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RESUMO 
 

ATAYDE, D. D. Sistemas de Rotação de Culturas e Infecção de Grãos de Milho por 
Fusarium verticillioides em Regiões Produtoras no Estado de São Paulo. 2013. 127 f. Tese 
(Doutorado em Microbiologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2013. 
 
Propomos neste estudo avaliar a influência da rotação de culturas na infecção de grãos de 
milho e cobertura morta por Fusarium verticillioides e na presença de fumonisinas em 
amostras de milho provenientes de duas regiões produtoras no Estado de São Paulo, Palmital 
e Capão Bonito. As coletas de amostras de cobertura morta foram realizadas antes da 
semeadura do milho e as de milho, realizadas após maturidade fisiológica dos grãos. Para o 
isolamento fúngico, foram utilizadas as técnicas Semeadura em Superfície (meio DG18 - 
Ágar Base Dicloran Glicerol Cloranfenicol) e Semeadura Direta (meio DRBC - Ágar 
Dicloran Rosa Bengala Cloranfenicol), para as amostras de cobertura morta e milho, 
respectivamente. Os fungos isolados nesta pesquisa foram identificados em nível de gênero, 
entretanto, aqueles pertencentes ao gênero Fusarium foram identificados até espécie, 
utilizando métodos clássicos e moleculares. Para a análise micotoxicológica das amostras de 
grãos, utilizamos Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). A atividade de água 
(Aa) média nas amostras de cobertura morta e milho foi 0,62 e 0,91 em Palmital e 0,48 e 0,96 
em Capão Bonito, respectivamente. A micobiota da cobertura morta revelou maior frequência 
de isolamento de Cladosporium spp. nas duas regiões e coletas (Palmital: 1ª coleta - 37,8% / 
2ª coleta - 65,2%; Capão Bonito: 1ª coleta - 58,4% / 2ª coleta - 82,9%). Nas amostras de 
milho, F. verticillioides foi o fungo mais isolado nas duas regiões e coletas (Palmital: 1ª coleta 
- 38,6% / 2ª coleta - 70,3%; Capão Bonito: 1ª coleta - 30,5% / 2ª coleta - 69,2%). Dentro do 
gênero Fusarium, a espécie F. verticillioides (72,5%) foi a mais frequente, seguida por F. 

bulbicola (7,7%), F. graminearum (6,1%), F. andiyazi (4,2%), F. semitectum (2,9%), F. 

proliferatum (2,2%), F. subglutinans (1,6%), F. oxysporum (1,3%), F. incarnatum (0,9%), F. 

poae (0,3%) e F. sacchari (0,3%). Análise micotoxicológica do milho proveniente de Palmital 
revelou a presença de fumonisinas (FB1 + FB2) em 88,9% das amostras (níveis de 16,5 a 
7.410,9 µg/kg), e em Capão Bonito, 86,1% das amostras estavam contaminadas (de 15,1 a 
495,0 µg/kg). Foi realizada a verificação da potencialidade toxigênica quanto à produção de 
FB1 e FB2 em 227 cepas de F. verticillioides isoladas de amostras de cobertura morta e grãos 
de milho. Verificou-se que 51,1% produziram apenas FB1 e 33,5% produziram ambas as 
fumonisinas (FB1 + FB2). Os níveis de FB1 variaram de 59,8 a 57.174,1 µg/Kg e os de FB2 

variaram de 53,0 a 40.021,9 µg/Kg. A presença de F. verticillioides e fumonisinas nos grãos 
de milho estabelece um problema econômico e de saúde pública. Desta forma, tornam-se 
necessárias pesquisas minuciosas nesta área, incluindo a utilização de sementes geneticamente 
modificadas mais resistentes e a rotação de culturas como métodos para controle das doenças, 
além da determinação de meios rápidos e eficazes na detecção destes micro-organismos, 
como também a adoção de boas práticas de cultivo para a diminuição dos riscos de 
contaminação dos alimentos. 
 
Palavras-chave: Cobertura morta. Fumonisinas. Fusarium verticillioides. Micobiota. Milho. 
Rotação de culturas. 
 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

ATAYDE, D. D. Crop Rotation Systems and Infection of Maize Grains by Fusarium 

verticillioides in Maize-Producing Regions in the State of São Paulo. 2013. 127 p. Ph. D. 
thesis (Microbiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 
 
The objective of this study was to evaluate the influence of crop rotation on the infection of 
maize grains and mulch with Fusarium verticillioides and on the presence of fumonisins in 
maize samples collected in two maize-producing regions in the State of São Paulo (Palmital 
and Capão Bonito). Samples of mulch were collected before planting maize, and maize 
samples were collected after physiological maturity of the grains. Surface seeding (DG18 – 
Dichloran Glycerol Agar Base with chloramphenicol) and direct seeding (DRBC – Dichloran 
Rose Bengal Chloramphenicol Agar) were used for fungal isolation from mulch and maize 
samples, respectively. The fungi isolated were identified to genus level; however, fungi 
belonging to the genus Fusarium were identified to species level using classical and 
molecular methods. High-performance liquid chromatography (HPLC) was used for 
mycotoxicological analysis of the grain samples. The mean water activity (Aw) was 0.62 and 
0.91 for mulch and maize samples from Palmital, respectively, and 0.48 and 0.96 for those 
collected in Capão Bonito. Analysis of the mycobiota in mulch revealed a higher frequency of 
isolation of Cladosporium spp. in both regions and samplings (Palmital: 1st sampling – 37.8%, 
2nd sampling – 65.2%; Capão Bonito: 1st sampling – 58.4%, 2nd sampling – 82.9%). In maize 
samples, F. verticillioides was the most frequently isolated fungus in both regions and 
samplings (Palmital: 1st sampling – 38.6%, 2nd sampling – 70.3%; Capão Bonito: 1st sampling 
– 30.5%, 2nd sampling – 69.2%). F. verticillioides (72.5%) was the most frequently isolated 

Fusarium species, followed by F. bulbicola (7.7%), F. graminearum (6.1%), F. andiyazi 
(4.2%), F. semitectum (2.9%), F. proliferatum (2.2%), F. subglutinans (1.6%), F. oxysporum 
(1.3%), F. incarnatum (0.9%), F. poae (0.3%), and F. sacchari (0.3%). Mycotoxicological 
analysis of maize from Palmital revealed the presence of fumonisins (FB1 + FB2) in 88.9% of 
the samples (levels ranging from 16.5 to 7,410.9 µg/kg), and Capão Bonito, 86.1% of the 
samples were contaminated (15.1 to 495.0 µg/kg). The toxigenic potential (FB1 and FB2 

production) was analyzed in 227 F. verticillioides strains isolated from mulch and maize grain 
samples. Of these, 51.1% produced only FB1 and 33.5% produced both fumonisins (FB1 + 
FB2). FB1 levels ranged from 59.8 to 57,174.1 µg/kg and FB2 levels from 53.0 to 40,021.9 
µg/kg. The presence of F. verticillioides and fumonisina in maize grains can be considered a 
economic problem and public health. These findings indicate the need for detailed research in 
this area, including the use of more resistant genetically modified seeds and crop rotation as 
measures for disease control. In addition, faster and more effective methods for the detection 
of these microorganisms need to be developed and good agricultural practices should be 
adopted to reduce the risk of food contamination. 
 
Keywords: Mulch. Fumonisins. Fusarium verticillioides. Mycobiota. Maize. Crop rotation. 

 
 
 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1  Milho 

 

 O milho é uma monocotiledônea pertencente à família Poaceae, gênero Zea, espécie 

Zea mays L. (BENSON; PEARCE, 1987). Segundo Pohl (2007), o início da cultura do milho 

data cerca de 7000 anos atrás na região do Golfo do México, sendo descendente da planta 

Teosinto Mexicana (Zea mays subsp. Iltis e DoebBley). 

Antes do descobrimento da América, o milho (Zea mays L.) constituía, dentre os 

vegetais, a base alimentícia dos indígenas que aqui viviam sendo cultivado desde a Argentina 

até o Canadá. Logo após a descoberta da América, o milho foi levado para a Espanha, 

Portugal, França e Itália, onde a princípio era cultivado em jardins, como planta exótica e 

ornamental. Uma vez conhecido seu valor alimentício, passou a ser produzido em escala 

comercial e difundiu-se para o resto da Europa, Ásia e Norte da África (MOURA; OLIVEIRA, 

1980). Hoje é uma planta cultivada em regiões quentes e temperadas do mundo todo. 

Representa uma das principais culturas da agricultura brasileira não somente no aspecto 

quantitativo, mas também devido à sua importância como base na alimentação animal e 

humana (LÓPEZ-OVEJERO et al., 2004). 

 Os grãos do milho são, geralmente, amarelos ou brancos, podendo apresentar 

colorações variando desde o preto até o vermelho. Conhecido botanicamente como uma 

cariopse, o grão é formado por quatro principais estruturas físicas: endosperma, gérmen, 

pericarpo (casca) e ponta (Figura 1), as quais diferem em composição química e também na 

organização dentro do grão (PAES, 2006). O endosperma representa aproximadamente 83% 

do peso seco do grão, consistindo principalmente de amido (88%), organizado na forma de 

grânulos. No endosperma estão também presentes as proteínas de reserva (8%) do tipo 

prolaminas, chamadas zeínas, e, na camada de aleurona, estão presentes os carotenóides, 

substâncias lipídicas que conferem a cor aos grãos. Zeaxantina, luteína, betacriptoxantina, alfa 

e beta carotenos são os principais carotenóides nos grãos de milho. O gérmen representa 11% 

do grão de milho e concentra quase a totalidade dos lipídeos (óleo e vitamina E) (83%) e dos 

minerais (78%) do grão, além de conter quantidades importantes de proteínas (26%) e 

açúcares (70%) (PAES, 2006). O pericarpo é a parede celular do gametófito maduro e 

compreende as camadas celulares externas que envolvem o endosperma e o embrião 

(GIBBON; LARKINS, 2005). Representa, em média, 5% do grão, sendo a estrutura que 

protege as demais estruturas da elevada umidade do ambiente, insetos e microrganismos. A 
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ponta é a menor estrutura, 2% do grão, e é responsável pela conexão do grão ao sabugo, sendo 

a única área do grão não coberta pelo pericarpo. Sua composição é essencialmente de material 

lignocelulósico (PAES, 2006). 

 

Figura 1 - Anatomia do grão de milho e suas partes. 

 
 Fonte: Paes, 2006. 
 

 

 Devido sua constituição – em média, 72% amido, 9,5% de proteínas, 9% de fibras, 4% 

de lipídeos, além de minerais e vitaminas – o milho é utilizado no preparo de mais de 500 

derivados, sendo a base de produtos alimentares diversificados, bem como relevante fator 

sócio-econômico para muitas regiões do mundo (FANCELLI, 1986; PAES, 2006). Cerca de 

70% da produção mundial de milho é destinada à alimentação animal, podendo este 

percentual chegar a 85%, em países desenvolvidos. Em termos gerais, apenas 15% de toda a 

produção mundial destina-se ao consumo humano, de forma direta ou indireta (PAES, 2006) 

(Figura 2). 

Atualmente, a China é o maior produtor de milho no mundo (ZHANG et al., 2013). O 

cultivo mundial de milho anualmente abrange cerca de 150 milhões de hectares, com 

produção oscilando de 550 a 581 milhões de toneladas. O Brasil é o terceiro maior produtor e 

consumidor de milho, superado pelos Estados Unidos da América (EUA) e China, e disputa 

com a Ucrânia a posição de terceiro país maior exportador do cereal, superado pelos EUA e 

Argentina (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2012). Na safra 
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2013/2014, o Brasil obteve produção de 79 milhões de toneladas em uma área cultivada de 16 

milhões de hectares (CONAB, 2013). 

 

Figura 2 - Milho e seus derivados. 

 
Fonte: Globo Rural, 2012. 
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A produtividade do milho depende de vários fatores integrados, sendo os mais 

importantes a interceptação de radiação pelo dossel, eficiência metabólica, eficiência de 

translocação de fotossintatos para os grãos e a capacidade de dreno. As respostas diferenciadas 

dos genótipos à variabilidade ambiental significam que os efeitos genotípicos e ambientais não 

são independentes. Daí a importância de conhecer a época de plantio analisando todo o ciclo 

da cultura, procurando prever as condições ambientais em todas as suas fases fenológicas. A 

produtividade, geralmente, é mais alta quando as condições do tempo permitem o plantio em 

outubro. Depois disso, há redução no ciclo da cultura e queda no rendimento por área 

(EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 2009). 

O milho safrinha não tem um período pré-fixado para seu plantio, como o milho de 

safra normal, que é plantado no início das chuvas. É uma cultura desenvolvida de janeiro a 

abril, normalmente após a soja precoce e o milho de verão. Por ser plantada após uma cultura 

de verão, sua data de plantio depende da época do plantio dessa cultura antecessora e de seu 

ciclo. Assim, o planejamento do milho safrinha começa com a cultura de verão, visando 

liberar a área o mais cedo possível. Quanto mais tarde for o plantio, menor será o potencial e 

maior o risco de perdas por adversidades climáticas (seca e/ou geadas). No Paraná, sul de 

Mato Grosso do Sul e sudoeste de São Paulo (Vale do Paranapanema), existe elevado risco de 

geada, principalmente nas áreas acima de 600 m de altitude. Assim, ao contrário do que é 

preconizado para o milho de verão, as baixas altitudes são favoráveis ao cultivo da safrinha 

nas regiões mais ao sul do País. No Paraná, as geadas ocorrem com maior frequência nos 

meses de junho e julho. Em São Paulo, ocorrem com maior frequência nos meses de junho a 

agosto (EMBRAPA, 2009). 

Deste modo, ressaltamos que a época de semeadura é determinada em função das 

condições ambientais (temperatura, distribuição das chuvas e disponibilidade de água do solo) 

e da cultivar (ciclo, fases da cultura e necessidade térmicas das cultivares). 

O plantio de milho na época adequada, embora não tenha nenhum efeito no custo de 

produção, seguramente afeta o rendimento e, consequentemente o lucro do agricultor 

(EMBRAPA, 2009).  

 

1.2 Cobertura Morta 

 

A Cobertura Morta ou mulch foi definida por Stratton e Rechcigl (1998) como sendo 

materiais orgânicos ou inorgânicos aplicados sobre a superfície do solo. Os autores citam 

como exemplos de “mulches” inorgânicos o plástico, vidro, vermiculita, rocha, cascalho e 
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areia. Já “mulches” orgânicos são definidos como materiais que contém carbono derivado de 

material vivo, tal como palha, folhas, cavacos de madeira, serragem, alguns tipos de feno e 

também materiais derivados de compostagem.  

É uma prática agrícola que consiste em cobrir a superfície do solo, formando uma 

camada protetora, atuando na conservação de umidade, exercendo efeito físico sobre as 

sementes e na população de plantas daninhas, atuando também sobre a passagem de luz e 

liberando substâncias alelopáticas, desta forma, proporcionando condições adversas para a 

germinação e o estabelecimento de espécies indesejadas e favoráveis ao desenvolvimento da 

cultura (EMBRAPA, 2005).  

A cobertura morta pode ser formada a partir de culturas, principalmente gramíneas, 

consorciadas ou não com leguminosas, com alta capacidade de produção de matéria seca, 

semeadas para este fim na própria área onde se deseja ter a cobertura ou com materiais 

orgânicos transportados de outros locais, como cascas, sabugos, palhas, serragem entre outros 

(EMBRAPA, 2005). A presença da cobertura morta proporciona ciclagem de nutrientes, sendo 

considerado na sustentabilidade dos sistemas agrícolas e otimizando os recursos internos 

(CHAGAS et al., 2007). Assim, a decomposição de resíduos em solos aumenta a 

disponibilidade de nutrientes para as culturas subsequentes (REICOSKY; FORCELLA, 1998), 

propicia maior liberação de nitrogênio e fósforo (MUZILLI, 1981), além de aumentar a 

disponibilidade de cálcio e magnésio, entre outros nutrientes, nas camadas superficiais do solo 

(CALEGARI et al., 1992). 

 Na cultura do alho, o uso de cobertura morta de solo proporcionou temperaturas mais 

amenas e teores de umidade mais elevados que o polietileno opaco branco e solo nu (COSTA; 

SILVA; MELO, 1997). Da mesma forma, na cultura do taro (Colocasia esculenta), verificou-

se que o uso de materiais derivados de madeira e restos vegetais como cobertura de solo 

associados à adubação orgânica, foram eficientes na manutenção da umidade, resultando em 

rizomas com maior peso de matéria fresca e seca (MIYASAKA; HOLLYER; KODANI, 

2001). 

 Resende et al. (2005) avaliaram-se os efeitos de diferentes tipos de cobertura morta de 

solo de origem vegetal sobre o crescimento, controle de plantas daninhas, produtividade e 

regime hidrotérmico do solo no cultivo da cenoura, em um experimento conduzido no período 

de setembro a dezembro de 1998, em Marília - SP. Estudou-se os seguintes tipos de cobertura: 

serragem de madeira, casca de arroz, maravalha (raspa de madeira), capim seco (Cynodon 

spp.) e controle (solo sem cobertura morta). A utilização da cobertura morta de solo mostrou-

se como uma prática vantajosa para o cultivo de verão da cenoura, reduziu a temperatura em 
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até 3,5ºC, aumentou a retenção de umidade do solo em até 2,3% em relação ao controle e 

melhorou o desenvolvimento das plantas de cenoura. Houve menor incidência de plantas 

daninhas com o uso de maravalha e capim seco que, juntamente com a serragem, também 

aumentaram o número de plantas colhidas. Entre os tipos de cobertura morta utilizados, a 

casca de arroz e a maravalha se destacaram em relação ao solo descoberto como os materiais 

que proporcionaram maior produtividade (112,6 e 99,6 t/ha respectivamente). O uso de 

cobertura morta de solo mostrou-se, neste estudo, vantajoso em vários aspectos para cultura da 

cenoura, sendo técnica e economicamente viável, principalmente, em pequenas áreas e em 

cultivos orgânicos. 

 Em pesquisa realizada por Costa, Melo e Ferreira (2007), foi avaliada a eficiência da 

cobertura morta na retenção de umidade no solo. Os resultados mostraram que o uso de 

proteção do substrato com folhas secas proporcionou redução significativa na taxa de 

evaporação da água do solo (p<0,01). 

 Uwah e Iwo (2011), analisando a eficácia da cobertura morta orgânica na 

produtividade do milho e no crescimento de plantas daninhas em Calabar, Nigéria, mostraram 

que a cobertura orgânica tem o potencial de melhorar o crescimento das culturas e 

rendimento, bem como o crescimento de ervas daninhas suprimindo proporcionando assim 

um ambiente conducente para a produção de milho. 

 Porém, é importante também salientar que a utilização incorreta do mulch pode causar 

grandes problemas tanto para planta quanto para o solo, tais como dificuldade de aplicação de 

fertilizantes, aumento ou redução do pH, aumento do teor de oxigênio, excesso de umidade, 

favorecimento de alguns patógenos, elevação da temperatura do solo e impedimento da 

emergência de plântulas (GALINDO et al., 1983; HOUSBECK; PENNYPACKER; 

STEVENSON, 1996; JONES; McCARTER, 1974).  

 

1.3 Micobiota 

 

 A cultura de milho pode ser afetada por diversos agentes, destacando-se os vírus, 

bactérias e fungos (CASA; REIS, 2003; PEREIRA, 1997).  

 Os grãos de milho são substratos suscetíveis à infecção por bolores. Uma grande 

variedade de fungos está associada ao emboloramento dos grãos, sendo os mais comuns 

Aspergillus flavus, A. parasiticus, Fusarium graminearum, F. verticillioides, Penicillium spp. 

e Diplodia maydis (GONZÁLEZ; RESNIK; PACIN, 2003; KPODO; THRANE; HALD, 
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2000). Estes fungos produzem diferentes tipos de micotoxinas, metabólitos secundários 

tóxicos, capazes de acarretar perdas econômicas e danos à saúde humana e animal. 

 A contaminação pode ocorrer desde o cultivo até a colheita, podendo ocorrer também 

no transporte, armazenamento e nas diferentes fases de produção, existindo maior intensidade 

sob condições de temperatura e umidade favoráveis (FRISVAD; SAMSON, 1991).  

 Após a colheita, o crescimento fúngico depende da ação de muitos fatores como: 

atividade de água (Aa) da semente, temperatura, umidade, aeração, interação microbiológica, 

ação de insetos, contaminação interna das sementes, tratamentos químicos e exposição à 

umidade (HESSELTINE, 1976). 

 Espécies do gênero Fusarium são importantes contaminantes do milho em todo 

mundo. Necessitam, para seu crescimento, de um teor de umidade na faixa de 20 – 21% e Aa 

entre 0,80 e 0,90 (CAHAGNIER; MELCION; RICHARD-MOLARD, 1995; LACEY; 

MAGAN, 1991). As principais espécies associadas a este substrato são F. verticillioides, F. 

proliferatum, F. subglutinans (membros do complexo Gibberella fujikuroi) e F. graminearum 

(LESLIE; SUMMERELL, 2006).  

 As espécies de Fusarium isoladas de ecossistemas naturais ou agrícolas possuem 

preferências climáticas distintas. Em termos gerais, existem espécies que são cosmopolitas e 

outras que preferem climas tropicais, quentes, áridos ou ainda temperados (VIGIER et al., 

1997). F. verticillioides predomina em regiões tropicais e áreas temperadas úmidas, mas é 

pouco frequente em zonas temperadas frias. Por sua vez, F. graminearum predomina em 

regiões de clima tropical a temperado (LESLIE; SUMMERELL, 2006). 

 Além do gênero Fusarium, outros fungos são também encontrados no milho, como o 

Aspergillus flavus e o gênero Penicillium (PITT; HOCKING, 2009). 

 Analisando grãos de milho submetidos à secagem logo após a colheita provenientes de 

diversos países, Lillehoj e Zuber (1988) verificaram que 92% das amostras provenientes do 

Brasil estavam contaminadas com Fusarium spp., 25% com Penicillium spp. e 8% com 

Aspergillus spp. 

 Em pesquisa realizada por Pereyra et al. (2011) na Argentina com milho moído 

(matéria-prima) e processado destinados a alimentação de porcos de engorda, verificou-se que 

todas as amostras analisadas continham pelo menos um dos principais gêneros 

micotoxigênicos, como Aspergillus, Fusarium e Penicillium. A. flavus e F. verticillioides 

foram as espécies mais prevalentes. 

 Mostafa e Kazen (2011), analisando grãos de milho colhidos na Província de Golestan, 

no Irã, isolaram diversos gêneros fúngicos, entre eles: Fusarium (35.2%), Aspergillus (2.9%), 
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Penicillium (1.1%), Rhizopus (2.3%), Mucor (1.4%) e Alternaria (0.2%). Os autores 

verificaram que, entre as espécies isoladas, F. proliferatum e A. flavus foram as mais 

frequentes. 

 No Brasil, trabalhos desenvolvidos apontam F. verticillioides, considerado endofítico, 

como o de maior frequência em grãos de milho recém-colhido e armazenado (ALMEIDA et 

al., 2000; ALMEIDA et al., 2002; ALMEIDA et al., 2005; CORRÊA et al., 1997; HIROOKA 

et al., 1996; ONO et al., 1999; ORSI et al., 2000;  POZZI et al., 1995; ROCHA et al., 2009). 

    

1.4 Fusarium verticillioides 

 

 F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg (sinônimo de F. moniliforme Sheldon) é uma 

espécie fúngica ubíqua, predominante em regiões tropicais e temperadas. Possui duas fases, 

uma anamórfica (assexuada), sendo denominado como F. verticillioides, e uma teleomórfica 

(sexuada), conhecida como Gibberella moniliformis (sinônimo de Gibberella fujikuroi) 

(COVARELLI et al., 2012; LESLIE, 1996; LESLIE; KLEIN, 1996; WOLOSHUK; SHIN, 

2001).  

 Este fungo pode infectar os grãos fazendo uso de três vias: invasão sistêmica, mediante 

contaminação das sementes, uma vez que é considerado um fungo endofítico; por fissuras na 

planta já desenvolvida; ou através do “cabelo do milho” (MUNKVOLD; McGEE; 

CARLTON, 1997). Dentre essas rotas de contaminação, a infecção nos grãos ocorre de forma 

mais eficiente quando as cepas de F. verticillioides são inoculadas nos “cabelos do milho”, 

proporcionando rompimento da casca e maior severidade no apodrecimento da espiga 

(WARFIELD; DAVIS, 1996). 

 A colonização das plantas ou dos grãos por cepas desse fungo pode causar o 

apodrecimento dos substratos. Perdas causadas por Fusarium spp. variam de 5 a 10%, 

podendo chegar a 100% em determinadas áreas (MILLS, 1989). A etiologia do complexo 

Fusarium-apodrecimento de caule e raiz depende do genótipo do hospedeiro, da espécie do 

patógeno, das condições ambientais, além de variáveis como tipo de solo, fertilidade, 

drenagem do solo, práticas culturais, umidade e insetos (FREDERIKSEN, 1996). Soma-se a 

isso a sua capacidade de produzir fumonisinas, micotoxinas resultantes do metabolismo 

secundário de, no mínimo, 15 espécies do gênero Fusarium (RHEEDER; MARASAS; 

VISMER, 2002) e que serão explicadas no próximo item. Outro fator que torna F. 

verticillioides importante do ponto de vista de saúde humana e animal é a sua capacidade de 

colonizar assintomaticamente a planta ou os grãos. Consequentemente, essa colonização faz 
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com que os fungos e suas toxinas sejam processados e consumidos. Entretanto, Munkvold e 

Desjardins (1997) relataram que a relação entre milho e F. verticillioides pode trazer 

benefícios para a planta, podendo estimular seu crescimento e desenvolvimento, protegendo a 

planta contra outros agentes patogênicos ou insetos, reduzindo a infecção por Fusarium 

graminearum e Aspergillus flavus e, diminuindo desta forma, a produção de aflatoxinas. As 

aflatoxinas produzidas, principalmente, por A. flavus, A. parasiticus e A. nomius, estão entre os 

mais importantes carcinógenos conhecidos, sendo classificados como classe 1 dos 

carcinógenos humanos pela International Agency for Research on Cancer (1993). 

Segundo Leslie, Zeller e Summerell (2001) existem várias espécies de Fusarium 

classificadas erroneamente como F. verticillioides, o que torna o estudo desse fungo muito 

difícil. Questões concernentes à natureza e distribuição da variação genética dentro de uma 

população de patógenos frequentemente coincidem com questões relacionadas a diferenças em 

nível de espécie. Embora a morfologia fornecesse a única chave para a taxonomia, a biologia 

molecular integrada às características biológicas transformou-se numa ferramenta essencial 

para a identificação exata e rápida de espécies de Fusarium (LESLIE; KLEIN, 1996; LESLIE; 

ZELLER; SUMMERELL, 2001). 

 Características morfológicas são utilizadas para a identificação inicial de Fusarium 

(LESLIE; SUMMERELL, 2006). Utilizando critérios morfológicos, Nelson, Touson e 

Marasas (1983) classificaram as espécies de Fusarium em 16 seções. Na seção Liseola, onde 

se encontrava F. verticillioides, foram incluídos os fungos cuja característica principal era 

ausência de clamidósporos. Entretanto, F. nygamai, produtor de clamidósporo, também foi 

agrupado na referida seção. A solução foi a sua substituição para o sistema Gibberella 

fujikuroi, formado por espécies geneticamente distintas com anamorfo Fusarium (LESLIE;  

SUMMERELL, 2006). 

 Um dos conceitos biológicos que define o termo “espécie” é a capacidade que os 

indivíduos (dentro de um grupo) têm de produzirem um novo indivíduo igualmente fértil 

(FUTUYMA, 1997). No complexo G. fujikuroi, as espécies biológicas são consideradas 

heterotálicas, ou seja, para a ocorrência de reprodução sexuada entre cepas da mesma espécie 

há necessidade que cada um dos isolados apresente tipos diferentes de reação sexual ou mating 

types. O sistema mating types é conduzido pelo loco Mat, composto por um dos dois alelos, 

denominados Mat-1 e Mat-2 (STEENKAMP et al., 2000). Os isolados podem atuar como 

fêmeas, machos ou hermafroditas (LESLIE; KLEIN, 1996). F. verticillioides corresponde à 

população mating “A”, mais frequentemente isolada do milho e capaz de produzir elevados 

níveis de fumonisinas (LESLIE;  SUMMERELL, 2006). 
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 Para a produção desta micotoxina, Aa mínima que o fungo necessita é de 0,90 

(CAHAGNIER; MELCION; RICHARD-MOLARD, 1995). Segundo Woods e Duniway 

(1986), a Aa ótima e a mínima para crescimento de F. verticillioides é de 0,98 e 0,87, 

respectivamente. Já em relação à temperatura, a máxima se encontra entre 32-37 ºC e a 

mínima entre 2,5-5 °C, com ótima próxima a 25 ºC (NIRENBERG, 1976). 

 

1.5 Micotoxinas 

 

  O termo micotoxina é originado da palavra grega “mykes”, que significa fungo; e do 

latim “toxicum”, que significa veneno ou toxina (BULLERMAN, 1979; GOLDBLATT, 

1972). 

Os metabólitos primários dos fungos, e também de outros organismos, são aqueles 

indispensáveis ao seu crescimento, como carbono, açúcares e lipídios (BU’LOCK, 1980). Já 

os metabólitos secundários, que caracterizam as quinomas, os pigmentos, os antibióticos e as 

micotoxinas, são produzidos por diversas espécies de fungos ao final da fase de crescimento 

exponencial, dependendo do acúmulo dos precursores originados do metabolismo primário, 

como acetatos, piruvatos e aminoácidos (STEYN, 1977). 

O problema das micotoxinas já existia há muito tempo e, provavelmente, vários surtos 

de micotoxicoses foram confundidos com pragas, envenenamentos, e epilepsia. No Antigo 

Testamento, as 10 pragas do Egito, quando Moisés tentava libertar os hebreus do domínio 

faraônico, evidenciaram o problema destes metabólitos. Também há indícios na peste que 

dizimou os rebanhos e induziu tumores e úlceras nos animais e no povo egípcio (SABINO, 

2004). Em 1850, ocorreu o episódio chamado de “Fogo de Santo Antônio”, no qual a ingestão 

de centeio infectado por Claviceps purpurea foi relacionada com características do ergotismo, 

levantando a possibilidade do perigo de metabólitos tóxicos produzidos por fungos 

(SANTURIO, 2000). No Japão, muitas mortes foram associadas a ingestão de arroz 

contaminado por Penicillium spp. (SAITO et al., 1971); e na Rússia, por Fusarium 

sporotrichioides, que causou ulcerações necróticas nos lábios e mucosa oral da população 

(CAMPBELL; STOLOFF, 1974). 

A produção de micotoxinas pelos fungos depende de uma série de fatores, incluindo a 

susceptibilidade do substrato à colonização do fungo produtor; fatores físicos como 

temperatura do ambiente, umidade do substrato, umidade relativa do ar durante o 

armazenamento, aeração, danos mecânicos e tempo de armazenamento e fatores biológicos 

como capacidade genética do fungo em produzir micotoxinas, quantidade de esporos viáveis, 
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interação de diferentes fungos existentes no mesmo substrato, interação de micotoxinas e 

presença de insetos (CIEGLER, 1978). 

 Estas micotoxinas mantêm sua atividade biológica por um longo período, podendo 

causar as micotoxicoses (JAY, 1994); quando associadas aos alimentos e ração animal, são 

ingeridas, causando graves efeitos sobre a saúde (SANTURIO, 2000), acarretando efeitos 

tóxicos agudos ou crônicos, dependendo do sistema teste, dosagem e frequência da exposição 

(JAY, 1994). Segundo Miller (1994), a exposição crônica às micotoxinas através da dieta, ou 

seja, a ingestão de pequenas doses por um longo período acarreta efeitos mais significativos 

que a exposição aguda, sendo diretos e substanciais na saúde humana. 

 Existem centenas de micotoxinas detectadas produzidas por pelo menos 350 espécies 

de fungos (SABINO, 2004), porém as mais estudadas e comumente encontradas em alimentos 

são: aflatoxinas e ácido ciclopiazônico, produzidas principalmente, por Aspergillus spp.; 

fusariotoxinas, representadas pela zearalenona, fumonisinas, moniliforminas e tricotecenos, 

produzidas por Fusarium spp.; e ocratoxinas, produzidas por Aspergillus alutaceus (A. 

ochraceus) e várias espécies do gênero Penicillium (CLEVSTROM, 1986).  

De acordo com Taniwaki e Silva (2001), as micotoxinas muitas vezes ocorrem em 

baixas concentrações, o que dificulta sua detecção. Além disso, uma mesma toxina pode ser 

produzida por uma variedade de fungos, porém, nem todos os fungos são produtores de 

micotoxinas. Dentro de uma mesma espécie, existem cepas produtoras e outras não 

produtoras de micotoxinas (ROSSETTO; SILVA; ARAUJO, 2005). A ausência de sinais 

visíveis do crescimento fúngico não pode ser totalmente interpretada como ausência de 

toxinas, já que estas são capazes de permanecer em um alimento, mesmo depois que o fungo 

produtor tenha sido eliminado (TANIWAKI; SILVA, 2001). 

  

1.6 Fumonisinas 

 

 As fumonisinas são metabólitos secundários, descobertos na África do Sul em 1988, 

produzidos principalmente por F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg (= F. miniliforme Sheldon), 

F. proliferatum (Matsushima) Nirenberg, F. oxysporum Schlecht e F. globosum Rheeder, 

Marasas, et Nelson (GELDERBLOM et al., 1988; SCOTT, 1993; SCOTT, 2012).  

 Além dessas espécies, existem várias outras espécies do gênero produtoras de 

micotoxinas, tais como: F. anthophilum (A. Braun) Wollenw., F. dlamini Marasas, Nelson, et 

Toussoun, F. napiforme Marasas, Nelson, et Rabie, F. nygamai Burgess et Trimboli, F. 

thapsinum Klittich, Leslie, Nelson, et Marasas, F. sacchari (Butler) W. Gams, F. fujikuroi 
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Nirenberg, F. subglutians (Wollenw et Reinking) Nelson, Toussoun, et Marasas, F. 

subglutians sensu lato, F. pseudonygamai (Nirenberg,  O'Donnell), F. andiyazi Marasas et al. e 

F. polyphialidicum Marasas, P.E. Nelson, Toussoun & P.S. van Wyk (MARÍN et al., 2004; 

RHEEDER; MARASAS; VISMER, 2002). Recentemente, descobriu-se que Aspergillus niger 

isolados de uvas, uvas passas e grãos de café produziram FB2 e FB4, porém, apresentam 

regulação da produção e perfil quantitativo das fumonisinas diferentes de F. verticillioides 

(KNUDSEN et al., 2011; LOGRIECO et al., 2009; MOGENSEN et al., 2010; NOONIM et al., 

2009; SCOTT, 2012). Sabe-se também que compostos semelhantes às fumonisinas são 

produzidos por Alternaria alternata f. sp. lycopersici (BOTTINI; GILCHRIST, 1981; SCOTT, 

2012). 

 As fumonisinas são frequentemente encontradas em milho e alimentos a base de milho 

(SHEPHARD et al., 1996; WEIDENBORNER, 2001). São compostos polares e solúveis em 

água e acetonitrila-água, mas não são solúveis em solventes orgânicos (WASKIEWICZ; 

BESZTERDA; GOLINSKI, 2012).  

 Das quatro fumonisinas da série B (FB1, FB2, FB3 e FB4), dentre outras séries análogas 

(RHEEDER; MARASAS; VISMER, 2002) (Figura 3), a fumonisina B1 (FB1) é a principal 

delas, sendo considerada a mais tóxica e a mais frequente na natureza (NELSON et al., 1991; 

SYDENHAM et al., 1991; SCOTT, 2012). A FB1 está presente não apenas no milho e em seus 

subprodutos, mas também em cerveja, arroz, sorgo, feijão-de-corda, feijões, soja e aspargos 

(SCOTT, 2012). Ela pode ocasionar leucoencefalomalácia em equinos (LEME), edema 

pulmonar em suínos, câncer hepático em ratos, redução do desenvolvimento, 

imunossupressão, problemas cardíacos, degeneração e necrose hepática em aves, além de estar 

associada ao câncer esofágico em humanos e alterações no tubo neural (NTD) (MARASAS, 

1996; MARASAS, 2001; MISSMER et al., 2006; NORRED; VOS, 1994; STACK, 1998). 

 Nos últimos anos, as fumonisinas vêm sendo encontradas em uma ampla variedade de 

alimentos, além dos que já foram mencionados anteriormente: mandioca na Tanzânia 

(MANJULA et al., 2009), alho e cebola em pó (BOONZAAIJER et al., 2008) e bulbos de alho 

(SEEFELDER; GOSSMANN; HUMPF, 2002), rabanete preto (DI MAVUNGU et al., 2009), 

chá preto (MARTINS; MARTINS; BERNARDO, 2001; OMURTAG; YAZICIOGLU, 2004), 

figos na Turquia (KARBANCIOGLU-GULER; HEPERKAN, 2009; SENYUVA; GILBERT, 

2008), amendoins na Costa do Marfim, Camarões e China (LIU, Q.; LIU, G.; LIU, H., 2008; 

NJOBEH et al., 2010; SANGARE-TIGORI et al., 2006) e soja no Japão (AOYAMA et al., 

2010). Utilizando uma metodologia mais sensível (LC-MS/MS), FB1 foi recentemente 

detectada em 80% das amostras de leite de vaca comerciais na Itália (GAZZOTTI et al., 2009). 
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Na África do Sul, Portugal, Turquia e Espanha, fumonisinas foram encontradas em plantas 

silvestres alimentares e medicinais (MARTINS; MARTINS; BERNARDO, 2001; 

OMURTAG; YAZICIOGLU, 2004; SANTOS et al., 2009; SEWRAM et al., 2006). Vale 

ressaltar que, para alguns alimentos, a FB1 não é a principal fumonisina encontrada, como no 

milho e em outros grãos. Uma preocupação atual é a ocorrência de FB2 (sem FB1) no vinho de 

vários países (LOGRIECO et al., 2010; MOGENSEN; LARSEN; NIELSEN, 2010). FB2 foi 

detectada também em cerveja (ROMERO-GONZÁLEZ et al., 2009) e, junto com FB4, em 

café (NOONIM et al., 2009). 

 

Figura 3 - Estrutura química das fumonisinas. 

 
Fonte: Waskiewicz, Beszterda e Golinski, 2012. 

 

 

O mecanismo de ação das fumonisinas em células de mamíferos está relacionado com 

a inibição do metabolismo dos esfingolípideos (Figura 4). Os esfingolipídeos, presentes nas 

membranas celulares, desempenham um papel fundamental na regulação celular e no controle 

de proteínas membranares, mediando o crescimento, a diferenciação e a morte das células 

(LINO; SILVA; PENA, 2004; TURNER; NIKIEMA; WILD, 1999). Os esfingolipídeos mais 

simples são as bases esfingóides. Nas células dos mamíferos, as bases esfingóides mais 

comuns são as esfingosina e a esfinganina. Normalmente, a concentração de esfingosina é 3 a 
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5 vezes mais elevada que a esfinganina (LINO; SILVA; PENA, 2004; RILEY; WANG; 

MERRIL, 1994). Em estudos in vivo e in vitro foi demonstrado que as fumonisinas, com 

exceção da serie A, são potentes inibidores competitivos da esfinganina N-aciltransferase e da 

esfingosina N-aciltransferase (ceramida sintetase), uma vez que, estruturalmente, são análogas 

de bases esfingóides. As enzimas anteriormente referidas são elementos chave para a via 

metabólica da biossíntese dos esfingolipídeos (LINO; SILVA; PENA, 2004;).   

 

Figura 4 - Mecanismo de ação das fumonisinas. 

 
Fonte: Lino, Silva e Pena, 2004. 

 

 

Deste modo, as fumonisinas podem alterar a concentração e a proporção entre a 

esfinganina e a esfingosina, diminuindo a biossíntese de esfingosina e acumulando 

esfinganina (CARRATÙ et al., 2003; DESAI et al., 2002; LINO; SILVA; PENA, 2004; 

RILEY; WANG; MERRIL, 1994; TURNER; NIKIEMA; WILD, 1999) (Figura 4). Podem 

também bloquear a biossíntese de esfingolipídeos complexos em células eucarióticas. Os 

esfingolipídeos complexos desempenham funções muito importantes na biogênese das 

membranas celulares, estando também na base da formação de segundos mensageiros que 

controlam diferentes processos celulares, incluindo expressão gênica e ativação/desativação 

de proteínas (RILEY; WANG; MERRIL, 1994). Como consequência dos efeitos detrimentais 

em células eucarióticas causados pelas micotoxinas, estão a indução de apoptose e efeitos 
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carcinogênicos (DESAI et al., 2002; LINO; SILVA; PENA, 2004; TURNER; NIKIEMA; 

WILD, 1999). 

As fumonisinas são consideradas como possivelmente carcinogênicas para seres 

humanos (IARC, 1993). 

A frequente ocorrência de fumonisinas no milho como também suas implicações, tem 

incentivado o desenvolvimento de diversas técnicas de separação destas micotoxinas, 

destacando-se a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detector de 

fluorescência, apresentando, como vantagens, alta resolução, menor tempo de análise, alta 

sensibilidade e versatilidade (DILKIN et al., 2001). Muscarella et al. (2008) também relatam e 

indicam o uso de CLAE com detector de fluorescência para análise de FB1 e FB2 em milho e 

seus subprodutos, com derivatização pós coluna utilizando OPA (ortoftaldeído) e NN-dimetil-

2-mercaptoetilamina. O uso de colunas de imunoafinidade para extração e limpeza, tem 

possibilitado maior especificidade permitindo limites de detecção mais baixos e uso de menor 

volume de solventes (SHUNDO, 2004). 

Até o presente momento não há uma legislação global para regular os níveis máximos 

permitidos de fumonisinas no milho e em produtos processados a partir do mesmo. Entretanto, 

mais de 90 países apresentam regulamentação própria ou níveis máximos tolerados para 

algumas micotoxinas, dependendo do tipo de matriz (LINO; SILVA; PENA, 2004). 

Na Suíça foi estabelecido um limite máximo de 1,0 mg/kg para a somatória de FB1 e 

FB2 em milho para consumo humano (LINO; SILVA; PENA, 2004; SHEPHARD et al., 2000) 

e, em 1997, o “Swiss Federal Office of Public Health” estabeleceu um valor de tolerância de 

1,0 µg/kg para FB1 + FB2 em produtos processados a partir do milho seco (CIRILLO et al., 

2003; LINO; SILVA; PENA, 2004; SORIANO; DRAGACCI, 2004). O “French Council of 

Public Hygiene” recomendou um valor máximo de 3,0 mg/kg para FB1 + FB2 em cereais 

(LINO; SILVA; PENA, 2004). A United States – Food and Drug Administration (US-FDA - 

CFSAN), em 2001, aconselhou níveis máximos de 2-4 mg/kg para total de FB1, FB2 e FB3 em 

produtos de milho utilizados para alimentação humana e 3 mg/kg para milho de pipoca, que 

foram também considerados na Itália como limites de referência (CIRILLO et al., 2003; 

LINO; SILVA; PENA, 2004). A Eslováquia estabeleceu limite no milho, o qual não deve 

exceder 100-200 µg/kg (LABUDA; TANCINOVA; HUDEC, 2003; LINO; SILVA; PENA, 

2004). A US-FDA recomenda níveis máximos de fumonisinas de 1, 10, 30, 50 e 15 mg/kg na 

ração total de cavalos, suínos, ruminantes, aves e vacas leiteiras, respectivamente. US-FDA 

considera que os níveis recomendados para as fumonisinas no milho e derivados para consumo 

humano são uma medida prudente para a Saúde Pública (LINO; SILVA; PENA, 2004). 
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Atualmente as legislações portuguesa e canadense não possuem limites para os níveis de 

fumonisinas em alimentos destinados a humanos e animais (SCOTT, 2012).  

Segundo Scott (2012), a Comissão Europeia recomendou, em 2007, limites máximos 

de 4.000 µg/kg para fumonisinas totais (FB1 + FB2) em milho não processado, 1.000 µg/kg em 

milho e alimentos à base de milho destinados a consumo humano direto, 800 µg/kg em cereais 

matinais e snacks à base de milho e 200 µg/kg em alimentos à base de milho para bebês e 

crianças.  

O relatório do “Council for Agricultural Science and Technology” estabelece que um 

dos objetivos para este século é o estabelecimento de uma legislação uniforme, mundial, para a 

contaminação dos alimentos por micotoxinas (LINO; SILVA; PENA, 2004; WU, 2004). 

 No Brasil, em 2011, estipulou-se a recomendação para limites máximos tolerados de 

FB1 + FB2 para milho de pipoca (2000 µg/kg) e alimentos a base de milho para alimentação 

infantil (200 µg/kg). A partir de 2012, outros alimentos foram adicionados à resolução, como 

farinha de milho, creme de milho, fubá, flocos, canjica e canjiquinha, cujo limite máximo 

tolerado é de 2500 µg/kg. Também foram adicionados amido de milho e outros produtos a 

base de milho, cujo limite máximo tolerado é de 2000 µg/kg (BRASIL, 2011).  

Já está publicado no Diário Oficial da União de 22 de fevereiro de 2011 (Resolução - 

RDC No- 7) que a partir de janeiro de 2014, o limite máximo preconizado para FB1 + FB2 em 

milho em grão para posterior processamento será de 5000 µg/kg. Nessa mesma resolução, 

consta que, será aplicado a partir de janeiro de 2016, o limite máximo tolerado para FB1 + FB2 

em farinha de milho, creme de milho, fubá, flocos, canjica, canjiquinha de 1500 µg/kg e em 

amido de milho e outros produtos a base de milho de 1000 µg/kg (BRASIL, 2011). 

 

1.7 Métodos para Controle das Doenças Fúngicas 

 

1.7.1 Rotação de Culturas 

 

 Os primeiros métodos utilizados para controle das doenças fúngicas são rotação de 

cultura, plantas resistentes e o uso de fungicidas químicos (ABAWI; WIDMER, 2000).  

A rotação de culturas consiste no cultivo alternado de espécies vegetais numa mesma 

área agrícola e na mesma estação de cultivo. Ela tem como benefícios a promoção da 

biodiversidade, o favorecimento ao manejo integrado de pragas, de doenças e de plantas 

infestantes, a redução do inóculo inicial de muitos patógenos hemibiotróficos, a promoção de 

cobertura permanente do solo, a diversificação e estabilização da produtividade, a 
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racionalização de mão-de-obra, e a redução do risco de perdas de renda (EMBRAPA, 2010; 

FANTIN et al., 2012).  

Embora seja pequeno o efeito no controle da erosão, a rotação de culturas assume 

importância como prática adicional para a manutenção da capacidade de produção dos solos. 

A monocultura contínua tende a provocar, com o passar dos anos, sensível queda de 

produtividade, não só por alterar características do solo, como também por proporcionar 

condições favoráveis ao desenvolvimento de doenças e à ocorrência de pragas e de plantas 

invasoras. Assim, a prática da rotação de culturas visa também reduzir o potencial de inóculo 

de organismos causadores de podridões radiculares e de manchas foliares (EMBRAPA, 2010).  

A rotação de culturas, embora seja uma medida importante no manejo integrado das 

doenças, sobretudo no sistema de plantio direto, muitas vezes apresenta dificuldade em ser 

implantada pelo agricultor, que opta por uma determinada cultura em função da previsão das 

melhores oportunidades de comercialização do produto final. Há mais de uma década, na 

maioria das regiões produtoras do milho safrinha, predomina o cultivo contínuo de soja no 

verão e milho safrinha no outono-inverno, sendo o milho a única cultura utilizada no verão 

para sucessão com a soja, entretanto, pode ocorrer também a semeadura do milho no verão 

antecedido ou seguido de milho safrinha (FANTIN et al., 2012). 

 Reis, Casa e Bresolin (2004) ressaltaram que a eficácia da rotação de culturas, usada 

integradamente com outras medidas de controle, tem sido demonstrada para outros cultivos 

como, por exemplo, os cereais de inverno, porém, alertam que a sua potencialidade de uso 

ainda não foi devidamente quantificada em culturas de milho no Brasil. 

 O impacto da rotação de culturas de longo prazo sobre as populações de fitopatógenos 

do gênero Fusarium, Pythium e Rhizoctonia e no desenvolvimento de plântulas de canola foi 

avaliado sob condições controladas por Hwang et al. (2009), no Canadá. Os autores sugeriram 

que culturas diversificadas na rotação podem reduzir as populações de Fusarium spp., Pythium 

spp. e Rhizoctonia spp. no solo além de contribuir no desenvolvimento da canola. 

  

1.7.2 Milho Bt 

 

O milho Bt é um milho geneticamente modificado, que expressa o gene Bt, clonado da 

bactéria Bacillus thuringiensis (CARNEIRO et al., 2009).  

B. thuringiensis é uma bactéria gram-positiva que produz α-exotoxinas, ß-exotoxinas e 

δ-endotoxinas, todas com ação tóxica para uma ampla variedade de insetos que degradam a 

cultura do milho. Os genes codificadores para a δ-endotoxinas (proteínas “Cry”), clonados de 
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algumas estirpes de B. thuringiensis, têm sido utilizados por várias empresas nos EUA para a 

obtenção dessas sementes mais resistentes (BOULDER, 1993; WAQUIL et al., 2002). 

Segundo pesquisas realizadas por Castro (2008), são atribuídas diversas vantagens às 

variedades de milho Bt, entre elas: necessidade de menor quantidade de inseticidas, 

oferecimento de menor risco de contaminação do lençol freático e dos rios, além de um menor 

consumo de água, gerarem maior produtividade e maior rentabilidade. Este grão é 

considerado seguro em relação aos mamíferos. Outra vantagem para a sua utilização é a 

especificidade em relação aos insetos-praga das diferentes culturas, não afetando, por 

exemplo, os insetos que utilizam o milho como hospedeiro (CARNEIRO et al., 2009). 

Existem duas metodologias diferentes para a inserção do gene Bt (genes codificadores 

para a δ-endotoxinas) no genoma do milho: transformação genética indireta e direta 

(CARNEIRO et al., 2009). 

A metodologia direta envolve o bombardeamento de células vivas com o DNA de 

interesse. Na transformação via bombardeamento de partículas ou biobalística, 

micropartículas de metal (tungstênio ou ouro), cobertas com o gene de interesse, são 

aceleradas em direção às células-alvo (através de faísca de alta tensão elétrica ou uma 

descarga de hélio) utilizando equipamentos conhecidos como “gen-gun” ou canhão genético 

(SANFORD et al., 1987). O DNA precipitado sobre as micropartículas é liberado 

gradualmente dentro da célula pós-bombardeamento e integrado no genoma (TAYLOR; 

FAUQUET, 2002; CARNEIRO et al., 2009). As principais vantagens do bombardeamento 

estão relacionadas com a utilização de vetores simples e de fácil manipulação, além da 

possibilidade de inserção de mais de um gene de interesse nas células de maneira eficiente 

(WU et al., 2002). 

A metodologia indireta é através da transformação via bactéria Agrobacterium 

tumefaciens. Essa bactéria possui o plasmídeo Ti, que pode se replicar independentemente do 

genoma da bactéria (CARNEIRO et al., 2009; GELVIN, 2003). 

 O mecanismo de ação das proteínas Cry de Bt envolvem a solubilização do cristal no 

intestino médio do inseto, a ação de proteases sobre a protoxina, a aderência da toxina Cry aos 

receptores do intestino médio e a sua inserção dentro da membrana apical criando canais de 

íons ou poros. A degradação dos cristais proteicos por enzimas proteolíticas libera proteínas 

tóxicas menores, chamadas de δ-endotoxinas. A atividade das δ-endotoxinas está restrita ao 

trato digestivo dos insetos. Após a solubilização, muitas protoxinas devem ser processadas 

por proteases presentes no intestino médio do inseto para se tornarem toxinas ativas. As 
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proteínas Cry ativadas funcionam junto a receptores e canais iônicos do intestino (TOJO; 

AIZAWA, 1983; CARNEIRO et al., 2009) (Figura 5). 

 

Figura 5 - Esquema da inserção do gene cry no genoma do milho e a ação das toxinas Bt no 
intestino médio de insetos suscetíveis. 

 
Fonte: Loguercio, Carneiro e Carneiro, 2002. 

  

 

O primeiro milho Bt utilizado comercialmente ocorreu no ano de 1996 com a 

produção do milho MaximizerTM, pela empresa Novartis no mercado Norte Americano 

(JOUANIN et al., 1998).  

 As primeiras pesquisas brasileiras com milho transgênico começaram em 1997, no 

caso, com o milho Bt11 (SYNGENTA, 2010). Híbridos de milho trangenico expressando a 

proteína Cry1Ab foram liberados comercialmente em 2007 (MON810 ou MilhoGuardian) 

(COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA, 2008). 
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 Em 2010, foram plantados cerca de 19 milhões de hectares de milho transgênico em 

16 países (JAMES, 2010). O Brasil assumiu a posição de terceiro maior produtor de 

transgênicos, responsável por 12% da área total com transgênicos no mundo, superado pela 

Argentina e EUA (JAMES, 2007). A área estimada semeada com milhos transgênicos, em 

2010/11, no Brasil, foi de 7,37 milhões de hectares ou 57,2% da área total, destacando-se um 

incremento do milho transgênico na safrinha (MENEZES et al., 2011). 

Dentre alguns genótipos de milho que expressam as toxinas “Cry”, podemos destacar 

os que expressam Cry1F, Cry1Ab e os que expressam ambas as toxinas. Alguns estudos têm 

demonstrado a diminuição na produção de fumonisinas por F. verticillioides em milhos Bt, 

como os trabalhos de Munkvold, Hellmich e Rice (1999) e Papst et al. (2005) e como citado 

por Duvick (2001). Hammond et al. (2004) verificaram diminuição nos níveis de fumonisinas 

em híbridos de milho Bt contendo a proteína Cry 1Ab durante o desenvolvimento da cultura 

em condições naturais e com infestação forçada pelos insetos Ostrinia nubilalis (broca 

européia do milho) e Diatraea grandiosella (broca do milho do sudoeste). Estes autores 

atribuem a diminuição na produção de fumonisinas pela queda da infestação dos insetos nos 

grãos e, consequentemente, manutenção da integridade dos mesmos, dificultando a entrada de 

fungos toxigênicos, como, por exemplo, Fusarium spp. 

Com a utilização de sementes de milho geneticamente modificadas foi possível a 

obtenção de genótipos mais resistentes às principais pragas que degradam a cultura do milho, 

como a Spodoptera frugiperda (lagarta-do-cartucho) e a Helicoverpa zea (lagarta-da-espiga) 

(CARNEIRO et al., 2009). O milho Bt permite reduzir o ataque de insetos em até 90%, 

diminuindo, consequentemente, a probabilidade de crescimento de fungos através das 

perfurações provocadas pelos insetos-pragas (MARQUES, 2009), que levam a prejuízos 

econômicos e danos à saúde humana e animal. 

 

 A presença de F. verticillioides nos grãos de milho representa um sério problema 

nacional, pois as contaminações pelas toxinas produzidas por este fungo causam prejuízos à 

economia e, principalmente, riscos à saúde humana e animal. Desta forma, tornam-se 

necessárias pesquisas minuciosas nesta área, incluindo a utilização de sementes geneticamente 

modificadas mais resistentes e a rotação de culturas como métodos para controle das doenças, 

além da determinação de meios rápidos e eficazes na detecção destes micro-organismos, 

como também a adoção de boas práticas de cultivo para a diminuição dos riscos de 

contaminação dos alimentos. 
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2 CONCLUSÕES 

 

Com base nos objetivos propostos e nas condições de realização deste projeto, 

conclui-se que: 

 

• Os fungos presentes na cobertura morta provavelmente não foram os principais 

contaminantes do milho em campo; 

• A rotação entre três diferentes culturas (soja, trigo e milho – T3) demonstrou-se eficaz 

em Capão Bonito, onde, neste tratamento, observamos uma menor frequência de 

isolamento de F. verticillioides, menor porcentagem de amostras contaminadas por 

fumonisinas (FB) e menor nível médio de FB, comparativamente à monocultura (T2);  

• A utilização de milho transgênico Bt provavelmente foi responsável pela redução da 

frequência de isolamento de F. verticillioides e, consequentemente, por níveis de FB 

abaixo dos encontrados em estudos com milho convencional, apesar de esta espécie ter 

sido a mais isolada em nossas amostras, demonstrando-se adaptada ao substrato e às 

condições climáticas das regiões de estudo; 

• Das amostras de milho contaminadas com FB, 23,6% apresentaram níveis de 

contaminação acima do limite estabelecido pela Legislação Brasileira para 

alimentação infantil (200 µg/kg) e, 8,3%, acima de 2000 µg/kg. Em Capão Bonito, 

9,7% das amostras estavam contaminadas com níveis acima 200 µg/kg; 

• O fato de 84,6% dos isolados de F. verticillioides produzirem fumonisinas sinaliza a 

possibilidade de uma possível contaminação do milho por estas toxinas; 

• Em Palmital, a alta frequência de isolamento de F. verticillioides, de porcentagem de 

amostras contaminadas com FB e os maiores níveis médios de FB podem ser 

atribuídos ao estresse hídrico e as temperaturas elevadas constatados na região; 

• Concluímos que são necessárias outras pesquisas, incluindo a utilização de sementes 

geneticamente modificadas mais resistentes e adaptadas ao clima da região de plantio, 

e a rotação de culturas como métodos para controle das doenças, principalmente em 

Palmital, onde não foram observados os benefícios da utilização dessa prática de 

controle. Sugerimos, também, que estudos futuros sobre micobiota e micotoxinas em 

milho transgênico, utilizando rotação de cultura, sejam realizados em períodos de 

estudos mais longos. 
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