micotoxina, 

que são metabólitos secundários, com peso molecular baixo; apresentam efeito tóxico para 

vertebrados, além de alguns invertebrados e plantas (MAIA, 2015, p. 4). 
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A produção das micotoxinas nas células fúngicas ocorre como metabólitos 

secundários, esses metabólitos são produzidos no final da fase exponencial e não tem 

significância nenhuma aparente no metabolismo ou crescimento do organismo produtor 

(DUARTE, 2011, p. 3). 

A produção de micotoxinas é vinculada ao crescimento fúngico, desta maneira 

ocorre em qualquer período da produção do alimento desde a colheita até a sua estocagem. 

Contudo, a produção de toxinas e o crescimento dos fungos não estão associadas, porque não 

são todos os fungos que produzem toxinas. Entretanto as micotoxinas podem ficar no 

alimento mesmo após os fungos que as produziram serem destruidos. Alguns gêneros de 

fungos produzem micotoxinas, entre as quais, a fumonisina, ocratoxina, zearalenona, 

aflotoxina, patulina e desoxinivalenol. Os gêneros dos fungos que estão associados com 

toxinas são Fusarium, Penicilliume  Aspergillus (SANTOS et al. 2016, p. 2). 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO 

A grande variação química na natureza das micotoxinas diz respeito aos vários 

métodos para extrair as toxinas dos alimentos, dificultando o controle pois é potencializado 

com a probabilidade de diferentes espécies de fungos produzirem um mesmo tipo de 

micotoxina (MAZIERO; BERSOT, 2010, p. 3). 

A contaminação através de micotoxinas pode ocorrer de maneira direta e indireta. 

Diretamente, através do consumo de derivados de produtos contaminados. Os animais que se 

alimentam com rações indiretamente contaminadas podem excretar micotoxinas em seus 

derivados, e com isso construir uma fonte indireta de contaminação para humanos 

(ARENHARDT, 2015, p. 3).  

Graves efeitos na saúde animal e humana podem ser causados pela ingestão de 

alimentos contaminados por micotoxinas (SHEPHARD, 2008, p. 4). Esses efeitos são 

denominados micotoxicoses, onde a gravidade depende da composição química da 

micotoxina, idade, grau de exposição e estado nutricional do indivíduo (MARTINS et al. 

2015, p. 4). 

A dose e a frequência com que o indivíduo é exposto a toxina vai determinar o grau 

da intoxicação. Quando ela é ingerida e pode ser agudo (letal ou não) ou subagudo. O efeito 

agudo é observado rápidamente, podendo levar à morte. O fígado, o sistema nervoso e os rins 

são locais que essas toxinas tem mais afinidade. Quando as doses ingeridas são menores o 
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efeito é denominado subagudo provocando distúrbios nos órgãos dos animais e dos humanos 

(SHEPHARD, 2008, p. 5).  

A regulação vigente no Brasil, aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada – 

RDC Nº 07, de 18 de fevereiro de 2011 que dispõe sobre limites máximos tolerados para 

micotoxinas em alimentos. Trata-se de um regulamento Técnico sobre limites tolerados para 

máximos de aflatoxinas (AFB1+AFB2+AFG1+AFG2 e AFM1), ocratoxina A (OTA), 

desoxinivalenol (DON), fumonisinas (FB1 + FB2), patulina (PAT) e zearalenona (ZON) 

admissíveis em alimentos prontos ou em matéria-prima. 

 O Regulamento aplica-se às empresas que produzam, distribuam e comercializem as 

seguintes categorias de bebidas, alimentos e matérias-primas tais como: café torrado, 

derivados de cereais, frutas secas e desidratadas, derivado de vinho entre outros produtos 

registrados na normativa de 2011.  

A presença de micotoxinas nos alimentos é um sério problema para saúde pública e 

para a qualidade dos alimentos (PEREIRA; SANTOS, 2015, p. 6), dessa forma as quantidades 

de micotoxinas deverá ser tão mínimos quanto possível, aplicando tecnologias e práticas de 

melhor desempenho na produção, manipulação, estocamento, processamento e 

empacotamento, de maneira a evitar o consumo e comércio de alimentos contaminados 

O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração 

sanitária, nos termos da Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das 

responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. 

Levando em consideração o potencial tóxicos que as micotoxinas podem causar, elas 

foram reguladas em mais de 77 países em todo o mundo, no qual os limites máximos e os 

mínimos permitidos nas regulamentações variam entre os países, na maioria dos casos as 

micotoxinas estão relacionadas na contaminação de produtos agrícolas. Os alimentos são 

vulneráveis à invasão de fungos produtores de micotoxinas durante os estágios de produção, 

processamento, transporte e armazenamento. Os fatores mais importantes que influenciam a 

produção e o desenvolvimento de micotoxinas são a umidade relativa, a temperatura, a 

atmosfera de armazenamento e os agentes competidores (REGES et al. 2016, p. 3).  

Ao se desenvolver em grãos alimentícios os fungos são classificados de acordo com 

Motta et al. (2015, p. 4) como fungos de campo, fungos de armazenamento e fungos de 

deterioração. Dos grupos apresentados por ele o mais importante e o mais preocupante é o de 

armazenamento, principalmente após a colheita, pois esses microrganismos causam maiores 

danos aos grãos após a colheita e durante a estocagem, principalmente os pertencentes às 

espécies dos gêneros Aspergillus e Penicillium. 
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A produção dessas toxinas está envolvida com diversos fatores tais como o substrato 

e a espécie envolvida porém outra variável é tão importante quanto as outras pois as 

micotoxinas só são produzidas em temperaturas ótimas para o crescimento da espécie 

envolvida, estudos com Aspergillusflavus nos mostra que a temperatura ótima para o seu 

crescimento situa-se entre 29°C a 35ºC, sendo a produção máxima de micotoxinas por essa 

espécie ocorre a 24ºC, não havendo produção em temperaturas menores que 13 e maiores que 

42ºC. Outro ponto a ser mencionado na produção da toxina é a umidade em que os grãos 

estão estocados, os principais fungos produtores de toxinas são capazes de crescer em 

substrato com 13 a 18% de umidade (OLIVEIRA et al. 2015, p. 3). 

As aflatoxinas são micotoxinas caracterizada de acordo com sua composição 

química, destacando–se B1, B2 e G1 e, G2, sendo a aflatoxina B1 a mais tóxica, causando 

uma variedade de efeitos contrários e clínicos, podendo ser letais em alguns casos, tanto para 

espécies animais como para humanos, sendo considerada pelo IARC (2010) como pertencente 

à classe 1, composto carcinogênico para humanos. Após uma aguda ingestão de aflotoxina, o 

fígado é o principal órgão atingido, sendo as mesmas encontradas também em tecidos 

animais, carne, ovos e milhos. 

As aflatoxinas B1 e B2 tem como metabólitos hidroxilados as aflotoxinas M1 e M2 e 

podem ser encontradas em produtos com origem de animais que ingeriram rações 

contaminadas e em leites que tem a presença dessas aflotoxinas. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde o milho, caroço de algodão e torta de amendoim são as 

principais fontes de aflatoxinas na ração animal (WHO, 2002, p. 4). É reconhecido 

Aspergillus flavus como a produtora de aflatoxina do grupo B. 

O maior problema é na ação crônica das aflatoxinasno ser humano, pois pode alterar 

o crescimento em jovens e crianças, ocasionam distúrbios neurológicos, aparecimento de 

câncer hepático e distúrbios imunológicos (AMPARO; GELINSKI; BARATTO, 2015, p. 2).  

Considerando sua peliculosidade a uma necessidade de detectar essas toxinas, 

podemos identifica-las por técnicas biológicas e físico-químicas. Dentre as técnicas biológicas 

incluem os imunoensaios, como as colunas de imunoafinidade, as técnicas físico-químicas 

estão a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia em 

camada delgada (ALVES et al. 2015, p. 3). 

O presente artigo utiliza o referencial bibliográfico acadêmico disponível através de 

plataformas de cunho científico como: Scielo, Unicamp, Embrapa, IARC, revistas científicas 

e literaturas disponibilizadas por meio eletrônico e físico. 
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No levantamento bibliográfico foi levantado dados dos últimos 20 anos, avaliando a 

incidência de micotoxinas, mais especificamente aflatoxina, afim de entender o 

comportamento do fungo em alterações ambientais e também em milho. 

Foi realizado o levantamento bibliográfico onde foi analisado diversos trabalhos e 

escolhido 16 desses para uma analise mais detalhada. 

Os artigos analisados foram complementados com pesquisas em leis e diretrizes, 

revistas e sites de cunho cientifico, todos encontram-se referenciados nesse trabalho.  

Segundo Pereira e Santos (2015, p. 6), os efeitos tóxicos que os fungos causavam no 

organismo há bastante tempo já eram conhecidos, mas não sabia-se ao certo o que o 

causavam. No Japão, no início do século XIX, houve uma doença relacionada ao consumo de 

arroz. Porcos que se alimentavam com farelo de torta de milho, foram diagnosticados em 

1944 com presença de toxinas cancerígenas no organismo. Em 1960 depois da crise de morte 

de perus pela doença X na Inglaterra, houve a relação da aflatoxina com a patologia. 

As micotoxinas tem mais de 300 substâncias identificadas, mas apesar desse amplo 

campo identificado, apenas 7 dessas são realmente estudadas, isso mostra que os estudos 

sobre micotoxinas ainda deve ser mais ampliado (BANDO et al.,2007, p.11).  

De acordo com Pereira (2015, p. 5), as micotoxinas aparecem nos alimentos antes ou 

após a estocagem, caso surja depois da estocagem o problema está no trabalho e no cuidado 

ao realizar o armazenamento. Com o aparecimento nos alimentos, consequentemente serão 

ingeridos por animais e humanos, quando essa ingestão acontece em alta quantidade, as 

patogenias irão aparecer no organismo do indivíduo.  

Segundo Nones et al. (2017, p. 4) a aflatoxina é a micotoxina mais estudada no 

mundo, pois tem o poder de chegar até o DNA das células, prejudicando a síntese protéica e 

causando deficiências imunitárias tanto no animal quanto no humano. As aflatoxinas G¹, B² e 

G² são respectivamentes 50%, 80% e 90% de menor teor tóxico em relação a B¹, que é 

considerada a mais tóxica que existe.  

Pereira (2015, p. 5) diz que em estudos mostram que processos térmicos sobre as 

aflatoxinas B¹ e B² quando estão presentes em amendoins inteiros tem um poder de destruição 

de 95% a um teor de 150 °C em um tempo de 120 minutos. Já Bullerman e Bianchini (2007, 

p. 4) diz que utilizando esse mesmo processo é possível obter um resultado de redução de 

63% em pistachos. Ogunsanwo et al. (2004, p. 3) atesta que obteve 70% de redução para a 

AFB¹ e 80% para a AFG¹, em amendoins já processados a 150 °C durante 30 minutos. 

Segundo Katsurayama e Taniwaki (2017, p. 3) e muitos outros, os metabólitos são 

extremamente tóxicos, considerado carcinogênico ao humano, afetando o organismo e 
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principalmente o fígado. A intoxicação pode ser aguda ou crônica, o nível de consumo 

humano para que ocorra intoxicação aguda é de 5 mg/kg, mas isso é muito raro. A resolução 

RDC 07/2011 determina que o limite máximo de aflatoxina tolerável em cereais é de no 

máximo 5 µg/kg (BRASIL, 2011).  

De acordo com Azzi-Baumgartner  et al. (2005, p. 2) teve o registro de um surto de 

aflatoxicose do tipo aguda no Quênia em 2004, onde teve 317 casos confirmados e 125 

mortes, nas amostras analisadas obteve o resultado de que o milho estava com uma 

concentração de aflatoxina de 354,53 µg/kg, sendo que o permitido é de 5 µg/kg. 

Bento et al. (2012, p. 3) diz que o milho é a principal fonte de formulação para ração 

de animais e um dos cereais mais consumidos pelo humano, também é um armazenador 

predisposto de aflatoxina, onde pode acontecer a contaminação dos animais e humanos direta 

ou indiretamente devido ao uso do milho contaminado. 

O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento de informação dos últimos 20 

anos, obtendo dados sobre a incidência de aflatoxina associada ao milho. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A contaminação de aflatoxina em grãos e rações principalmente de milho é 

comprovada por autores citados neste trabalho, que trazem a concepção: de que essa 

contaminação pode ocorrer de forma direta ou indireta. Animais que consumam rações 

contaminadas são prejudicados e seres humanos que consomem derivados são afetados 

também, os efeitos que essa ingestão causa no ser humano pode ser de uma alergia simples, 

câncer e até o óbito. 

 Dada a importância de futuros trabalhos na área, é de suma importância uma revisão 

bibliográfica sobre os aspectos mais importante das micotoxinas. 
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3 ANEXO 

 

 

3.1 NORMAS DA REVISTA 

 

 

SUBMISSÃO  

 

O periódico Arquivos do Mudi publica artigos de interesse para professores do Ensino 

Infantil, Fundamental, Médio e Superior e Educação Especial, abordando as Ciências em 

geral. Poderão ser submetidos artigos originais, artigos de revisão, artigos contendo jogos 

matemáticos ou práticas de laboratório e notas não submetidos a outros periódicos 

relacionados a Ciências, Matemática e Educação. Os artigos serão submetidos ao Conselho 

Científico do periódico que os avaliará, podendo sugerir modificações para aprimorar o 

conteúdo dos mesmos; adotar modificações para aperfeiçoar a estrutura, clareza e redação do 

texto e recusar artigos. Os artigos serão publicados obedecendo, preferencialmente, a ordem 

cronológica de recebimento. Artigos publicados são de responsabilidade exclusiva dos 

autores.  

APCs (TAXA DE PROCESSAMENTO DE ARTIGO) E TAXA DE SUBMISSÃO 

Arquivos do MUDI não cobra aos autores qualquer tipo de taxa de submissão ou publicação. 

 

I - NORMAS PARA SUBMISSÃO  

 

Os artigos devem ser redigidos em português e não devem ter sido submetidos a outros 

periódicos. Os trabalhos devem ser enviados por meio do Sistema Eletrônico de Editoração de 

Revista – (http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ArqMudi). 

 

II - ESTILO E FORMA 

 

Os artigos devem ser redigidos utilizando-se o editor de textos Winword 7.0, com letra Times 

New Roman tamanho 12, espaço 1,5 em todo o texto e margens de 2,5 cm. As figuras, 

quadros e/ou tabelas devem ser numerados sequencialmente, apresentados no corpo do 

trabalho e com título apropriado. Nas figuras o título deve aparecer abaixo das mesmas e nos 

quadros ou tabelas acima. Todas as figuras devem apresentar resolução mínima de 300 dpi, 

com extensão.jpg. Deverão, obrigatoriamente, apresentar uma página de rosto, contendo: 
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título do trabalho, nome(s) completo(s) do(s) autor (es), identificação profissional e endereço 

para correspondência, telefone e e-mail, além do corpo do trabalho, obedecendo as 

características abaixo:  

 

*ARTIGOS ORIGINAIS (trabalho experimental ou pesquisa de campo):  

 

Os originais não devem exceder 25 páginas incluindo texto, ilustrações e referências. 

A primeira página deve conter o título do trabalho, nome completo do(s) autor(es), 

identificação profissional, endereço para correspondência, telefone e e-mail. 

Na segunda página deve constar o título completo do trabalho, o resumo (no máximo 250 

palavras); Palavras-Chave (em número de 3); Title; Abstract; Key words, omitindo-se o(s) 

nomes(s) do(s) autor(es). 
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Citações: 

Todas as citações presentes no texto devem fazer parte das referências e seguir o sistema 
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parênteses, escrever-se-á com a primeira letra maiúscula e o restante minúscula e, quando 

dentro de parênteses, todas maiúsculas, da forma que segue: 

1. Citação direta com até três linhas - o texto deve estar entre aspas. Ex.: Segundo Uchimura 

et al. (2004, p. 65) “ o risco de morrer por câncer de cérvice uterina está aumentado a partir 

dos 40 anos ”. 

2. Citação direta com mais de 3 linhas - deve ser feito recuo de 4 cm, letra menor que o texto, 

sem aspas.  

Ex.: O comércio de plantas medicinais e produtos fitoterápicos encontra-se em expansão em 

todo o mundo em razão a diversos fatores, como o alto custo dos medicamentos 

industrializados e a crescente aceitação da população em  relação a produtos naturais. [...] 

grande parte da população  faz uso de plantas medicinais,   independentemente do nível de 

escolaridade ou padrão econômico. (MARTINAZO;  MARTINS, 2004, p. 5) 

3. Citação indireta - o nome do autor é seguido pelo ano entre parênteses. Ex.: Para Lianza 

(2001), as DORT frequentemente são causas de incapacidade laborativa temporária ou 

permanente. 
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4. Citação de citação - utiliza-se a expressão apud., e a obra original a que o autor consultado 

está se referindo deve vir em nota de rodapé. 

Ex.: O envelhecimento é uma realidade que movimenta diversos setores sociais (GURALNIK 

et al. apud IDE et al., 2005) 
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