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A contaminação por micotoxinas

de grãos recém colhidos é um

parâmetro muito importante e que

deve ser considerado. Esses

grãos serão usados para

alimentar os animais durante todo

o ano, até a nova safra. Como diz

o ditado: “conhecer o inimigo é a

arte da guerra”. Conhecendo o

nível de contaminação é possível

determinar qual será o destino do

trigo – quais espécies animais

podem recebê-lo (evitando as

espécies mais sensíveis em caso

de alta contaminação ou

diminuindo a quantidade de

inclusão de trigo na dieta) e qual

produto do programa MycoMan

deve ser usado para diminuir os

possíveis efeitos negativos da

contaminação na saúde e no

desempenho animal.

Amostragem

1063 Número total de amostras

Coletadas diretamente de

fazendas e áreas de

produção de ração animal

antes do armazenamento

Analisadas por meio de

cromatografia líquida e

espectrometria de massa (LC

MS/MS) no LAMIC, Brasil

Rastreio para a presença de

nove micotoxinas: fumonisina

B1 (FB1), fumonisina B2 (FB2),

aflatoxina B1 (AFB1), aflatoxina

B2 (AFB2), aflatoxina G1

(AFG1), aflatoxina G2 (AFG2),

zearalenona (ZEA),

deoxinivalenol (DON),

ocratoxina A (OTA), ácido

ciclopiazônico (CPA), toxina HT-

2 (HT-2), toxina T-2 (T-2)

Análise de safras



Os níveis não detectáveis foram baseados

nos limites de quantificação (LDQ) do teste

ideal para cada micotoxina: AFB1 <1 μg/kg;

ZEA <20 μg/kg; DON <200 μg/kg; FB1 <125

μg/kg; FB2 <125 μg/kg; OTA <2,5 μg/kg;

toxina T-2 <100 μg/kg e toxina HT-2 <100

μg/kg, CPA<5 μg/kg.
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Ocorrência de micotoxinas em milho recém
colhido no Brasil, 2020, %.

4%

Conclusões
relevantes

Amostras

contaminadas por

Zearalenona

Maior amostra: 

1,163 μg/kg

Média [ ]:

98 μg/kg 

Concentração média, mas

que também pode levar a 

problemas reprodutivos em

espécies sensíveis, como

leitões e porcas

21%
Amostras

contaminadas por

Aflatoxinas

Maior amostra: 

21,2 μg/kg

Média [ ]:

6 μg/kg 

17%

Risco médio para 

vacas leiteiras

Amostras

contaminadas por

Nivalenol

Maior amostra: 

257 μg/kg

Média [ ]:

135 μg/kg 

15%

Baixo nível de 

contaminação

Amostras

contaminadas por

Fumonisina B1
80%

Maior amostra: 

16,614 μg/kg

Média [ ]:

1,275 μg/kg 

Concentração relativamente

baixa, mas se fornecida

para espécies sensíveis, 

como suínos e equinos, 

pode causar efeitos

negativos



AFB1 FB1 ZEA DON NIV

Número de amostras 1063 984 880 890 111

% de amostras positivas 17 80 21 4 15

Máximo(μg/kg) 21 16614 1163 2058 257

Média de amostras

positivas (μg/kg)
6 1275 98 340 135

Risco baixo

Risco médio

Risco elevado

Análise dos níveis de contaminação e dos riscos do milho brasileiro.

A imagem completa

Somente 4 % das amostras tinha DON, a concentração média foi baixa – 340 

μg/kg, mas a concentração mais elevada encontrada em uma das amostras

para DON foi de  2058 μg/kg. Portanto, o nível de contaminação de 

micotoxinas B-tricotecenos DON+NIV representa risco médio para as 

espécies sensíveis, como suínos e equinos. 

No geral, existem micotoxinas em

níveis baixos e médios, no entanto,

cinco micotoxinas foram

encontradas, o que demonstra uma

contaminação por múltiplas

micotoxinas: AFB1, FB1, ZEA, DON

e NIV. Nós também devemos

considerar o possível sinergismo e

efeito aditivo das micotoxinas.

Múltiplas micotoxinas em níveis

baixos a médios podem causar

impacto na saúde, reprodução e

desempenho dos animais na

presença de outras micotoxinas.

Risco de sinergismos

Com base nos resultados dessa pesquisa, a safra de milho de 2020

brasileira não deve ser considerada automaticamente segura para inclusão

na ração completa de todas as espécies animais. Deve-se ficar atento às

concentrações médias de FB1 (1275 μg/kg) que foi encontrada em 80% das

amostras com concentração máxima 16614 μg/kg. Os níveis médios de

DON e NIV, de acordo com a nossa tabela de análise de risco, demonstra

risco baixo-médio para espécies animais sensíveis, como leitões, porcas,

cachaços e equinos. A AFB1 foi encontrada em níveis médios de 6 μg/kg, o

que representa risco médio para vacas leitiras.

Os níveis de ZEA são baixos e representam baixo risco à saúde e ao desempenho animal. Considerando as micotoxinas

presentes e os seus níveis, o milho não deve ser usado em níveis além de 50% da ração, a fim de se evitar efeitos

negativos da mistura de micotoxinas (FUM, AFB1, ZEA, DON and NIV). Os resultados da análise de trigo recém colhido

conduzida em 2020 pela Adisseo no Brasil conclui que a safra deste ano é preocupante em termos de qualidade em

relação a quantidade de micotoxinas presentes.

A opinião de nossa especialista

Julia Dvorska
Gerente Técnica e Científica Global 

para o Manejo de Micotoxinas

Além disseo, a suplementação dos produtos do

Gerenciamento de Micotoxinas nas rações é uma estratégia

eficaz para prevenir os efeitos negativos das micotoxinas na

saúde e desempenho dos animais.



Risco em outros anos
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Contaminação de FB1, ZEA, DON e AFB1 em
2018-2020, % amostras positivas
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Em 2020, o número de amostras positivas de milho contaminas com ZEA,

DON e AFB1 foi maior do que nos anos posteriores – a tendência é de que

a ocorrência de micotoxinas foi aumentada a cada ano durante os três

últimos anos.

A única amostra contaminadas por FMB1 em 2020 foi menor

do que em 2019 (80 e 94%, respectivamente).

Se compararmos a concentração média das amostras positivas em µg/kg em 2018, 2019 e 2020, podemos perceber que

há uma tendência – a concentração média de ZEA e AFB1 em amostras positivas foi significativamente menor em 2020

do que em 2019 e 2018. A média do nível de FUM esse ano foi menor do que em 2018, mas maior do que no ano

passado (2660 μg/kg in 2018, 1085 μg/kg em 2019 e 1275 μg/kg em 2020). A média de AFB1 em 2020 foi de 6 μg/kg,

menor do que em 2019 (15 μg/kg) e 2018 (10 μg/kg).


