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RESUMO

Da produção brasileira de grãos 13,6% é armazenado nas propriedades rurais, 
com a finalidade de garantir melhores preços ou a suplementação alimentar dos 
animais. O armazenamento inadequado provoca perdas qualitativas e quantitativas, 
além do desenvolvimento de fungos micotoxigênicos. Diante disso, este trabalho 
analisou alguns parâmetros de qualidade: teor de água, peso volumétrico, conteúdo 
de proteínas e extrato etéreo, contagem de Aspergillus sp. e contaminação por 
aflatoxinas (B1+B2+G1+G2) em dois híbridos de milho (2B688RR e 30K73Hx), 
armazenados durante 6 meses, sob dois tipos de acondicionamentos (sacarias 
convencionais de polipropileno e sacarias de polietileno seladas hermeticamente). 
Estes híbridos de milho foram cultivados na safra de verão 2012/13 no sudoeste 
do Paraná. Após a colheita mecânica, os grãos foram secos ao sol até umidade 
≤13% b.u. e armazenados nos diferentes acondicionamentos. O delineamento foi 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2 (dois híbridos de milho e dois 
acondicionamentos de armazenagem) em seis repetições, com análises em triplicata. 
Os resultados foram avaliados pela análise de variância (ANOVA) e as diferenças 
entre as médias pelo teste de Tukey (p<0,05). O híbrido 30k73Hx apresentou maior 
peso volumétrico, maior conteúdo de proteínas e de extrato etéreo, menor contagem 
de Aspergillus sp. e menor ocorrência de aflatoxinas. Ambos os acondicionamentos 
de armazenagem apresentaram vantagens, a escolha ideal deste, deve ser pautada 
na finalidade de utilização do milho armazenado. 

Palavras-Chaves: fungos toxigênicos, pós-colheita, grãos, aflatoxinas,
Zea mays L.
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INTRODUÇÃO

O milho (Zea mays L.) é o segundo grão mais produzido no Brasil, com 
uma produção de 81,3 milhões de toneladas na safra 2012/13 (CONAB, 2013).  
A importância econômica deste cereal está relacionada às diversas formas de 
utilização. Devido ao seu potencial nutritivo é utilizado na alimentação humana 
e animal, consistindo no ingrediente principal das rações animais.   

Da produção brasileira de milho boa parte fica armazenada para suprir as 
demandas ao longo de todo ano, sendo 13,6% em nível de fazenda (CONAB, 
2011). A armazenagem é uma importante aliada entre a produção e o consumo 
das safras agrícolas, tendo fundamental influência socioeconômica para oferta 
de produtos durante as entressafras, além de ser decisiva na qualidade final 
dos grãos (PUZZI, 2000). Quando o armazenamento é realizado em condições 
apropriadas minimizam-se perdas qualitativas e quantitativas ao longo do tempo, 
possibilitando maior conservação dos grãos, dos atributos nutricionais, da 
viabilidade de sementes, massa específica, qualidade de moagem e qualidade 
sanitária (FARONI et al., 2005). Dentre estes atributos, a qualidade sanitária dos 
alimentos também conhecida como segurança do alimento, vem se tornando 
uma preocupação cada vez maior dos consumidores.

O milho por ser um substrato rico em amido é um dos cereais mais 
suscetíveis ao desenvolvimento de fungos toxigênicos tanto na lavoura, quanto 
no armazenamento (SANTIN et al., 2004). Esta riqueza nutricional aliada ao clima 
temperado do sul do Brasil, beneficiam o crescimento de fungos filamentosos 
como Aspergillus sp., potencial produtor de aflatoxinas em grãos de milho 
(KAWASHIMA e VALENTE SOARES, 2006). 

Aflatoxinas são metabólitos secundários, produzidos principalmente pelas 
espécies A. flavus, A. parasiticus e A. nomius (ARAÚJO, 2011). A ingestão 
de alimentos que contenham aflatoxinas podem causar graves danos à saúde 
humana e animal, cujos efeitos variam com a quantidade e frequência de 
ingestão, estes efeitos podem ser hepatotóxicos, carcinogênicos, teratogênicos, 
mutagênicos, imunossupressores e neoplásicos (SAKATA et al., 2011). E ainda, 
as aflatoxinas provocam transtornos e até mesmo impedimento na exportação 
de grãos (FERRARI FILHO, 2011; TÉDIHOU et al.; 2012).

Considerando a importância alimentar do milho e a função do 
armazenamento na disponibilidade do grão ao longo de todo ano, este trabalho 
busca avaliar alternativas de acondicionamento para os grãos de milho, viáveis 
de serem utilizadas em pequenas propriedades rurais. São analisados atributos 
qualitativos e quantitativos de grãos de milho, incidência de fungos do gênero 
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Aspergillus e ocorrência de aflatoxinas (B1+B2+G1+G2), em dois híbridos de milho 
armazenados sob dois tipos de acondicionamentos durante 6 meses.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento de armazenagem foi conduzido na UTFPR- Campus Dois 
Vizinhos, no período de fev/2013 à ago/2013. Foram utilizados grãos de milho 
dos híbridos 2B688RR e 30K73Hx. Os híbridos foram cultivados sob mesmas 
condições de manejo, em uma propriedade rural localizada na microrregião 
de Dois Vizinhos - PR, durante a safra de verão 2012/2013. Os grãos foram 
colhidos por uma colhedora automotriz (cerca de 120 kg cada híbrido), com teor 
de água em torno de 30% b.u. (base úmida). Em seguida secos naturalmente ao 
sol até atingirem teor de água ≤ 13% b.u. Limpos em máquina classificadora de 
grãos e armazenados em dois acondicionamentos: 17 sacarias convencionais 
de polipropileno (40 x 50 cm) com 5 kg de grãos cada e 17 sacarias de polietileno 
seladas hermeticamente, compostas por camada externa (lona de polietileno 
dupla face 40 x 50 cm espessura 200 μm) e camada interna (polietileno para vácuo 
40 x 50 cm espessura 0,18 μm) com 5 kg de grãos cada. O armazenamento foi 
realizado em uma sala de alvenaria, em condições ambientais com monitoramento 
da temperatura e da umidade relativa do ar (UR). As coletas de amostras foram 
realizadas aos 3 e 6 meses de armazenagem.

O teor de água (%) foi determinado pelo método-padrão da estufa a 105 
± 3 ºC durante 24 horas, e o peso volumétrico (ou massa específica) também 
segundo as Regras para Análise de Sementes (Brasil, 2009). O conteúdo de 
proteínas (%) pelo método Kjedahl e o conteúdo de extrato etéreo (lipídios) (%) 
por extração em Soxhlet, respectivamente de acordo com as técnicas 036 e 
032/IV (Zenebon et al., 2008).

 As análises microbiológicas foram realizadas pela técnica de plaqueamento 
Pour-Plate em diluições seriadas 10-1 a 10-5 em meio Agar Batata Dextrose 
(BDA, pH 4,0) acidificado com ácido tartárico 10%.  As placas inoculadas foram 
incubadas em estufa a 25ºC por 6 dias, quando realizou-se a contagem manual 
das colônias. Os resultados foram obtidos através da média aritmética das 
placas de mesma diluição, expressos em unidades formadoras de colônias por 
grama (UFC.g-1). A identificação do gênero Aspergillus foi realizada de acordo 
com Singh et al. (1991) com base nos aspectos morfológicos das colônias e 
microscópicos das estruturas vegetativas e reprodutoras.
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A análise de aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 foi realizada por Cromatografia 
Líquida de Alta Eficiência (CLAE) segundo a metodologia descrita pelo fabricante 
das colunas de imunoafinidade (Aflatest VICAM). A extração foi efetuada 
com metanol:água (80:20), a purificação do extrato através das colunas de 
imunoafinidade (Aflatest) e a derivatização com ácido trifluoracético:ácido 
acético:água (2:1:7). A fase móvel utilizada foi a mistura isocrática de água:metanol 
(60:40). As identificações e quantificações (µg kg-1) foram realizadas através das 
curvas de calibração, obtidas com os padrões B1, B2, G1 e G2 (Sigma-Aldrich), 
por meio de regressão linear.

O experimento foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 2 
(dois híbridos de milho e dois acondicionamentos de armazenagem) em seis 
repetições com análises em triplicata. Os resultados foram avaliados pela 
análise de variância (ANOVA) e as diferenças entre as médias por Teste de 
Tukey (p<0,05), através do software R.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os 6 meses de armazenagem, fev/2013 a ago/2013, registrou-
se na estação meteorológica automática instalada no Campus da UTFPR Dois 
Vizinhos, a temperatura média de 18,4 ºC com mínima de -1,8 ºC (em julho) e 
máxima de 33,4 ºC (em fevereiro), umidade relativa do ar média foi de 78,4%, 
com mínima de 22% e máxima de 98%.

Dentre os parâmetros avaliados neste experimento de armazenagem 
(teor de água, peso volumétrico, conteúdo de proteínas, conteúdo de lipídios, 
incidência de Aspergillus sp. e ocorrência de aflatoxinas) somente o peso 
volumétrico foi influenciado significativamente pela interação híbridos e tipos 
de acondicionamento (Tabela 1). O conteúdo de proteínas e a ocorrência de 
aflatoxinas tiveram influência significativa apenas dos híbridos, enquanto os 
demais parâmetros foram influenciados por ambos os fatores individualmente 
(Tabelas 2 e 3).

Verifica-se na Tabela 1 que o acondicionamento em sacarias herméticas 
apresenta as maiores médias de peso volumétrico para ambos os híbridos, 
e o híbrido 30K73Hx as maiores médias de peso volumétrico em ambos os 
acondicionamentos. 
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Tabela 1. Valores médios de peso volumétrico ou massa específica (Kg.m-3) dos 
grãos de milho.

 

Híbrido 

Tipo de Acondicionamento 

Sacarias Convencionais Sacarias Herméticas 

2B688RR 821,50bB 844,71bA 

30K73Hx 851,76aB 901,25aA 

Médias seguidas de letras distintas, minúscula na coluna e maiúscula na linha, diferem entre si pelo 
teste de Tukey, a 5% de probabilidade.

O teor de água médio, a contagem de Aspergillus sp. e a ocorrência de Aflatoxinas 
foram significativamente maiores no híbrido 2B688RR, enquanto o conteúdo médio 
de proteínas e de extrato etéreo foram maiores no híbrido 30K73Hx (Tabela 2).

Tabela 2. Valores médios de teor de água, proteínas, extrato etéreo, incidência de 
Aspergillus sp. e ocorrência de aflatoxinas nos híbridos de milho.

Médias seguidas de letras minúsculas distintas na linha diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% 
de probabilidade.

O acondicionamento em sacarias convencionais apresentou a maior média de 
teor de água e de extrato etéreo (Tabela 2). Já o acondicionamento em sacarias 
herméticas apresentou a maior contagem de Aspergillus sp. Não houve diferença 
significativa entre os acondicionamentos no conteúdo de proteínas e na ocorrência 
de aflatoxinas.

Verificaram-se diferenças significativas entre os híbridos, indiferentemente 
da forma de acondicionamento, o híbrido 30K73Hx apresentou maior peso 
volumétrico, maior conteúdo de proteínas e de extrato etéreo, menor contagem 
de Aspergillus sp. e menor ocorrência de aflatoxinas. Tédihou et al. (2012) 
também verificou que a variedade de milho tem efeito na qualidade dos grãos, 
ataque por insetos, ocorrência de Aspergillus sp. e níveis aflatoxinas  durante a 
armazenagem. 

 

Parâmetros 

Híbridos 

2B688RR 30K73Hx 

Teor de água (%) 11,99a 10,88b 

Proteínas (%) 8,50b 9,04ª 

Extrato Etéreo (%) 3,92b 4,94ª 

Contagem de Aspergillus sp. (UFC.g-1) 50,75a 4,31b 

Ocorrência de Aflatoxinas (µg.kg-1) 8,30a 3,22b 
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Tabela 3. Valores médios de teor de água, proteínas e extrato etéreo, incidência 
de Aspergillus sp. e ocorrência de aflatoxinas nos diferentes acondicionamentos de  
armazenagem de milho.

Médias seguidas de letras minúsculas distintas na linha diferem entre si pelo teste de Tukey, 
a 5% de probabilidade. 

Ambos os acondicionamentos de armazenagem apresentaram vantagens, 
a escolha deste deve, ser pautada na finalidade do milho armazenado e na 
viabilidade econômica de uso de uma embalagem e outra. As sacarias herméticas 
foram melhores nos quesitos quantitativos, maior peso volumétrico e menor teor 
de água. O baixo teor de água dos grãos durante a armazenagem reduz a taxa 
respiratória dos grãos e limita a proliferação fúngica (FARONI et al. 2005). O 
peso volumétrico é um parâmetro de integridade dos grãos, sua redução está 
diretamente relacionada ao grau de deterioração dos grãos (FERRARI FILHO, 
2011). Enquanto as sacarias convencionais apresentaram o maior conteúdo de 
extrato etéreo e a menor contagem de Aspergillus sp, proporcionando melhor 
qualidade nutricional e indícios de maior segurança alimentar. A preservação do 
conteúdo de proteínas e de extrato etéreo durante a armazenagem é fundamental 
para elaboração de rações nutritivas. 

 Sugerem-se novas pesquisas avaliando outros parâmetros de qualidade 
em um número maior de híbridos e tipos de acondicionamentos, dada a 
necessidade de viabilizar alternativas de armazenagem para as propriedades 
rurais, fomentando o desenvolvimento da armazenagem em fazenda no Brasil.
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