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Resumo

Grãos de milho produzidos em quatorze municípios no Estado de Mato Grosso, safra 2008/2009,

foram avaliados quanto à incidência fúngica, através do Blotter teste , presença de grãos ardidos,

fermentados até ¼, mofados, brotados, carunchados, chochos, quebrados e danificado por qual-

quer outra causa de acordo com padrão oficial de classificação do milho. Os fungos predominan-

tes em todos os municípios foram Aspergillus spp, Penicillium spp e Fusarium spp. Do total de

avariados os defeitos com maior ocorrência em todos os municípios foram grãos carunchados e

quebrados com 70% e 43% respectivamente.

Palavras-chave: fungos, avariados.

Introdução

O milho (Zea mays L.) é considerado um dos mais importantes cereais cultivados no Brasil. No

entanto, a maior parte deste é colhida tardiamente e armazenado em sistemas tecnicamente

deficientes, em condições inadequadas de umidade e temperatura, resultando em consideráveis

perdas qualitativas e quantitativas (Alves et al., 2001).

Essas perdas quantitativas e qualitativas na pós-colheita são estimadas em 20%, representadas

pelos efeitos do metabolismo dos próprios grãos, pelos ataques de insetos, ácaros e microrganis-

mos, que se expressam pela deterioração, na ocorrência de defeitos como grãos ardidos, mofa-

dos, fermentados, prejudicados por diferentes causas e contaminados por fungos que produzem

micotoxina (Dionello et al., 2000). Esses fatores são motivos da desvalorização do produto e uma

ameaça à saúde dos animais e dos seres humanos.

O Estado do Mato Grosso destaca-se como um dos principais produtores do cereal no país, onde,

nos últimos quinze anos, passou de uma produção de 3.991,6 para 23.167,2 mil toneladas de
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grãos, representando um crescimento de 580% na produção (CONAB, 2005).

Esse crescimento foi em decorrência tanto do aumento de área, como do incremento na produti-

vidade média. No entanto, a infra-estrutura de armazenagem, não tem acompanhado o ritmo de

crescimento da produção agrícola, onde algumas regiões no estado que estão se destacando

como novas potências agrícolas apresentam pontos críticos em suas redes de armazenagem,

favorecendo a depreciação da qualidade dos grãos durante o período de estocagem, além de em

alguns casos os grãos são armazenados nos pátios dos armazéns.

A progressiva necessidade de se produzir grãos com qualidade física e sanitária para atender a

crescente demanda de alimentos e minimizar as perdas, está fazendo com que se busquem

informações e alternativas capazes de atingir esse propósito. Sendo assim, o presente trabalho

teve como objetivo avaliar a qualidade física e sanitária de grãos de milho produzidos no Estado

de Mato Grosso referentes à safra 2008/2009.

Material e métodos

O trabalho foi realizado nos laboratórios de Fitopatologia e no Núcleo de Tecnologia em Armaze-

nagem (NTA) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMEV) da Universidade Fe-

deral do Mato Grosso (UFMT), no período de outubro de 2009 a maio de 2010.

A área experimental foi constituída pelas regiões: Norte, Sul, Leste e Oeste do Estado de Mato

Grosso e os municípios: Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop (Região Norte); Cam-

po Verde, Primavera do Leste, Alto Taquari e Jaciara (Região Sul); Canarana, Querência, Nova

Xavantina e Gaúcha do Norte (Região Leste) e Sapezal e Campos de Júlio (Região Oeste),

durante a safra 2008/2009.

Em cada um dos municípios, foram escolhidas três unidades de armazenamento segundo a

capacidade estática, onde se coletou amostras de cinco quilos de milho limpo e seco. Essas

foram devidamente identificadas, acondicionadas em sacos plásticos e encaminhadas para ava-

liação da qualidade física e sanitária em três repetições de um quilo.

A classificação física dos grãos física dos grãos foi realizada com base no Padrão de Qualidade

do Ministério da Agricultura para grãos de milho, estabelecido pela Portaria nº 845 de 08/11/1976

e Portaria nº 11 de 12/04/1996 (Brasil, 1976; 1996).

A incidência fúngica foi verificada pelo teste de sanidade do papel filtro (blotter) segundo Neergaard

(1985) e com restrição hídrica. Utilizou-se oito sub-amostras de 25 grãos, que foram  desinfectadas

com hipoclorito de sódio a 2%, por dois minutos e em seguida mergulhadas em água destilada.

Após a assepsia, os grãos foram colocados de forma equidistante, em placas de Petri, contendo

duas folhas de papel de filtro umedecidas com solução de cloreto de sódio (NaCl), com potencial

hídrico de – 1,0 MPa. Em seguida, as placas foram incubadas a 25 ºC por sete dias. Após esse

período realizou-se a identificação dos fungos com o auxílio de lupa eletrônica e quando necessá-

rio com microscópio estereoscópico.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 42 tratamentos, disposto no es-
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quema fatorial 14 x 3 (14 municípios e três unidades armazenadoras de cada município), com três

repetições. Os valores obtidos foram submetidos à análise de variância e comparadas pelo teste

Tukey 5% de probabilidade.

Resultados e discussão

Na Tabela 1 constam os valores médios encontrados para ardidos, fermentados até ¼, carunchados,

quebrados e total de avariados.

Os maiores valores médios de grãos ardidos e fermentados, foram verificados para os municípios

de Campos de Júlio e Sapezal com de 2,53% e 1,54% respectivamente.

O município de Canarana apresentou as maiores médias para o total de avariados e grãos

carunchados em comparação aos demais municípios (Tabela 1), provavelmente devido as condi-

ções de armazenamento, levando em consideração principalmente deficiência do monitoramento

e controle da presença de insetos, aliados a temperatura e umidade bem como carência nos

processos de limpeza das unidades armazenadoras que, de acordo Puzzi (2000), a interação

desses fatores temperatura, umidade, danos mecânicos, associados à presença de microorga-

nismos e insetos, afetam a conservação dos grãos armazenados, ocasionando assim, a depreci-

ação da qualidade do produto.

Dentre todos os municípios, Gaúcha do Norte apresentou a maior média de grãos quebrados 10,

61%, isso pode ter ocorrido em função de danos mecânicos ocasionados durante a colheita,

acentuados nas etapas de beneficiamento e estocagem dos grãos. Esse defeito na classificação

padrão de grãos de milho é considerado como fator de depreciação da qualidade de um lote

quando presente, os quais são defeitos de origem mecânica, física ou biológica. Além de reduzir

a qualidade, a presença de grãos quebrados influencia em muitas ações de compra e venda

entre empresas de alimentos e produtores, onde a tolerância máxima de grãos quebrados permi-

tidos é de 6 a 8% (Lazzari et al., 2001).

Do total de avariados os defeitos de maior predominância foram grãos carunchados e quebrados,

com maior ocorrência nos municípios de Gaúcha do Norte com 10,61% de quebrados e Canarana

com 13,76% de carunchados.

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios da incidência fúngica dos municípios avaliados.

Os maiores valores de incidência fúngica foram encontrados nos municípios de Sapezal e Cam-

pos de Júlio, com médias de 58, 33% de Fusarium e 44,77% de Aspergillus e, 52,88% de Fusarium

e 32,94% de Penicillium, respectivamente (Tabela 2). Essa mesma predominância foi verificada

por Orsi et al.(2000), quando analisaram 195 amostras de três híbridos de milho recém-colhidos

e armazenados, provenientes de Ribeirão Preto/SP,  verificando a predominância do gênero

Fusarium, seguido dos gêneros Penicillium e Aspergillus. Os mesmos autores  atribuíram esta

predominância a fatores abióticos temperatura e umidade relativa, onde, o mesmo possivelmente

pode ter ocorrido nas amostras dos municípios avaliados.
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Tabela 1. Valores médios dos parâmetros de classificação física de amostras de grãos de milho provenien-

tes de municípios de Mato Grosso, safra 2008/2009.

                                                       Defeitos (%)

Municípios Ardidos Fermentados Carunchados Quebrados   Total de

até 1/4 avariados

Lucas 0,88 C 0,56 C 3,62 C 3,55 D 9,36 E

Mutum 0,68 D 0,94 B 1,40 D 3,75 D 7,64 F

Sinop 1,27 B 0,37 D 1,15 E 7,45 B 11,10 D

Sorriso 0,92 C 0,92 B 0,36 E 3,47 D 6,31 G

Canarana 0,98 C 0,48 C 13,76 A 3,92 D 19,93 A

Gaúcha do Norte 0,71 D 0,25 D 0,78 E 10,61 A 13,27 C

Nova Xavantina 1,28 B 0,28 D 6,23 B 5,82 C 14,25 B

Querência 1,05 C 1,54 A 2,06 D 1,30 G 7,00 G

Alto Taquari 0,58 D 1,02 B 0,46 E 3,69 D 7,82 F

Campo Verde 0,49 E 0,33 D 0,74 E 6,10 C 8,44 F

Jaciara 0,81 D 0,68 C 1,05 E 2,42 F 5,15H

Primavera do Leste 0,30 E 0,53 C 0,97 E 3,69 D 5,95 H

Sapezal 1,20 B 0,49 C 0,22 E 2,87 E 5,97 H

Campos de Júlio 2,53 A 0,64 C 0,77 E 3,66 D 8,43 F

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 2. Valores médios da incidência fúngica de amostras de grãos de milho provenientes de municípios

de Mato Grosso, safra 2008/2009.

                                                           Fungos (%)

Municípios Fusarium Aspergillus Penicillium Cladosporium Total de

     spp.      spp.      spp.         spp.  fungos

Lucas 36,05 B 14,22 E 18,50 E 0,33 D 69,11 D

Mutum 32,83 B 6,94 F 6,50 G 0,44 D 46,72 E

Sinop 39,61 B 12,88 E 26,66 C 0,83 D 80,00 C

Sorriso 51,94 A 3,27 G 8,94 F 0,27 D 64,44 D

Canarana 27,05 C 18,66 D 10,88 F 2,27 C 58,88 D

Gaúcha do Norte 51,61 A 16,27 D 18,94 E 4,16 C 91,00 C

Nova Xavantina 38,66 B 9,27 F 11,55 F 0,83 D 60,33 D

Querência 34,72 B 23,77 C 31,16 B 3,61 C 93,27 C

Alto Taquari 25,27 C 10,27 F 22,05 D 1,00 D 58,61 D

Campo Verde 28,88 C 31,27 B 23,16 D 1,16 D 84,50 C

Jaciara 45,50 A 3,94 G 4,66 G 0,77 D 54,88 E

Primavera do Leste 30,05 C 17,55 D 15,53 E 2,22 C 65,36 D

Sapezal 58,33 A 44,77 A 42,22 A 11,16 A 156,50 A

Campos de Júlio 52,88 A 32,94 B 27,38 B 6,61 B 119,53 B

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

A maior incidência fúngica foi verificada nos municípios da região Oeste, com 156, 50% em Sapezal

e 119,53% em Campos de Júlio, com predominância dos fungos Fusarium, Aspergillus e Penicillium.
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