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RESUMO 

 
Este estudo buscou determinar a composição bromatológica e a ocorrência de 
micotoxinas em amostras de silos coletadas em 54 propriedades, localizadas na 
Microrregião Geográfica Apucarana, no Norte do Paraná. As amostras foram 
analisadas quanto a pH, análises bromatológicas e análises micotoxicológicas 
(aflatoxina – AFLA; zearalenona – ZEA; Vomotoxina – DON; e fumonisina – FB). Os 
valores médios para matéria seca foram 32,86%; Matéria mineral 3,59%; Proteina 
bruta 6,25%; Extrato etéreo 1,77%; Fibra em detergente neutro 47,13%; Fibra em 
detergente ácido 26,96%; Nutrientes digestíveis totais 70,31%. Os valores de pH se 
diferenciaram entre as silagens com média e alta compactação (p<0,05); sendo 7% 
inferior na silagem de alta compactação. As incidências das micotoxinas foram de 
85,1% para DON, 74,4% para ZEA, 48,9% para AFLA e 42,5% para FB. As silagens 
de milho avaliadas apresentaram composição bromatológica dentro dos padrões 
recomendados para este volumoso. A micotoxina DON foi a de maior incidência. 
Apenas 2,1% das silagens apresentaram teores de Aflatoxinas acima dos limites 
permitidos na legislação brasileira. As silagens apresentaram-se despadronizadas 
com relação ao tamanho de partículas. Silagens com elevada compactação tiveram 
menor pH, e menores quantidades de Aflatoxinas.   

Palavras-chave: AFLATOXINA, CONTAMINAÇÃO, VOMOTOXINA, ZEARALENONA.



TOLEDO, Eduardo Amaral. Quantification of mycotoxins and bromatological 
analysis of corn silages in the Apucarana Geographic Microregion in northern 
Paraná. 2017. 75 pages. Academic Master's Dissertation Health and Production of 
Ruminants (Academic Master in Health and Production of Ruminants) - Northern 
University of Paraná, Arapongas, 2017. 

ABSTRACT 
 

This study aimed to determine the bromatological composition and the occurrence of 

mycotoxins in samples from collected silos in 54 properties located in the Apucarana 

Geographic Microregion in the North of Paraná. The samples were analyzed for pH, 

bromatological analyzes and mycotoxicological analyzes (aflatoxin - AFLA; 

zearalenone - ZEA; Vomotoxin - DON; and fumonisin - FB). The average values for 

dry matter were 32.86%; Mineral matter 3,59%; Crude protein 6.25%; Ethereal 

extract 1.77%; Neutral detergent fiber 47,13%; Fiber in acid detergent 26.96%; Total 

digestible nutrients 70,31%. The pH values differed between silages with medium 

and high compaction (p <0.05); being 7% lower in the high compaction silage. The 

incidence of mycotoxins were 85,1% for DON, 74,4% for ZEA, 48,9% for AFLA and 

42,5% for FB. The corn silages evaluated presented bromatological composition 

within the recommended standards for this bulk. Mycotoxin DON was the one with 

the highest incidence. There was an incidence of all mycotoxins in the silages, 

however only 2.1% presented levels of Aflatoxins above the limits permitted by 

Brazilian legislation. The silages were unadjusted in relation to the particle size. High 

compaction silages had lower pH, and lower amounts of Aflatoxins. 

 
Key words: AFLATOXINA, CONTAMINATION, VOMOTOXINA,  ZEARALENONA. 

 
 
 
 



LISTA DE TABELAS 
 

Capítulo I 
 

Tabela 1 -  Limites de micotoxinas para silagens .......................................... 28 
 

Tabela 2 -  
 
Principais micotoxinas e fungos encontrados em silagens.......... 

 
32 

   
 
Capítulo II 
 

Tabela 1 -  Composição química e estimativa dos nutrientes digestíveis 
totais em função do escore de compactação .............................. 

 
54 
 

Tabela 2 -  Médias da composição bromatológica e valores mínimos e 
máximos observados em 47 amostras de silagem de milho 
coletadas na microrregião de Apucarana .................................... 
 

 
55 
 

Tabela 3 -  Valores de pH (tempo 0 e uma hora após), teores de NH4 (%), 
e proporção de NH4 em relação ao N total (NH4/N, %) ............. 

 
57 

 
Tabela 4 -   
 

 
Médias e desvios padrão da proporção de partículas retidas 
nas peneiras e tamanho médio de partículas utilizando o jogo 
de peneiras de Penn state .......................................................... 

 
 
 
58 

Tabela 5 -  Médias, desvios padrão, valores mínimo e máximo da massa 
de silagem retida nas peneiras.................................................... 

59 

 
Tabela 6 - 
 
 
Tabela 7 -  
 
 
 
 
 

 
Quantificação de micotoxinas  em silagens de milho, pelo 
método Elisa de silagens da microrregião de Apucarana ........... 
 
Micotoxinas em função do escore de compactação das 
silagens de milho ......................................................................... 
 

 
 
60 
 
 
62 

   
 

 



LISTA DE QUADROS 
 

Capítulo I 
 

Quadro 1 - Limites máximos de tolerância (LMT) para rações destinadas a 
alimentação animal ..................................................................... 

 
32 

   
Capítulo II 
 

Quadro 1 -  Perfil das propriedades e silos analisados .................................. 49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
AFLS 

AFB1 

AFB2 

AFG2 

AFM1 

ANVISA 

CCD 

CE 

CL 

CLAE 

CM 

CO2 

CPFOR 

 

DON 

DP 

EE 

FB 

FB1 

FB2 

FDA 

FDN 

HCl 

HPLC 

LAMIC 

 

MM 

MS 

N2 

NaOH 

NDT 

N-NH4 

Aflatoxinas 

Aflatoxina B1 

Aflatoxina B2 

Aflatoxina G2  

Aflatoxina M1 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Cromatografia em Camada Delgada 

Compactação Excessiva 

Compactação Leve 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

Compactação Média 

Gás Carbônico 

Centro de Pesquisas em Forragicultura da Universidade 

Federal do Paraná 

Deoxinivalenol, Vomotoxina 

Desvio Padrão 

Extrato Etéreo 

Fumonisinas 

Fumonisina B1 

Fumonisina B2 

Fibra em Detergente Ácido 

Fibra em Detergente Neutro 

Ácido Clorídrico 

High Performance Liquid Cromatography 

Laboratório de Análises Micotoxicológicas - Universidade 

Federal de Santa Maria 

Material Mineral 

Matéria Seca 

Nitrogênio 

Hidróxido de Sódio 

Nutrientes Digestíveis Totais 

Nitrogênio Amoniacal 



N-NH3 

OCRA 

OMS 

PB 

pH 

RDC 

TMP 

UR 

Amônia 

Ocratoxina 

Organização Mundial de Saúde 

Proteína Bruta 

Potencial Hidrogeniônico 

Resolução Diretrizes do Colegiado 

Tamanho médio das partículas 

Umidade Relativa 

ZEA 

 

 

Zearalenona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 
 
 

CAPÍTULO I ......................................................................................................15 
1. Introdução .................................................................................................15 

2. Revisão de Literatura ...............................................................................17 

Produção de silagens ...................................................................................17 

Processo de ensilagem ................................................................................18 

Perdas e problemas na conservação da silagem de milho ..........................20 

Fatores que favorecem o desenvolvimento fúngico e de micotoxinas.........22 

Contaminação por micotoxinas das silagens, leite e seus produtos.............25 

Método de amostragem de silagens .............................................................33 

Análise física da forragem conservada .........................................................34 

Metodologia analítica para micotoxinas.........................................................35 

3. Referências ...............................................................................................38 

4. Objetivos ...................................................................................................43 

4.1 Geral .....................................................................................................43 

4.2 Específico .............................................................................................43 

CAPÍTULO II .....................................................................................................44 

Quantificação de micotoxinas e análise bromatológica de silagens de milho 

na microrregião geográfica de Apucarana, no Norte do 

Paraná...........................................................................................................45 

    Introdução......................................................................................................47 

    Material e Métodos........................................................................................48 

    Resultados e Discussão................................................................................53 

    Conclusão......................................................................................................64 

    Considerações Finais ...................................................................................65 

    Referências....................................................................................................66 

ANEXOS............................................................................................................70 

    Anexo 1 - Tabela de Conversão ...................................................................71 

    Anexo 2 – Diagnóstico – Produtores ............................................................72 

 

 



15 

 

CAPÍTULO I 1 

 2 

 3 

1. INTRODUÇÃO 4 

 5 

As micotoxinas são definidas por vários autores como sendo 6 

metabólitos tóxicos secundários produzidos por fungos filamentosos 7 

(NOVINSKI, 2013; DILKIN et al. 2014). A evidência de ocorrência das 8 

micotoxinas está relatada desde o Antigo Testamento, porém ganharam mais 9 

importância científica a partir de 1960, quando as aflatoxinas foram 10 

responsabilizadas pela mortalidade de 100.000 perus no Reino Unido (DILKIN 11 

et al. 2014). 12 

Os fungos são encontrados naturalmente no ambiente e seus 13 

esporos estão presentes no solo e nas culturas, contaminando os alimentos 14 

através da produção de micotoxinas (MARSON, 2014). 15 

Com o avanço das pesquisas, ficou evidente que as mesmas 16 

possuem propriedades extremamente tóxicas a todos os mamíferos. Desta 17 

forma, cada vez mais, as micotoxinas vêm ganhando espaço no cenário 18 

mundial (DILKIN et al. 2014). 19 

 Constantemente, as micotoxinas são temas de pesquisas 20 

relacionadas à fisiologia, produção de toxinas e desenvolvimento dos fungos 21 

produtores de micotoxinas. Nessa área, muito ampla e complexa, sabe-se que 22 

os fungos toxicogênicos crescem e se proliferam bem em cereais e grãos, 23 

principalmente no amendoim, milho, trigo, cevada, sorgo e arroz, onde 24 

geralmente encontram um substrato altamente nutritivo para o seu 25 

desenvolvimento. Os cereais e grãos, por sua vez, perdem importantes 26 

parcelas das suas qualidades nutritivas, além de estarem contaminados com 27 

micotoxinas que podem permanecer por longos períodos nos substratos, 28 

mesmo na ausência de fungos produtores (DILKIN et al. 2014). 29 

 Alguns destes cereais são muito utilizados para a alimentação 30 

animal, especialmente o milho, fornecido em grãos, na forma farelada e como 31 

silagem. O uso de silagens em nutrição de ruminantes é uma prática muito 32 

comum, sendo uma boa alternativa principalmente em épocas de estiagem, 33 

onde o pasto encontra mais dificuldade de crescer e torna-se indisponível 34 
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(HORN et al. 2014). A ensilagem de forragens está entre os métodos mais 35 

difundidos de conservação, permitindo um estoque de alimento de qualidade 36 

por longos períodos (NOVINSKI, 2013). 37 

 O conhecimento e a identificação de fungos e micotoxinas em 38 

silagens são de extrema importância, já que esse alimento compõe grande 39 

parte da dieta de ruminantes, notadamente vacas leiteiras. O assunto 40 

micotoxinas em silagens desperta muito interesse na pesquisa, pois esse 41 

alimento é propício ao crescimento fúngico e consequente contaminação, e 42 

essas substâncias representam um risco muito grande tanto para animais 43 

como para saúde humana (NOVINSKI, 2013; COIMBRA, 2002). 44 

Nas vacas, os efeitos das micotoxinas são variáveis mas, na maior 45 

parte das vezes ocorre uma quebra de produção mais ou menos associada a 46 

uma diminuição na ingestão. Os sintomas podem incluir: diarréia intermitente 47 

(por vezes ensanguentada e de cor escura), redução ingestão ou mesmo 48 

recusa em comer, pêlo áspero, perda de peso, quebra de produção, aumento 49 

da incidência de abortos ou morte embrionária, cios silenciosos, ciclos éstricos 50 

irregulares, manifestação de cio em vacas gestantes e diminuição da taxa de 51 

concepção. Por vezes, pode também haver um aumento de distúrbios 52 

digestivos, metabólicos e reprodutivos como deslocamento de abomaso, 53 

cetoses, fígado gordo, retenção de placenta e metrites, e maior incidência de 54 

mastites. Em casos mais ligeiros aparecem apenas alguns destes sintomas, 55 

em casos mais severos podem aparecer vários. Porém, estes sintomas não 56 

são específicos, pelo que o diagnóstico é difícil. A agravar ainda mais esta 57 

dificuldade, pode haver intoxicação por várias toxinas e interação com outros 58 

fatores. Muitos estudos indicam que a presença de micotoxinas é freqüente em 59 

todos os alimentos utilizados pelos animais, incluindo silagens e fenos. Porém, 60 

a interpretação dos resultados analíticos tem que ser cautelosa, devendo-se ter 61 

em conta o nível de incorporação na dieta dos alimentos mais contaminados. 62 

Assim, o nível de toxinas presente na matéria seca da dieta total é o elemento 63 

de informação mais importante a ter em conta (GIMENO, 2011).  64 

Assim, justifica-se a crescente preocupação em relação à qualidade 65 

dos alimentos utilizados na nutrição de ruminantes, visando oferecer alimentos 66 

livres de contaminação por micotoxinas, o que contribui para o melhor 67 

desempenho do animal.  68 
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Além disso, o conhecimento e controle de micotoxinas evita perdas 69 

econômicas consideráveis, sendo que o gerenciamento e a prevenção dessas 70 

contaminações também são objeto de interesse da saúde pública e cada vez 71 

merecem mais atenção. 72 

  73 

 74 

2. REVISÃO DE LITERATURA 75 

 76 

 77 

Produção de silagens  78 

 79 

Silagem é a forragem verde, suculenta, conservada por meio de um 80 

processo de fermentação anaeróbica, sendo armazenadas em silos. Quando 81 

preparada corretamente, o valor nutritivo da silagem é semelhante ao da 82 

forragem verde (HORN, 2013). 83 

 De acordo com Neumann (2010), a ensilagem não melhora a 84 

qualidade das forragens, apenas conserva a qualidade original. 85 

A conservação de forragens na forma de silagem é a prática mais 86 

difundida pelo mundo para suplementação volumosa de ruminantes. As plantas 87 

utilizadas para esse fim compreendem as leguminosas e gramíneas tais como: 88 

alfafa, capins tropicais e de clima temperado, cana de açúcar, milho, sorgo, 89 

entre outras (NOVINSKI, 2013). 90 

Segundo Horn et al. (2014) o objetivo da ensilagem é minimizar as 91 

perdas de matéria seca (MS) e de energia e manter a qualidade da fração 92 

proteica da forrageira durante a estocagem. Para tal, a ocorrência de um 93 

processo de fermentação eficiente é fundamental. 94 

O uso de silagens na criação de ruminantes é muito comum. A 95 

resposta do animal à silagem é dependente do padrão de fermentação que por 96 

sua vez afeta a forma e a concentração dos nutrientes e a ingestão (JOBIM et 97 

al. 2007). 98 

Um sistema de produção animal eficiente (carne e leite) exige oferta 99 

de alimento de qualidade ao longo do ano com a finalidade de manter os níveis 100 

de produtividade estáveis. Essa eficiência deve ser entendida tanto como 101 

retorno financeiro na atividade quanto no menor impacto ambiental do sistema. 102 
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Isso leva a um incremento em qualidade com obtenção de altos ganhos e 103 

utilização consciente dos recursos naturais com a mínima agressão ao meio 104 

ambiente (NOVINSKI, 2013). 105 

Deve se considerar que as silagens produzidas em muitas 106 

propriedades brasileiras possuem qualidade inferior a esperada para este tipo 107 

de alimento, bem como rendimento abaixo do potencial no que se refere a 108 

desempenho das plantas na lavoura. Esses índices são resultados da falta de 109 

cuidados na preparação, condução e desabastecimento do silo e ainda no 110 

cultivo da lavoura onde correção de acidez do solo, adubação e controle de 111 

doenças são negligenciados. O conjunto de todos esses fatores deletérios leva 112 

a obtenção de silagens de baixa qualidade nutricional com alto percentual de 113 

perdas e consequentemente de custo elevado de produção (NOVINSKI, 2013; 114 

JOBIM et al. 2007).  115 

E assim a equivocada afirmação de que a silagem tem alto custo 116 

dentro do sistema de produção se torna verdadeira, devido a menor quantidade 117 

de nutriente estocado por unidade de área. Por outro lado quando as boas 118 

práticas de produção da silagem são seguidas, obtém-se um produto de alta 119 

qualidade e em grande quantidade, caracterizando assim o objetivo principal da 120 

adoção desta prática que é o estoque de forragem com bom teor de energia 121 

digestível e de baixo custo (NOVINSKI, 2013). 122 

O uso de silagem de milho contribui para: aumentar o consumo da 123 

forragem e da dieta total; diminuir o custo da alimentação, pois produz mais 124 

leite ou carne por kg de concentrado usado e reduz a densidade energética e 125 

proteica do concentrado; viabilizar o potencial genético dos animais, pois 126 

aumenta a produção no pico da lactação; melhorar a qualidade do leite e da 127 

carne; otimizar a fermentação e a saúde do rúmen; melhorar o desempenho 128 

reprodutivo (NEUMANN, 2010). 129 

Além disso, a utilização de silagens auxilia na diminuição dos custos 130 

de produção, pois apresentam alto valor nutritivo, o qual auxilia na produção de 131 

leite em períodos de estiagem. É adequada para animais criados em sistema 132 

de confinamento (RODRIGUES et al. 2002). 133 

Desta forma, a utilização de silagens é uma prática bastante adotada 134 

por produtores de leite, principalmente da região central e sul do Brasil. 135 

 136 
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Processo de ensilagem 137 

 138 

A ensilagem é a prática mais difundida de conservação de alimento 139 

para ruminantes. O processo tem como princípio privar os microrganismos, que 140 

colonizam naturalmente a planta, do oxigênio com o objetivo de estimular o 141 

metabolismo dos microrganismos anaeróbios. A mudança na população 142 

microbiana dá origem ao processo fermentativo que resulta na produção de 143 

ácidos orgânicos, principalmente os ácidos lático, acético e propiônico, os quais 144 

possuem propriedades antimicrobianas. Enquanto a anaerobiose e a 145 

concentração dos ácidos forem mantidas o material permanecerá com seu 146 

valor nutritivo conservado (NOVINSKI, 2013). 147 

O processo pode ser considerado ótimo quando a composição 148 

química da silagem se assemelha ao material que a originou. Para tanto, 149 

alguns fatores são determinantes para alcançar esse resultado tais como: 150 

quantidade de substrato fermentescível na forragem, cuidados na confecção da 151 

silagem e manejo pós abertura do silo (NOVINSKI, 2013). 152 

 O processo de ensilagem consiste em cortar a forragem no campo, 153 

picá-la em pedaços de 2 a 3 cm e ir colocando a forragem picada no fundo do 154 

silo. A cada camada colocada o material deve ser compactado. A compactação 155 

bem feita é um dos segredos da boa ensilagem e serve para expulsar o ar de 156 

dentro da massa de forragem (CARDOSO e SILVA, 1995). Uma boa 157 

compactação deve proporcionar cerca de 1000 kg de silagem/m3 (JOBIM, 158 

BRANCO, SANTOS, 2003). A presença de ar prejudica a fermentação, e é por 159 

isso também que é importante vedar bem o silo depois de cheio. A última 160 

camada deve ter forma abaulada e, no caso do silo-trincheira, ela deve ser 161 

acima da superfície para que a água da chuva não fique parada em cima do 162 

silo e possa escorrer para fora deste (CARDOSO e SILVA, 1995).  163 

Velho et al. (2007) analisaram a composição bromatológica de 164 

silagens de milho produzidas com diferentes densidades de compactação. O 165 

objetivo foi avaliar o efeito da densidade de compactação, 500 kg (médio) e 166 

600 kg (alto) de matéria verde por metro cúbico de massa ensilada, na 167 

qualidade final da silagem em relação ao material original. Os autores 168 

concluíram que as densidades de compactação afetaram significativamente os 169 

teores de açúcares solúveis, matéria orgânica do resíduo insolúvel em etanol a 170 
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80% carboidratos não-estruturais, fibra em detergente neutro corrigida para 171 

cinzas e proteína, lignina em detergente ácido e nitrogênio amoniacal. Os 172 

autores ainda afirmaram que a maior densidade de compactação resultou em 173 

melhor conservação dos glicídios solúveis, em menor alteração dos 174 

carboidratos estruturais e em menor proteólise na silagem de milho. 175 

Santos et al. (2010) pesquisaram as características fermentativas e 176 

a qualidade das silagens de seis variedades de milho – BRS Caatingueiro, BRS 177 

Assum Preto, BR 5033 Asa Branca, BR 5028 São Francisco, Gurutuba e BRS 178 

4103. Os autores avaliaram: matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), 179 

proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente 180 

ácido (FDA), extrato etéreo (EE), carboidratos totais (CHO), carboidratos não 181 

fibrosos (CNF), pH, nitrogênio amoniacal como parte do nitrogênio total (N-182 

NH3/NT), ácidos orgânicos e digestibilidade in vitro da matéria seca (DIVMS) 183 

das silagens. As conclusões do estudo foram que as variedades BR 5028 – 184 

São Francisco e Gurutuba destacaram-se das demais em relação ao teor de 185 

matéria seca. A variedade BRS Caatingueiro apresentou maior teor de 186 

carboidratos não fibrosos em relação às demais. Os autores afirmam ainda que 187 

as silagens de todas as variedades foram classificadas como de excelente 188 

qualidade, por apresentarem potencial para ensilagem. 189 

 190 

 191 

Perdas e problemas na conservação da silagem de milho  192 

 193 

A silagem de milho é um volumoso considerado padrão, em função 194 

dos adequados teores de carboidratos solúveis existentes na planta, que 195 

proporcionam fermentação láctica e promovem a conservação de forma 196 

eficiente, produzindo um alimento de alto valor nutritivo e de grande aceitação 197 

pelos animais, com grande produção de massa verde e teor adequado de 198 

matéria seca (CAETANO, 2001). Dessa forma, a silagem de milho é 199 

mundialmente usada como volumoso para produção de carne e leite, em 200 

épocas específicas ou durante o ano todo (NOVINSKI, 2013). 201 

A planta de milho tornou-se amplamente utilizada como forragem 202 

conservada devido suas características de qualidade, facilidade de manejo, 203 

boa fermentação e aceitação pelos animais. A qualidade nutricional da silagem 204 
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de milho é facilmente afetada pelas práticas de condução da lavoura, clima e 205 

manejo do silo, no entanto os valores médios de composição bromatológica 206 

descritos na literatura são de 27,8; 8,0; 2,4; 53,5; 28,4; 2,4 e 69,3% para 207 

matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, fibra em detergente neutro, fibra 208 

em detergente ácido, lignina e nutrientes digestíveis totais, respectivamente 209 

(NOVINSKI, 2013). 210 

Entretanto apesar dos convenientes da planta do milho, ainda 211 

existem pontos negativos na confecção das silagens, relacionados ao manejo 212 

de confecção. Um deles está no tempo utilizado no enchimento do silo, na 213 

compactação e vedação do silo. O silo deve ser planejado de forma a não levar 214 

mais do que 3 dias para enchê-lo por completo pois períodos longos podem 215 

comprometer a fermentação e a silagem começa a apodrecer (JOBIM et al, 216 

2007).  217 

Além disso, antes da ensilagem é necessário dimensionar 218 

adequadamente os silos em relação à demanda diária. Quando a quantidade 219 

de silagem a ser retirada diariamente for pequena o ideal é fazer mais de um 220 

silo, com menor superfície frontal. Assim, a área de silagem exposta ao ar será 221 

menor e a espessura da fatia maior, sendo retirada diariamente toda a silagem 222 

que está em processo de deterioração. (JOBIM, BRANCO, SANTOS, 2003). 223 

Outro fator a influenciar na qualidade final do material é o processo 224 

de compactação. Esta deve ser bem feita, eliminando ao máximo o ar presente, 225 

e facilitando assim a fermentação anaeróbica. O tamanho da partícula e o 226 

conteúdo de massa seca influenciam na expulsão do ar e consequentemente 227 

na compactação da silagem. Forragens com alto conteúdo de massa seca 228 

(MS) apresentam a compactação dificultada e as forragens com mais de 60% 229 

de MS geralmente não permitem uma compactação adequada. Quanto ao 230 

tamanho de partícula, é indicado que a forragem seja triturada ao tamanho 231 

médio de 2- 2,5 cm (CARDOSO e SILVA, 1995).   232 

O aumento do pH após a exposição da silagem ao ar, queda no teor 233 

de carboidratos solúveis e baixa concentração de ácido lático são importantes 234 

indicadores da deterioração da massa ensilada. Em temperaturas inferiores a 235 

10ºC e superior a 40ºC, a silagem poderá apresentar maior estabilidade pela 236 

inibição no crescimento de fungos. Todavia, as temperaturas intermediárias 237 
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favorecem uma alta taxa de crescimento desses microrganismos (JOBIM, 238 

BRANCO, SANTOS, 2003). 239 

 240 

 241 

Fatores que favorecem o desenvolvimento fúngico e de 242 

micotoxinas 243 

 244 

Os maiores danos ocasionados pelo desenvolvimento fúngico em 245 

grãos e sementes armazenados são: perda do poder germinativo, perda de 246 

matéria seca, alteração do valor nutricional e contaminação por micotoxinas 247 

(TIBOLA, LORINI, MIRANDA, 2009). 248 

Entre os principais organismos nocivos na silagem encontram-se os 249 

fungos filamentosos. São indesejáveis nos alimentos destinados aos animais 250 

devido à produção de compostos extremamente tóxicos, conhecidos como 251 

micotoxinas, que causam perdas imensuráveis (NOVINSKI, 2013). 252 

Micotoxinas são agentes químicos produzidas durante o 253 

metabolismo secundário de fungos filamentosos, que contaminam alimentos e 254 

rações animais, produzindo efeitos agudos (micotoxicoses) ou crônicos 255 

(OLDONI, ROSA e TEIXEIRA, 2012). 256 

Os estímulos que levam o fungo a produzir substâncias tóxicas 257 

ainda não estão totalmente esclarecidos. Há indícios de que a produção de 258 

compostos secundários está relacionada com o processo de esporulação. Os 259 

metabólitos secundários são formados durante a fase final de crescimento e 260 

não possuem qualquer função específica para desenvolvimento do fungo. No 261 

entanto, evidências mostram que são formados quando grandes quantidades 262 

de metabólitos primários estão acumulados no organismo. Logo, a produção de 263 

micotoxinas representa uma forma de redução deste acúmulo (NOVINSKI, 264 

2013). 265 

De acordo com Souza, Novinski e Schmidt (2011) fatores como 266 

pragas na lavoura, processo inadequado de ensilagem (compactação 267 

insuficiente, vedação deficiente) e manejo do silo podem contribuir para o 268 

desenvolvimento de fungos filamentosos, que quando submetidos a estresse 269 

produzem micotoxinas. Os mesmos autores ressaltam que as micotoxinas 270 

causam danos aos animais, sentidos principalmente na reprodução e 271 
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produtividade. As toxinas mais comuns encontradas nos alimentos para 272 

animais são aflatoxinas (AFLs), zearalenona (ZEA) e fumonisinas (FB).  273 

Outra característica importante para entendimento da produção de 274 

micotoxinas em alimentos é o fato de a presença do mofo não indicar 275 

necessariamente a presença de toxinas. Não está muito bem esclarecido na 276 

literatura, mas alguns autores atribuem essa falta de relação à necessidade de 277 

algum agente estressante ao fungo para produção de toxina (NOVINSKI, 2013; 278 

IAMANAKA, OLIVEIRA e TANIWAKI, 2010). 279 

Os três fungos principais produtores das micotoxinas são: 280 

Aspergillus, Penicillium e Fusarium (MAIA e SIQUEIRA, 2007; IAMANAKA, 281 

OLIVEIRA e TANIWAKI, 2010). Sendo que os dois primeiros são normalmente 282 

encontrados como contaminantes presentes em alimentos durante a secagem 283 

e estocagem (MAIA e SIQUEIRA, 2007). 284 

Segundo Novinski (2013), as espécies de fungo Fusarium são as 285 

mais encontradas na planta, antes da colheita. O autor afirma que as plantas 286 

danificadas por insetos ou doenças estão sujeitas a maior infestação por esses 287 

fungos, servindo como fontes contaminadoras da silagem. No entanto, essas 288 

espécies não toleram ambientes anaeróbios e ácidos, e desaparecem em 289 

alguns dias na massa ensilada. Por outro lado, o mesmo autor alerta que se a 290 

compactação e vedação permitirem a entrada de oxigênio, fazendo com que 291 

haja deterioração do material e aumento considerável da concentração de 292 

micotoxinas. Assim, o autor conclui que a manutenção de um ambiente 293 

anaeróbio é consideravelmente comprometida após a abertura do silo, 294 

demonstrando o risco constante de produção de micotoxinas em silagens. 295 

O desenvolvimento dos fungos toxicogênicos e a produção de 296 

micotoxinas, tanto na natureza como no laboratório, são dependentes ou 297 

influenciados por uma série de fatores, como temperatura, umidade, substrato, 298 

pH, pressão osmótica, cepa do microrganismo e ocorrência de competição 299 

entre os componentes da microbiota normal. A temperatura, umidade e o 300 

substrato são os mais importantes (COIMBRA, 2002; TIBOLA, LORINI e 301 

MIRANDA, 2009; OLDONI, ROSA e TEIXEIRA, 2012). 302 

Os fungos toxicogênicos podem crescer no campo, durante a 303 

colheita e no período de estocagem, devido à vários fatores, sendo estes 304 

denominados fatores intrínsecos (quando inerentes ao substrato) e fatores 305 
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extrínsecos (quando inerentes aos fatores que envolvem o substrato). Os mais 306 

importantes dentre eles, que levam a formação dos fungos são: conteúdo de 307 

umidade, umidade relativa do ar, temperatura, microclima e substrato 308 

(SCUSSEL, 1998; OLDONI, ROSA e TEIXEIRA, 2012).  309 

a) Umidade: em termos de umidade os fungos são classificados 310 

como: fungos de campo – aqueles que ocorrem no campo, invadem produtos 311 

com conteúdo de umidade de 22-23% e em umidades de 90-100%; fungos de 312 

estocagem – aqueles que, na estocagem, invadem produtos com conteúdo de 313 

umidade de 15% em ambiente com umidade relativa de 70-90%. O Aspergillus 314 

flavus é classificado como de estocagem, porém, está na categoria overlaping, 315 

ou seja, é tanto fungo de campo quanto de estocagem. Ele requer para seu 316 

crescimento umidade relativa de 80-90% (SCUSSEL, 1998).  317 

b) Umidade relativa: dependendo da umidade presente no alimento 318 

e da umidade presente no ambiente, haverá ganho ou perda de umidade do 319 

produto, favorecendo ou impedindo a proliferação de fungos. A umidade 320 

relativa mínima para o desenvolvimento é de 70% sendo ótima a 80-85%, 321 

contudo eles também podem crescer a UR de 90-100% (SOUZA, 2003). 322 

c) Temperatura: segundo Scussel (1998) a temperatura tem menor 323 

influência do que a umidade no desenvolvimento fúngico e na produção de 324 

micotoxinas. Os fungos se desenvolvem bem a temperaturas de 20 -  30°C. 325 

d) Microclimas: a composição dos gases atmosféricos tem grande 326 

influência no crescimento fúngico e formação das micotoxinas. A presença de 327 

grandes quantidades de CO2 e N2 inibem o crescimento e formação das 328 

toxinas. Ambientes com 20% de CO2 inibe a formação de micotoxinas. Já 329 

ambientes com mais de 40% de CO2 tem o crescimento fúngico e formação da 330 

micotoxinas inibidos (LAZZARI,1993).  331 

e) Substrato: o substrato tem papel importante no desenvolvimento 332 

fúngico e na formação de micotoxinas, seja como sendo fonte de microminerais 333 

ou como fontes de energia. A faixa de pH ótima é de 5 a 6 (SOUZA, 2003). 334 

Segundo Scussel (1998) alimentos ácidos ou que estão iniciando ou já estão 335 

fermentados, são ótimos substratos para a proliferação de fungos e produção 336 

de toxinas. 337 

Alonso et al. (2013) realizaram um levantamento bibliográfico sobre 338 

a relevância dos fungos e da presença de micotoxinas em silagens. 339 
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Destacaram que o problema não se concentra somente em doenças animais 340 

ou perdas de produção, mas a existência de micotoxinas na alimentação 341 

animal pode acarretar à presença de seus produtos metabólicos em produtos 342 

lácteos, que eventualmente afetarão a saúde humana. Os autores concluíram 343 

que quanto mais conhecimento nesta área, maior será a elucidação da 344 

influência que essa microbiota fúngica exerce na produção e / ou degradação 345 

de micotoxinas na silagem. Visto que alguns desses fungos, embora patógenos 346 

oportunistas, são epidemiologicamente relevantes e, além disso, representam 347 

um alto risco de contaminação também para trabalhadores agrícolas que lidam 348 

com eles de forma inadequada.  349 

 350 

 351 

Contaminação por micotoxinas das silagens, leite e seus 352 

produtos 353 

 354 

Atividades agrícolas envolvem o uso diário de silagem de milho 355 

como alimento para o gado, o que pode estar contaminado por fungos 356 

micotoxicogênicos. Más condições de armazenamento durante a ensilagem, 357 

principalmente em silagens mais velhas expostas a fatores como aquecimento, 358 

contaminação por água da chuva, infestação de insetos pode levar a 359 

crescimento indesejável dos fungos toxicogênicos, redução do valor nutritivo e 360 

produção de micotoxinas. Considerando que os alimentos ingeridos pelos 361 

bovinos são passíveis de contaminação por micotoxinas, é esperado a 362 

eliminação de seus metabólitos no leite e na urina destes animais (RICHARD et 363 

al, 2009). 364 

Segundo Coimbra (2002); Jobim, Branco e Santos (2003), as 365 

principais micotoxinas que têm sido relatadas em milho são aflatoxinas, 366 

ocratoxina e as toxinas de Fusarium: a zearalenona, vomotoxina, toxina T2 e, 367 

mais recentemente, as fumonisinas.  368 

No Brasil, há poucos relatos da ocorrência de ocratoxina. A 369 

zearalenona, vomotoxina, toxina T2 e as Fumonisinas são mais frequentes nos 370 

Estados da região Sul, como, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  371 

A contaminação do milho com aflatoxinas antes da colheita é um 372 

problema sério em vários países. Compreender o processo de infecção ao 373 
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Aspergiilus flavus, e de outros fungos, no milho, e os fatores que o influenciam, 374 

é essencial para criar estratégias de controle (COIMBRA, 2002). 375 

Prado et al (1999) observaram em pesquisa realizada em Belo 376 

Horizonte que das 61 amostras de leite analisadas, 50 (82%) apresentavam 377 

AFM1 embora estivessem em concentrações dentro dos limites permitidos no 378 

Brasil, que segundo a RDC 7/2011 (BRASIL, 2011) o limite para AFM1 0,5 379 

µg/kg. Destas, apenas 3 estavam com valores acima de 0,05 µg/kg, tolerância 380 

exigida por alguns países da Europa. Também Rosmaninho et al. (2006) 381 

analisando 40 amostras de leite de consumo dos tipos A, B, C e longa vida 382 

comercializados no município de São Paulo no período de janeiro a maio de 383 

2002 encontraram 23 amostras (57,5%) positivas para AFM1, em níveis que 384 

variaram de 10,6 a 121,2 ng/L, valores dentro da faixa tolerada no Brasil.  385 

Oliveira et al. (2010) relatam que ao pesquisar amostras de leite da 386 

região Nordeste do estado de São Paulo encontraram concentrações de AFM1 387 

abaixo dos limites de tolerância brasileiros, porém ressaltam que ainda há 388 

necessidade de adequação das práticas agrícolas nas propriedades leiteiras a 389 

fim de evitar a contaminação da alimentação animal, e consequentemente do 390 

leite, reduzindo assim o risco de exposição humana à AFM1 através do 391 

consumo do leite. 392 

Já Gonçalez et al. (2005) analisando amostras de leite de 27 393 

municípios de São Paulo observaram 17 (39,5%) amostras positivas das 43 394 

analisadas sendo que destas, 64,7% apresentavam concentração acima do 395 

limite máximo permitido pela legislação brasileira (0,5 µg/kg).  396 

Segundo Gimeno (2005), a contaminação média por AFM1 397 

resultante de 10.778 amostras de leite procedentes de diferentes países da 398 

Europa é de 0,023 ppb. A distribuição da AFM1 em alguns alimentos 399 

elaborados a partir de leite contaminado é de aproximadamente 40-60% em 400 

queijos, 10% nas natas e menos de 2% na manteiga. Considerando a elevada 401 

hidrossolubilidade da AFM1, a associação desta com a caseína quando esta é 402 

precipitada parece ser a explicação de como esta toxina passa para o queijo e 403 

não para o soro.  404 

A pasteurização ou processamento não destrói a AFM1 exigindo, 405 

desta forma, um controle de qualidade cada vez mais rigoroso pelas indústrias 406 

alimentícias (PRADO et al. 1999).  407 
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Carvalho (1995) abordou os fatores que favorecem a contaminação 408 

dos alimentos humanos e animais por fungos, as condições para a ocorrência, 409 

diagnóstico, controle das micotoxicoses, os efeitos de ordem econômica, 410 

sanitária e comercial, as micotoxicoses humanas e animais, além de suas 411 

características principais. O autor afirma que, para controlar a contaminação 412 

dos alimentos por micotoxinas, a melhor medida é evitar a produção da 413 

mesma, através de uma tecnologia de alimentos adequada, controlar o 414 

crescimento de fungos e subsequente produção de micotoxinas. Nesta 415 

perspectiva, o autor defende que a micotoxicologia torne-se temática 416 

diretamente relacionada aos alimentos, bem como um importante capítulo da 417 

Patologia Toxicológica humana e animal. 418 

Sabendo-se que a ingestão de alimentos contaminados com estas 419 

micotoxinas em baixos teores, mas com frequência e por tempo prolongado 420 

pode levar ao aparecimento de efeitos crônicos, tornando-se 421 

claro que as aflatoxinas representam um sério risco para a saúde humana 422 

(TAVEIRA e MÍDIO,1999). Coimbra (2002) cita a Organização Mundial da 423 

Saúde (OMS) ao afirmar que doses pequenas a longo prazo, podem ser mais 424 

prejudiciais do que uma dose elevada de uma só vez. O autor afirma ainda 425 

que, no Brasil somente existe legislação sobre aflatoxinas. 426 

Pensando em minimizar os problemas ocasionados pelas 427 

micotoxinas o Centro de Pesquisas em Forragicultura da Universidade Federal 428 

do Paraná (CPFOR), em 2011 criou valores de referência para silagens. O 429 

objetivo é estabelecer limites, entre aceitável e crítico, para as micotoxinas 430 

frequentemente encontradas em silagens.   431 

Sassahara, Yanaka e Pontes (2003) pesquisaram a ocorrência de 432 

aflatoxina e zearalenona em alimentos (volumosos e concentrados) destinados 433 

ao gado leiteiro na Região Norte do Estado do Paraná. Para tanto os autores 434 

utilizaram como metodologia analítica a cromatografia em camada delgada. 435 

Das 272 amostras analisadas para aflatoxinas, 37 (13,6%) foram positivas, 436 

sendo 20 (7,3%) acima do limite de 20mg/Kg determinado pela ANVISA. Das 437 

189 amostras analisadas para zearalenona, 32 (16,9%) amostras foram 438 

positivas, e todas estavam acima do limite de 200mg/Kg recomendado pelos 439 

veterinários da região norte do Paraná, Brasil. Os autores concluíram que 440 

houve maior contaminação por aflatoxinas em alimentos concentrados, 441 
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enquanto que maior contaminação por zearalenona ocorreu em alimentos 442 

volumosos. 443 

A Tabela 1 apresenta os limites estabelecidos para silagens, 444 

desconsiderando outras fontes alimentares que podem contribuir para 445 

aumentar a concentração de micotoxinas na dieta. 446 

 447 

Tabela 1. Limites de Micotoxinas para silagens. 448 

Limites AFLA 

(ppb) 

ZEA 

(ppb) 

DON 

(ppb) 

FBs (B1+B2) 

(ppb) 

Aceitável <50* <285 <929 <1000 

Crítico >50* >286 >930 >1000 

(AFLA) aflatoxina, (ZON) zearalenona, (DON) vomotoxina, (OCRA) ocratoxina, (FBs) fumonisinas.  449 

Adaptado de CPFOR/UFPR 450 

* MAPA (1988). 451 

a) Zearalenona (ZEA) 452 

Zearalenona é um metabólito com capacidade estrogênica que pode 453 

causar impactos negativos sobre a fertilidade dos animais. A ZEA é produzida 454 

por várias espécies de fungos do gênero Fusarium, tais como: F. graminearum, 455 

F. culmorum. Na planta de milho esses fungos são responsáveis pela doença 456 

conhecida como podridão da espiga e do caule (NOVINSKI, 2013; IAMANAKA, 457 

OLIVEIRA e TANIWAKI, 2010). 458 

O Fusarium pode ser encontrado em culturas de trigo, milho e 459 

gramíneas. Contaminam as plantas via espiga, folha, caule e sementes e por 460 

esse motivo merecem atenção especial quando a cultura é destinada para 461 

produção de silagem de planta inteira. Fatores ambientais, doenças, ataque de 462 

insetos ou danos físicos geralmente estão relacionados com altas 463 

concentrações de micotoxinas na silagem, devido a maior presença de fungo 464 

na planta (NOVINSKI, 2013). 465 

A concentração de ZEA na silagem de milho é muito variável. Isso 466 

ocorre conforme a região e cuidados com a lavoura. Todavia, segundo 467 

Novinski, 2013, em ensaios com protocolos experimentais definidos, a 468 

concentração encontrada variou entre 300 ppb e 1 ppm. Porém, em 469 

levantamentos de campo é percebida uma amplitude muito maior nos valores 470 

detectados. 471 
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A presença das Fusarium-toxinas (ZEA, DON e FB) está mais 472 

relacionada com fatores ligados à lavoura e a fase pós-abertura do que ao 473 

processo fermentativo, embora possa ocorrer em silagens onde houve 474 

penetração de oxigênio durante a estocagem (NOVINSKI, 2013). 475 

Quanto aos níveis de segurança ou concentrações esperadas de 476 

ZEA para silagem de milho especificamente, não há relatos na literatura 477 

estabelecendo valores máximos ou mínimos, o que impossibilita ampliar a 478 

discussão sobre valores de referência e diretrizes a serem seguidas para 479 

segurança humana e animal (NOVINSKI, 2013). 480 

 481 

b) Fumonisinas B1 e B2 (FB1 e FB2) 482 

As fumonisinas são um grupo de micotoxinas produzidas por duas 483 

principais espécies de fungos Fusarium: F. verticilloides e F. prolifetarum. Estes 484 

agentes estão associados com as doenças podridão rosa e branca em plantas 485 

de milho. As fumonisinas FB1, FB2 e FB3 são as formas encontradas em milho 486 

em grão e silagens, porém o nível de concentração pode variar muito em 487 

silagens ou dentro do mesmo silo (NOVINSKI, 2013; IAMANAKA, OLIVEIRA e 488 

TANIWAKI, 2010). 489 

As fumonisinas têm sido encontradas como um contaminante 490 

comum de alimentos e rações à base de milho (IAMANAKA, OLIVEIRA e 491 

TANIWAKI, 2010). 492 

Várias causas estão envolvidas para determinar quais micotoxinas 493 

podem ser encontradas nas silagens. Novinski (2013) relata que em condições 494 

de temperatura baixa e alta umidade os fungos que prevaleceram foram os F. 495 

graminearum e F. culmorum produtores de zearalenona, enquanto que em 496 

ambiente seco e quente as espécies encontradas foram F. prolifetarum e F. 497 

verticilloides produtores de fumonisinas. Isso mostra que a presença de 498 

determinada espécie de fungo não permite predizer quais micotoxinas serão 499 

encontradas. 500 

 501 

c) Vomotoxina (DON) 502 

A vomotoxina provavelmente é a micotoxina mais largamente 503 

distribuída em alimentos e rações. A toxicose aguda é manifestada como uma 504 

desordem intestinal. O DON raramente causa uma toxicidade aguda porque a 505 
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sua presença na ração faz o animal rejeitar a ração (IAMANAKA, OLIVEIRA e 506 

TANIWAKI, 2010). 507 

Trata-se de outra toxina produzida pelas espécies de Fusarium (F. 508 

graminearium, F. culmorum, F. poae, F.sporotrioides, F. roseum). Novinski 509 

(2013) afirma que a DON e a ZEA são micotoxinas de ocorrência concomitante 510 

em amostras de silagem de milho contaminadas por Fusarium, aumentando o 511 

risco de doenças nos animais pelo efeito de associação das micotoxinas e pela 512 

alta inclusão desse volumoso na alimentação de ruminantes. 513 

A regulamentação de DON em alimentos foi realizada em apenas 37 514 

países, do quais nenhum possuiu regras claras para silagens. Esses limites 515 

são estabelecidos para trigo, cevada e milho. A maior parte desses países está 516 

localizada na União Europeia, e mesmo assim existe variação entre valores 517 

máximo permitidos que vão de 300 μg/kg a 2000μg/kg (FAO, 2003). 518 

 519 

d) Ocratoxina (OCRA) 520 

A ocratoxina é uma potente micotoxina nefrotóxica que pode causar 521 

câncer em animais de laboratório e em suínos. Os danos e o efeito letal podem 522 

variar de acordo com o animal e o tipo de ingestão (IAMANAKA, OLIVEIRA e 523 

TANIWAKI, 2010). 524 

A ocratoxina é produzida principalmente pelos fungos Penicillium 525 

verrucosum e Aspergillus alutaceus, A. ostianus, A. ochraceus, e 526 

frequentemente encontrada em grãos de cereais, frutas secas, vinho e com 527 

menor frequência em silagem de milho (NOVINSKI, 2013). 528 

Trinta e sete países no mundo adotam limites para OTA em 529 

alimentos, dos quais 29 estabelecem 5 μg/kg como valor máximo aceitável, 530 

segundo a FAO, (2003). 531 

 532 

e) Aflatoxina (AFLS) 533 

As aflatoxinas são substâncias extremamente tóxicas, mutagênicas 534 

e carcinogênicas. São produzidas principalmente por Aspegillus flavus e em 535 

menor proporção por Aspergillus parasiticus (NOVINSKI, 2013). 536 

A aflatoxina B1 é a forma mais prevalente das aflatoxinas e ao 537 

mesmo tempo considerada a mais tóxica (NOVINSKI, 2013; HORN, 2013; 538 

COIMBRA, 2002). Quando ingerida pelo animal a AFB1 pode ser parcialmente 539 
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convertida no rúmen ou ser absorvida diretamente. No fígado a AFB1 é 540 

transformada em aflatoxina M1 (AFM1), forma na qual pode ser excretada 541 

pelos fluídos corporais, tais como: urina e leite (NOVINSKI, 2013). 542 

A incidência das aflatoxinas é baixa em silagens bem conservadas, 543 

devido à incapacidade relativa do fungo produtor dessa toxina tolerar 544 

ambientes anaeróbios e ácidos. No entanto, se tais condições não forem 545 

mantidas, a possibilidade de crescimento fúngico pode resultar em altos níveis 546 

destas micotoxinas (NOVINSKI, 2013). 547 

Dentre as micotoxinas, as aflatoxinas são as que podem causar 548 

maiores danos aos seres humanos e animais, pela sua alta toxicidade e ampla 549 

ocorrência (MAIA e SIQUEIRA, 2007; IAMANAKA, OLIVEIRA e TANIWAKI,  550 

2010). 551 

As aflatoxinas (AFLs) são produzidas por fungos do filamentosos do 552 

Aspergillus, principalmente A. flavus, e A. parasiticus, são consideradas 553 

compostos altamente tóxicos, cancerígenos e mutagênicos (HORN, 2013; 554 

COIMBRA, 2002; MAIA e SIQUEIRA, 2007). Seu desenvolvimento ocorre 555 

especialmente em grãos como milho, trigo, amendoim, aveia, que são muito 556 

utilizados como ingredientes de rações animais. As toxinas mais importantes 557 

são as aflatoxinas B-blue: AFB1 e AFB2 e as G-green: AFG1 e AFG2 (HORN, 558 

2013). 559 

A aflatoxina B1 (AFB1) é a micotoxina a que se tem dado maior 560 

importância, uma vez que pode passar para o leite quando presente na dieta 561 

das vacas em determinados níveis e tem efeito cancerígeno. As aflatoxinas são 562 

tóxicas para o fígado, sendo que algumas espécies de animais são mais 563 

sensíveis que outras à sua ação (HORN et al. 2014; COIMBRA, 2002). 564 

A AFB1 é conhecida como a mais potente micotoxina produzida e 565 

um dos mais tóxicos carcinógenos conhecidos, podendo ser encontrada em 566 

concentrações significativas nos diferentes ingredientes de rações animais 567 

como farelo de amendoim, algodão e milho. É considerada de grande 568 

importância em saúde pública e animal (MAIA e SIQUEIRA, 2007). 569 

As principais espécies de fungos e micotoxinas encontradas em 570 

silagens estão apresentadas no Quadro 1.  571 

 572 

 573 
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Tabela 2. Principais micotoxinas e fungos encontrados em silagens. 574 

Micotoxina Espécie do fungo Cultura 

Aflatoxina B1, B2, G1, 

G2 

Aspergillusflavus, A. 

Parasiticus 

Milho 

Vomotoxina Fusariumgraminearum, F. 

Culmorum 

Milho, gramíneas e 

cereais de inverno 

Zearalenona F. graminearum, F. 

culmorum 

Milho, gramíneas e 

cereais de inverno 

Fumonisinas B1 e B2 F. verticillioides, F. 

Prolifetarum 

 

Milho 

Adaptado de Driehuis, (2011). 575 

 576 

 577 

Quadro 1: Limites Máximos de Tolerância (LMT) para rações destinadas a 578 

alimentação animal (MAPA, 1988). 579 

Micotoxinas Descrição do produto 
 

Limite máximo de 
tolerância (μg/kg) 

Aflatoxinas B1 Rações e concentrados 
para ruminantes 
adultos, exceto bovinos 
em lactação. 
Rações e concentrados 
para demais espécies, 
inclusive bovinosem 
lactação. 
Rações, concentrados e 
outros alimentos 
completos para animais 
de todas as espécies 
nas fases pré-inicial e 
inicial. 

50 
 
 
 
20 
 
 
 
10 
 

Fumonisinas B1 e B2 Rações e concentrados 
para monogástricos, 
exceto aves 
domésticas. 
Rações e concentrados 
para aves domésticas. 

5.000 
 
 
10.000 
 

Zearalenona Rações e concentrados 
para ruminantes em 
lactação. 
Rações e concentrados 
para suínos adultos.  
Rações e concentrados 
para suínos nas fases 

500 
 
 
100 
 
50 
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pré-inicial, inicial e 
marrãs. 

Vomotoxina 
 

Rações e concentrados 
para suínos. 
Rações e concentrados 
para aves e animais de 
companhia. 

1.000 
 
4.000 
 

Ocratoxina A* Rações e concentrados 
para suínos e alimentos 
para cães. 
Rações e concentrados 
para frangos de corte. 
 

50 
 
 
100 
 

*Nota: os níveis para OTA são baseados principalmente em 580 

segurança alimentar com relação a exportação de carne suína e avícola. 581 

 582 

 583 

Método de amostragem de silagens  584 

 585 

O processo de amostragem pode ter grande influência sobre a 586 

avaliação da qualidade dos alimentos, especialmente de silagens e fenos, dado 587 

os efeitos da tecnologia empregada na confecção da forragem conservada. 588 

Diante disso, fica evidente que a acurácia de uma análise da qualidade da 589 

forragem começa pela amostragem criteriosa do material a ser avaliado 590 

(JOBIM et al. 2007). 591 

A amostragem de silagens de milho é muito importante para a 592 

correta interpretação da real qualidade. Várias são as sugestões propostas, 593 

mas todas elas ressaltam a importância da mesma ser 594 

representativa.  595 

A coleta de amostra de silagem deverá ser feita pela remoção de 596 

uma coluna de 0,15m de profundidade por 0,30m de largura na face aberta. A 597 

silagem deve ser misturada, colocada em um saco plástico, fechada e 598 

acondicionada hermeticamente para remover o ar (CBAA, 2005). 599 

Já Jobim et al. (2007) recomendam que as amostras sejam tomadas 600 

em pontos que contemplam toda a superfície do painel. Posteriormente estas 601 

amostras formarão a amostra compostas par as análises desejadas. O número 602 

de amostras adequado varia em função do parâmetro a ser avaliado.  603 

Pereira (2010) enfatiza que a amostra deve ser coletada de 604 

diferentes pontos do painel (frente do silo) após ter sido retirada a primeira 605 
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camada. Devem ser coletadas várias amostras e misturadas, formando uma 606 

amostra composta. Em seguida deve ser congelada e enviada ao laboratório 607 

(JOBIM et al, 2007).  608 

Já a recomendação do Laboratório de Micotoxinas da Universidade 609 

Federal de Santa Maria para o sistema de amostragem (2011), é que a coleta  610 

da amostra no silo seja efetuada retirando de 200 a 500g em 2 pontos por m2. 611 

Depois a amostra deverá ser homogeneizada em superfície limpa e após 612 

retiradas 2 kg para envio ao laboratório para análise. 613 

Especialmente em silagens, onde pode haver diferenças 614 

significativas na composição química da massa de forragem em relação à 615 

localização da amostragem no painel do silo, a retirada de amostra deve ser 616 

criteriosa. Deve-se considerar que, principalmente nas áreas periféricas do silo, 617 

normalmente ocorrem maior atividade microbiológica com alterações 618 

relevantes na composição da forragem (JOBIM et al. 2007). 619 

 620 

 621 

Análise física da forragem conservada 622 

 623 

A medida do valor de pH em silagens foi considerada, no passado, 624 

como um importante indicador da qualidade de fermentação, sendo inclusive 625 

possível classificar as silagens em termos de qualidade. No entanto, 626 

atualmente essa variável deve ser usada com critério para fazer inferências à 627 

qualidade de fermentação, haja vista que silagens de materiais com baixo teor 628 

de umidade (silagem de forragem emurchecida) invariavelmente apresentam 629 

valores de pH elevados, acima de 4,2, valor anteriormente utilizado para 630 

classificar uma silagem como de qualidade pobre (JOBIM et al. 2007). Porém, 631 

segundo Cherney & Cherney (2003), o pH ainda permanece como um bom 632 

indicador da qualidade de fermentação em silagens com baixo teor de MS e 633 

não sendo adequado para silagens com alto teor de MS. 634 

A deterioração da silagem quando exposta ao ar é inevitável e pode 635 

resultar em perda substancial de matéria seca (WOOLFORD, 1990), o que 636 

geralmente ocorre pela interação de atividades fúngicas e bacterianas 637 

(TAYLOR et al. 2002). O pH tende a aumentar, ocorre acúmulo de amônia e o 638 
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nível de ácidos orgânicos (láctico e acético) tende a declinar (KUNG JUNIOR et 639 

al. 2003). 640 

Silagens com fermentação adequada apresentam valores de pH de 641 

3,8 a 4,2, teor ácido lático de 6,0 a 8,0% da MS, ácido acético menor do que 642 

2% da MS, ácido propiônico de 0 a 1,0% da MS, ácido butírico menor do que 643 

0,1% da MS e N-NH3 inferior a 10% do nitrogênio total (FERREIRA, 2001). 644 

 645 

 646 

Metodologia analítica para micotoxinas 647 

 648 

Constantemente novos métodos analíticos surgem ou são 649 

melhorados com intuito de identificar e quantificar as micotoxinas em níveis 650 

cada vez menores. Na maioria das vezes, a indústria busca utilizar métodos 651 

rápidos visando a imediata tomada de ação. Já os centros de pesquisa e 652 

laboratórios prestadores de serviço utilizam os métodos cromatográficos. 653 

 654 

I - Métodos rápidos 655 

Considera-se métodos rápidos aqueles que requerem pouco 656 

investimento em equipamentos, reagentes e material de consumo. Estes 657 

métodos por serem mais simples não necessitam de mão-de-obra 658 

especializada (MALLMANN et al, 2011). Os métodos mais utilizados são: 659 

 660 

a) ELISA: método imunoenzimática: este método tem por princípio a 661 

extração da micotoxina com solvente e posterior reação antígeno anticorpo. A 662 

micotoxina livre na amostra e os controles competem com a micotoxina 663 

enzimomarcada (conjugado) pelos sítios de adsorção dos anticorpos. 664 

Posteriormente é lavado e adicionada um conjugado para desenvolvimento da 665 

cor. A concentração se dá através da densidade ótica desenvolvida e lida em 666 

espectrofotômetro (AMARAL e MACHINSKI, 2006). 667 

b) Fluxo Lateral (Lateral FlowStrips): a micotoxina extraída é eluída 668 

pela fita que contém os anticorpos. Ao encontrar os anticorpos, desenvolve-se 669 

a coloração da linha de anticorpos. Se duas linhas aparecem, então considera-670 

se o resultado positivo para o limite de quantificação estimado. Várias são as 671 

marcas disponíveis no mercado. Algumas são apenas qualitativas e outras 672 
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quantitativas através da leitura da intensidade da linha positiva (MOLINELLI et 673 

al, 2008).  674 

c) Coluna de Imunoafinidade (Fluorescência): semelhante ao ELISA 675 

este método se difere pelo fato da amostra passar por uma coluna de 676 

imunoafinidade que retém a micotoxina presente. Após, esta coluna é lavada e 677 

a micotoxina retida é eluída com solvente. A solução com as micotoxinas 678 

recolhida é quantificada em equipamento fluorímetro. 679 

 680 

II - Métodos Clássicos  681 

 682 

A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e a Cromatografia 683 

em Camada Delgada (CCD) são tidas como metodologias clássicas.  684 

A CLAE é composta por 3 fases distintas: fase móvel, estacionária e 685 

pelos detectores. A fase móvel compreende a utilização de líquidos como água, 686 

tampão, acetonitrila, hexano, clorofórmio, propanol, e outros, podendo ser 687 

utilizados solventes miscíveis. A fase móvel deve apresentar capacidade de 688 

dissolver a amostra, compatibilidade com o detector, alta pureza e ser 689 

bombeada á velocidade de 1,0-5,0 ml/min. A fase estacionária é composta por 690 

colunas de adsorção e podem ser de fase reversa ou fase normal. 691 

Normalmente são de inox preenchidas com material adsorvente cuja finalidade 692 

é separar os compostos que fazem parte da amostra. Por fim os detectores 693 

mais utilizados em análise de micotoxinas são os uv/visível e fluorescênia. A 694 

função destes é gerar um sinal eletrônico proporcional à quantidade de uma 695 

mistura de componentes (ARAÚJO, 1999). 696 

A cromatografia em camada delgada (CCD) propicia separação e 697 

análises qualitativas e semiquantitativas por simples visualização comparativa 698 

ou medidas densitométricas (MALLMANN et al. 2011). Segundo Scussel (1998) 699 

a CCD é um método relativamente preciso que envolve equipamentos simples, 700 

mas requer conhecimento e prática na sua operação e interpretação.  701 

A CCD consiste em extrair a micotoxina, realizar as etapas de 702 

limpeza e purificação e posterior detecção e quantificação com auxílio de placa 703 

porosa e luz ultravioleta. Ainda é bastante utilizada, porém cada vez mais está 704 

dando lugar à análise pela CLAE, técnica mais sensível e mais rápida 705 

(SABINO, 2010).  706 
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Ramos et al. (2008), avaliaram comparativamente dois métodos de 707 

extração, limpeza e purificação de aflatoxinas, para análise em cromatógrafo 708 

líquido de alta eficiência. Um dos métodos é físico-químico e baseia-se em 709 

reações químicas para todas as etapas. O outro utiliza coluna de 710 

imunoafinidade. Os métodos foram avaliados quanto à porcentagem de 711 

recuperação, custo do processo, tempo gasto para análise e número de 712 

amostras analisadas por dia. A recuperação obtida pelo método físico-químico 713 

foi mais baixa do que a do método de imunoafinidade, para as aflatoxinas B1, 714 

B2 e G1, porém mais alta para G2. Os autores afirmam que ambos os métodos 715 

apresentaram valores de recuperação dentro da faixa estabelecida pela 716 

Comunidade Europeia, que vai de 70% a 120%. A análise comparativa de 717 

custos revelou que estes foram menores no método físico-químico. Porém, 718 

suas análises são demoradas, por envolverem várias etapas, e exigem maior 719 

cautela por parte do laboratorista. Por fim, os pesquisadores concluíram que 720 

apesar do custo mais elevado, aproximadamente seis vezes superior ao do 721 

método físico químico, o método de imunoafinidade apresenta maior rapidez e 722 

facilidade de execução. 723 

 724 

 725 

 726 

 727 

 728 

 729 

 730 

 731 

 732 

 733 

 734 

 735 

 736 

 737 

 738 

 739 

 740 
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4. OBJETIVOS 1 

4.1 Geral 2 

• Avaliar silagens de milho na Microrregião Geográfica de 3 

Apucarana, no Norte do Paraná, quanto à concetração de micotoxina e 4 

composição bromatológica. 5 

 6 

4.2 Específico 7 

• Avaliar a incidência da contaminação Zearalenona (ZEA), 8 

Vomotoxina (DON), Fumonisina (FB) e Aflatoxina (AFL), em silagens de 9 

milho; 10 

• Avaliar os teores de matéria seca, cinzas, proteína bruta, 11 

extrato etéreo e fibras; 12 

• Avaliar o pH da silagem correlacionando com micxotoxina; 13 

• Avaliar a granulometria da silagem correlacionando com o 14 

grau de compactação e micotoxina; 15 

• Correlacionar a composição bromatológica e em micotoxinas 16 

em função do grau de compactação da silagem. 17 

 18 

 19 
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CAPÍTULO II 1 

 2 

 3 

Quantificação de micotoxinas e análise bromatológica de 4 

silagens de milho na Microrregião Geográfica Apucarana, 5 

no Norte do Paraná. 6 

 7 

  8 
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Quantificação de micotoxinas e análise bromatológica de 9 

silagens de milho na Microrregião Geográfica Apucarana, 10 

no norte do Paraná. 11 
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  20 

Resumo: O presente estudo buscou determinar a composição 21 

bromatológica e a ocorrência de micotoxinas em amostras de silos coletadas em 22 

47 propriedades, localizadas na Microrregião Geográfica Apucarana, no Norte do 23 

Paraná. As amostras foram analisadas quanto a pH, análises bromatológicas e 24 

análises micotoxicológicas (aflatoxina – AFLA; zearalenona – ZEA; Vomotoxina – 25 

DON; e fumonisina – FB). Os valores médios para matéria seca foram 32,86%; 26 

Matéria mineral 3,59%; Proteina bruta 6,25%; Extrato etéreo 1,77%; Fibra em 27 

detergente neutro 47,13%; Fibra em detergente ácido 26,96%; Nutrientes 28 

digestíveis totais 70,31%. Os valores de pH se diferenciaram entre as silagens 29 

com média e alta compactação (p<0,05); sendo 7% inferior na silagem de alta 30 

compactação. As incidências das micotoxinas foram de 85,1% para DON, 74,4% 31 

para ZEA, 48,9% para AFLA e 42,5% para FB. As silagens de milho avaliadas 32 

apresentaram composição bromatológica dentro dos padrões recomendados para 33 

este volumoso. A micotoxina DON foi a de maior incidência. Houve incidência de 34 

todas as micotoxinas nas silagens, entretanto apenas 2,1% apresentaram teores 35 

de Aflatoxinas acima dos limites permitidos na legislação brasileira. As silagens 36 

apresentaram-se despadronizadas com relação ao tamanho de partículas. 37 

Silagens com elevada compactação tiveram menor pH, e menores quantidades 38 

de Aflatoxinas.   39 

 40 

Palavras-chaves: AFLATOXINA, CONTAMINAÇÃO, VOMOTOXINA, CONTAMINAÇÃO.. 41 
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Quantification of mycotoxins and bromatological 42 

analysis of corn silages in the Apucarana Geographic 43 

Microregion in northern Paraná. 44 

 45 

Abstract: This study aimed to determine the bromatological composition and the 46 

occurrence of mycotoxins in samples from collected silos in 47 properties located 47 

in the Apucarana Geographic Microregion in the North of Paraná. The samples 48 

were analyzed for pH, bromatological analyzes and mycotoxicological analyzes 49 

(aflatoxin - AFLA; zearalenone - ZEA; Vomotoxin - DON; and fumonisin - FB). The 50 

average values for dry matter were 32.86%; Mineral matter 3,59%; Crude protein 51 

6.25%; Ethereal extract 1.77%; Neutral detergent fiber 47,13%; Fiber in acid 52 

detergent 26.96%; Total digestible nutrients 70,31%. The pH values differed 53 

between silages with medium and high compaction (p <0.05); being 7% lower in 54 

the high compaction silage. The incidence of mycotoxins were 85,1% for DON, 55 

74,4% for ZEA, 48,9% for AFLA and 42,5% for FB. The corn silages evaluated 56 

presented bromatological composition within the recommended standards for this 57 

bulk. Mycotoxin DON was the one with the highest incidence. There was an 58 

incidence of all mycotoxins in the silages, however only 2.1% presented levels of 59 

Aflatoxins above the limits permitted by Brazilian legislation. The silages were 60 

unadjusted in relation to the particle size. High compaction silages had lower pH, 61 

and lower amounts of Aflatoxins 62 

 63 

 64 

Key Words: Aflatoxina, Contamination , Vomotoxina, Zearalenona. 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 

 71 

 72 

 73 
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Introdução  74 

 75 

O conteúdo sobre fungos e micotoxinas vem sendo motivo de 76 

preocupação na indústria mundial há muito tempo. O impacto negativo das 77 

micotoxinas sobre a nutrição animal é significativo. Quanto mais jovens estes 78 

animais, maior a sensibilidade. 79 

O emprego de silagens em nutrição de ruminantes é prática comum e 80 

uma boa alternativa para épocas de estiagem, quando o pasto pode tornar-se 81 

indisponível. Várias plantas são utilizadas para a fabricação das silagens sendo a 82 

mais comum, o milho.  83 

Machado et al. (1982) relataram que, entre as plantas que podem ser 84 

ensiladas, o milho é o que fornece mais nutrientes por unidade de área e melhor 85 

silagem do ponto de vista de fermentação e qualidade. 86 

Sabe-se que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de milho, 87 

sendo que os estados da região sul e sudeste concentram 70,00% do cereal 88 

produzido (IBGE, 2000). O Brasil se caracteriza por uma forte sazonalidade 89 

climática e apresenta basicamente duas épocas distintas, uma de elevada e outra 90 

de reduzida precipitação pluviométrica. As gramíneas de clima tropical utilizada 91 

nas pastagens brasileiras perdem sua qualidade e produzem muito menos nas 92 

épocas de déficit hídrico e de baixas temperaturas. Todos estes fatores justificam 93 

o emprego da técnica de ensilagem. 94 

A preservação dos alimentos, por meio da ensilagem deve-se à 95 

produção de ácidos orgânicos, principalmente o ácido lático, a partir de açúcares 96 

solúveis, o que promove redução do pH e, consequentemente, inibição de 97 

microrganismos deletérios indesejáveis. Este processo ocorre em condições de 98 

anaerobiose, de modo que se requer uma boa compactação e vedação dos silos. 99 

Embora o processo de ensilagem seja relativamente simples, existem 100 

muitos fatores que afetam a qualidade da silagem e a segurança no seu uso. O 101 

crescimento não controlado de microrganismos, provocando aquecimento na 102 

massa ensilada, pode causar perdas nutricionais e afetara saúde dos animais. 103 

Falhas no processo de ensilagem podem criar condições favoráveis 104 

para o desenvolvimento de subprodutos indesejáveis de fungos, metabólitos 105 
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secundários tóxicos, que são chamados de micotoxinas. O principal grão 106 

contaminado por micotoxina é o milho. 107 

Esta matéria prima, devido ao seu processamento e principalmente ao 108 

seu armazenamento, pode estar sujeita a contaminação por micotoxinas tais 109 

como aflatoxinas (AFLA), fumonisinas (FB), zearalenona (ZEA) e vomotoxina 110 

(DON). Elas podem vir a contaminar os animais que a consomem e até mesmo ao 111 

homem como no caso a aflatoxina B1 que é biotransformada em aflatoxina M1 112 

(AFM1) e pode ser excretada no leite. 113 

Esta pesquisa teve por objetivo principal avaliar silagens de milho na 114 

Microrregião Geográfica Apucarana, no Norte do Paraná, quanto à sua 115 

composição bromatológica e em micotoxinas. Para tanto, considerou-se a 116 

incidência da contaminação Zearalenona (ZEA), Vomotoxina (DON) e Aflatoxina 117 

(AFLA), em silagens de milho; os teores de matéria seca, cinzas, proteína bruta, 118 

extrato etéreo e fibras; o pH e a granulometria da silagem; bem como avaliou a 119 

infraestrutura do silo e condições de fabricação do mesmo, por meio da aplicação 120 

de um questionário. Objetivou-se ainda avaliar a composição bromatológica e em 121 

micotoxinas em função do grau de compactação da silagem.                      122 

 123 

 124 

Material e métodos 125 

 126 

As amostras foram colhidas no período de 127 

abril de 2016 a agosto de 2016 de silos localizados em propriedades na 128 

Microrregião Geográfica Apucarana no estado do Paraná.  129 

Ao todo foram colhidas amostras de 47 propriedades indicadas por 130 

técnicos da EMATER DA REGIÃO de Apucarana.  131 

Foram colhidas de vários pontos diferentes e 132 

profundidades da massa da silagem, distribuídos no painel do silo,  133 

manualmente (com uso de luvas descartáveis). A amostra coletada 134 

(cerca de 2 kg) foi acondicionada em saco de polietileno, devidamente identificada 135 

e armazenada em uma caixa térmica ainda na propriedade, para preservar as 136 

características originais da silagem até o retorno ao laboratório.  137 



49 

 

Para melhor conhecimento da silagem colhida, foi aplicado um 138 

questionário (Anexo1) ao produtor, a respeito das características da lavoura de 139 

milho e do processo de confecção da silagem. O questionário contava com 24 140 

perguntas, entretanto em muitas propriedades o questionário não foi respondido 141 

em sua totalidade, e por isso algumas questões foram eliminadas da abordagem 142 

descritiva (Quadro 1). Verificou-se que das cinquenta e quatros propriedades 143 

visitadas, 68,5% são pequenos produtores, 22,2 % são médios produtores e 144 

apenas 9,3% podem ser considerados grandes produtores (Quadro 1). 145 

 146 

Quadro 1 – Perfil das propriedades e silos analisados. 147 

Atividade Leite Corte Ovinos Leite e 
corte 

Outras   

Porcentagem 60,78% 27,45% 3,90% 7,87% -   

             

Tipo maquina Autopropelida 
- automotriz 

Tracionada 
por trator 

Outras       

  62,75% 29,41% 7,84%      

            

Fechamento 
silo 

10 horas 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias Não 
Informado. 

  1,85 25,93 9,25 35,20 1,85 25,92 

             

Inoculante SIM NÃO        

  67% 33,33%        

             

Ponto 
colheita 
milho 

70% grãos 
secos 

Pamonha Milho Seco Outras     

  25,92% 37,03% 12,96% 24,09%     

       

Volume do 
silo 

Até 100 m³ 100 - 200 m³ 201 - 300 m³ 301 - 400 m³ acima de 401 
m³ 

Outras. 

  6% 37% 18% 6% 31% 2% 

       

Compactação Baixa Média Alta      

  8% 43% 49%      

 148 

As amostras foram levadas para o laboratório de bromatologia da 149 

UNOPAR. A amostra fresca foi homogeneizada em bacia plástica antes de iniciar 150 

a retirada de subamostras para as análises.  151 
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Retirou-se uma alíquota de 10 g para a realização da leitura do pH, 152 

conforme metodologia de Cherney & Cherney (2003). Essa alíquota de 10 g de 153 

forragem fresca foi inserida em 100 mL de água destilada por 30 segundos, em 154 

um béquer de 250 mL, usando um bastão de vidro para homogeneização da 155 

mistura. A leitura do pH foi realizada imediatamente (L1) e após repouso de 1 156 

hora (L2). 157 

Cherney & Cherney (2003) recomendam adicionar água numa relação 158 

forragem fresca (g): água (mL) de 1:10. Posteriormente o pH é medido 159 

diretamente com uso de potenciômetro. Segundo os autores para amostras com 160 

alto teor de umidade não há necessidade de adicionar maiores quantidades de 161 

água para determinar o pH. A recomendação é adicionar 125 mL de água 162 

destilada fria em 50 gramas da silagem fresca e deixar em repouso por 1h antes 163 

da leitura do pH. O procedimento recomendado pelos autores pode ser adotado 164 

como padrão na determinação do pH em silagens porque define a relação entre o 165 

peso da amostra e o volume de água a ser adicionado. 166 

Ainda na silagem fresca foi realizada a leitura do tamanho de partículas 167 

da silagem com o uso de peneiras Penn state. Para essa metodologia utilizou-se 168 

250 g de material fresco.  Para a análise do tamanho de partículas, foi utilizado o 169 

jogo de peneiras de Penn state, aplicando a metodologia proposta por Mari e 170 

Nussio (2002). Esse método consiste em um conjunto de três peneiras, com 171 

orifícios de 38, 19 e 8 mm de diâmetro e um fundo fechado. 172 

 Essas peneiras foram agitadas sistematicamente, segregam a amostra 173 

em quatro estratos diferentes (tamanhos acima de 38 mm, entre 38 e 19 mm, 174 

entre 19 e 8 mm e inferiores a 8 mm). Esse método é utilizado principalmente 175 

para determinação de tamanho de partículas de silagens de milho, e é uma 176 

adaptação do método de Lammers et al. (1996), que consistia de apenas duas 177 

peneiras (19 e 8 mm).  178 

 Para executar essa metodologia as peneiras e o fundo foram pesados 179 

e anotados a tara. Em seguida pesou-se 250 gramas de amostra de forragem 180 

fresca; e colocou-se sobre a peneira superior (38 mm), para iniciar a agitação 181 

sistematizada. A agitação foi realizada em superfície plana e lisa, e consistiu em 182 

oito séries de cinco agitações vigorosas (a cada cinco agitações o conjunto de 183 

peneiras é rotacionado 90 graus), totalizando 40 movimentos. Após o término da 184 
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agitação anotou-se o peso de cada peneira com a forragem retida e mediu-se 185 

com régua o tamanho médio das maiores partículas retidas na peneira superior. O 186 

cálculo da porcentagem de partículas retidas em cada peneira foi realizado de 187 

forma direta, considerando o somatório dos pesos da fração retida em cada 188 

peneira, descontando-se a tara da peneira. O cálculo ponderal do tamanho médio 189 

das partículas foi feito pelo tamanho médio das partículas retidas em cada peneira 190 

e o percentual de retenção em relação ao peso total da amostra estratificada, 191 

conforme a equação:  192 

TMP={[(TMP1+38)/2]*PP1}+{[(38+19)/2]*PP2}+{[(19+8)/2]*PP3}+{[(8+1)193 

/2]*PP4}; em que: 194 

TMP = tamanho médio de partícula 195 

TMP1 = tamanho médio de partículas da peneira 1 (38 mm)  196 

Peneira1= porcentagem de partículas retidas na peneira 1 (38 mm)  197 

Peneira2= porcentagem de partículas retidas na peneira 2 (19 mm)  198 

Peneira3= porcentagem de partículas retidas na peneira 3 (8 mm)  199 

Peneira4= porcentagem de partículas retidas no fundo 200 

Retirou-se em torno de 1000 g da silagem fresca para realização da 201 

pré secagem em estufa de circulação de ar forçado, a 55°C por 72 horas para 202 

determinação do teor de matéria pré seca. Posteriormente, as amostras foram 203 

moídas em moinho de facas, passando por uma peneira de 1 mm. Foram 204 

separadas em alíquotas de 200 g de cada amostra seca e moída encaminhada 205 

para determinação de micotoxinas. Outra alíquota de 50 g foi usada para 206 

determinações bromatológicas. 207 

Após essa leitura o restante da amostra foi seca em estufa de 208 

circulação forçada de ar a 55°C por 72 horas para determinação do teor de 209 

matéria seca. Posteriormente, as amostras foram moídas em moinho de facas, 210 

passando por uma peneira de 1 mm. Então foram separadas em alíquotas de 300 211 

g de cada amostra seca e moída e, posteriormente, encaminhadas para 212 

determinação de micotoxinas. Outra alíquota de 50g foi usada para 213 

determinações bromatológicas. 214 

As análises micotoxicológicas foram realizadas no Laboratório de 215 

Análises Micotoxicológicas da Empresa SL Cereais Alimentos localizada no 216 

município de Mauá da Serra- PR. Foram determinadas as concentrações de 217 
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aflatoxinas (AFLA B1, B2, G1 e G2); zearalenona (ZEA); vomotoxina (DON) e 218 

fumonisinas (FB B1 e FB B2). As análises foram realizadas pelos métodos 219 

desenvolvidos por Neogen (NEOGEN, 2013.a,b,c). 220 

Para a realização da análise de Vomitoxina (DON) foi necessário 221 

efetuar uma medição no pH das amostras a fim de verificar se as mesmas se 222 

encontravam dentro da faixa ideal (pH 6,0 a 8,0). As amostras que apresentaram 223 

valores diferentes da faixa determinada, foi efetuado ajuste no pH, onde no caso 224 

de amostras ácidas ou básicas adicionou-se NaOH 1N ou HCl 1N, 225 

respectivamente. As amostras foram secas, moídas e peneiradas em peneira com 226 

malha de 1,0mm. Filtrou-se a amostra em papel filtro qualitativo n°1 e colheu-se 227 

aproximadamente 3 mL do filtrado. 228 

Foram pesadas 10g de amostras e diluídas em 200ml de água 229 

destilada. As amostras foram agitadas e na sequencia filtradas. A detecção foi 230 

efetuada através da metodologia de ELISA (reação antígeno-anticorpo), através 231 

do kit da Neogen (Veratox). 232 

O preparo das amostras para as demais análises (Aflatoxina, 233 

Fumonisina, e Zearalenona) divergem um pouco, quando comparada a análise de 234 

DON. Realizou-se uma diluição da amostra. Pesou-se 5 g da amostra triturada em 235 

partículas bem finas (10 g para a análise de DON), e adicionou-se 25 mL de 236 

solução de metanol a 70% (40 mL para a análise de DON). Agitou-se 237 

vigorosamente amostra por 3 minutos (5 minutos para a análise de DON), filtrou-238 

se utilizando um papel filtro qualitativo n°1. Coletou-se aproximadamente 5 mL do 239 

extrato (3 mL para a análise de DON). 240 

Para a análise de ZEA, colocou-se 1 mL do extrato em 4 mL de água 241 

destilada. Para a análise de FB diluiu-se a amostra adicionando 100 µL do filtrado 242 

ao frasco diluente de amostra (item 8836 do kit) e em seguida homogeneizou-se. 243 

Das 47 amostras analisadas para micotoxinas pelo método Elisa; foram 244 

sorteadas 29 amostras e enviadas para o LAMIC (LAMIC - Laboratório de 245 

Análises Micotoxicológicas - Universidade Federal de Santa Maria). Estas foram 246 

submetidas a analise pelo método HPLC (High Performance Liquid 247 

Cromatography) usando equipamento Agilent série 1100 segundo metodologia 248 

AOAC, (1998) e LC-MS/MS (Liquid Cromatography – Mass Spectrometry) usando 249 

o equipamento API 5000TM. Todos os valores foram expressos em partes por 250 

http://www.lamic.ufsm.br/web/?q=lamic_quemsomos
http://www.lamic.ufsm.br/web/?q=lamic_quemsomos
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bilhão (ppb). Os limites mínimos de quantificação nesse laboratório foram: 1 ppb 251 

para AFLA; 10 ppb para ZEA; 140 ppb para DON e 50 ppb para FB. Foram feitas 252 

analises de correlação entre as amostras avaliadas pelos métodos Elisa e HPLC.  253 

As análises bromatológicas foram realizadas no laboratório de 254 

bromatologia da UNOPAR, campus Arapongas. Os teores de Matéria Seca (MS) 255 

e matéria mineral (MM) foram determinados segundo metodologia descrita por 256 

AOAC, (2000). As frações Fibra em Detergente Neutro (FDN), Fibra em 257 

Detergente Ácido (FDA), extrato etéreo (EE) e proteína bruta (PB) foram 258 

realizadas conforme metodologias descritas por Mizubuti et al. (2009). A 259 

estimativa dos valores de nutrientes digestíveis totais (NDT) foi feita conforme 260 

equações para volumosos descritas por Capelle et al. (2001). 261 

As silagens avaliadas nas propriedades foram classificadas 262 

(visualmente) conforme o escore de compactação; sendo denominadas como 263 

compactação leve (CL, densidade estimada de 350 kg /mm3); compactação 264 

média (CM, densidade estimada de 600 kg/mm3) e compactação excessiva (CE, 265 

densidade estimada de 700 kg/mm3). Esses escores foram efetuados conforme a 266 

força necessária para a retirada da silagem do silo. O escore A foi eliminado das 267 

análises estatísticas pelo número insuficiente de amostras nessa classificação. 268 

Sendo assim, foi utilizado como tratamento os escores B e C  269 

Os dados bromatológicos e parâmetros relacionados ao tamanho de 270 

partícula foram analisados em função do grau de compactação (médio ou 271 

elevado); submetidos a análise de variância a níveis de 5% de significância com 272 

auxílio do Software R. As variáveis foram submetidas ao teste de Lilliefors 273 

(p<0,05) para avaliar a normalidade dos dados, e como  não apresentaram 274 

distribuição normal, foram submetidos ao  teste de Mann Whitney (p<0,05), para a 275 

comparação das médias, com o auxílio do software Statistica 13.0. 276 

 277 

 278 

Resultados e Discussão 279 

 280 

Não houve diferença estatística entre os valores bromatológicos em 281 

função do grau de compactação da silagem. A Tabela 1 mostra a estimativa dos 282 

nutrientes digestíveis totais em função do escore de compactação. 283 
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Os valores médios de MS, MM, PB e FDA estão próximos aos dados 284 

de silagens de milho avaliadas em todo o Brasil; sendo médias de 31; 5,07, 7,24 e 285 

30,67%, respectivamente (VALADARES FILHO et al. 2015). Já os valores de FDN 286 

e EE do presente trabalho estão abaixo da média de silagens de milho do Brasil, 287 

com valores de 54,52 e 2,84%, respectivamente. Os valores de NDT estimados 288 

no presente trabalho foram de 70,31%. 289 

Estudos mostram que o grau de compactação de uma silagem pode 290 

alterar o teor de MS final da massa silagem. Neste sentido, Velho et al. (2007) 291 

verificaram que em silagens com média compactação (500 kg/m3) ocorreram 292 

perdas de 0,8 unidade percentual no teor de MS quando comparada à alta 293 

compactação (600 kg/m3). Já no estudo atual o teor de MS foi semelhante entre 294 

as silagens (p>0,05).   295 

O teor médio de EE (1,77%) das silagens avaliadas pode ser 296 

considerado baixo em relação aos valores encontrados na literatura para silagens 297 

de milho, como 2,2% (CAMPOS et al. 2000) e 2,28% (VELHO et al. 2007). 298 

 299 

Tabela 1- Composição química e estimativa dos Nutrientes digestíveis totais em 300 

função do escore de compactação  301 

Variáveis  

Média 
Compactação 

Alta 
Compactação 

Média  
p 

MS 34,37 31,54 32,86 0,33 

MM 3,53 3,64 3,59 0,59 

PB 6,31 6,20 6,25 0,61 

EE 1,89 1,64 1,77 0,69 

FDN 48,02 46,34 47,13 0,38 

FDA 27,27 26,70 26,96 0,25 

NDT 69,96 70,62 70,31 0,38 
MS= matéria seca; PB= proteína bruta; FDN= fibra insolúvel em detergente neutro; FDA= fibra insolúvel em 302 

detergente ácido; EE= extrato etéreo; MM= material mineral; NDT= nutrientes digestíveis totais. 303 

 304 

Para todos os critérios observados constatou-se relevante variação 305 

entre os valores mínimos e máximos, com destaque para o valor de MS, que 306 

apresentou a maior variação, de 18,91 a 65,09% (Tabela 2). Entretanto o valor 307 

médio de MS das silagens ficou dentro da faixa ideal, entre 30 e 35%, sendo que 308 

28% das amostras estavam inferior a 30%, 26% das amostras ficaram com teor 309 

de MS maior que 35% e 46% das amostras ficaram dentro da faixa ideal 30 e 310 

35%, conforme sugerido por Phipps et al. (2000). O teor de MS máximo 311 
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encontrado (65,09%) está próximo aos valores obtidos por DeBrabander et al. 312 

(1992), Jobim et al. (1997), Reis et al. (2001) e Santos et al. (2002), sendo 61,4; 313 

63,9; 66,7 e 67,0, respectivamente. Sendo que esta amostra apresentou um 314 

resultado de 1,2ppb para aflatoxina. Deve-se ressaltar que o teor de agua na 315 

forragem deve estar entre 65 a 70% para uma armazenagem adequada do 316 

material ensilado.  317 

 318 

Tabela 2 - Médias da composição bromatológica e valores mínimos e máximos 319 

observados em 47 amostras de silagem de milho coletadas na microrregião de 320 

Apucarana. 321 

Variáveis  Média ± DP1 Valor Mínimo 

Afla (ppb) Valor 

Máximo 

Afla (ppb) 

MS 32,86 ± 7,00 18,91 3,4 65,09 1,2 

MM 3,59 ± 0,71 2.01 3,4 5,08 0,1 

PB 6,25 ± 1,04 3,55 0 9,24 10,1 

EE 1,77 ± 0,77 1,01 10,1 5,57 10,4 

FDN 47,13 ± 6,21 35,29 10,4 64,55 3,4 

FDA 26,96 ± 3,84 18,33 12 37,13 3,4 

NDT 70,31 ± 2,39 63,51 3,4 74,94 10,4 

 DP1 – desvio-padrão da média 322 

MS= matéria seca; PB= proteína bruta; FDN= fibra insolúvel em detergente neutro; FDA= 323 

fibra insolúvel em detergente ácido; EE= extrato etéreo; MM= material mineral; NDT= nutrientes digestíveis 324 

totais. 325 

 326 

Os valores médios para proteína bruta (6,25%) foram superiores aos 327 

encontrados por Valadares Filho et al. (2006). No entanto, Velho et al. (2007) 328 

encontraram valores médios de 8% de proteína bruta, quando avaliaram a 329 

qualidade da silagem de milho sobre alta e baixa densidade. Em revisão de 330 

literatura feita por Zopollatto e Sarturi (2009) verificaram teores de PB de silagem 331 

de milho (planta inteira) entre 6,6 e 8,4%. Dados semelhantes foram 332 

apresentados por Lynch et al. (2012), que obtiveram média de 7,45% de proteína 333 

bruta em silagens de milho planta inteira. Já em artigo de Queiroz et al. (2012) 334 

encontraram valores de 10,4% de proteína bruta em silagem de milho. 335 
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O valor médio de Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) encontrado neste 336 

levantamento (70,31%) está muito próximo aos relatados por Tine et al. (2001), de 337 

69,5% e Velho et al. (2007) de 69,4%. 338 

Os teores médios de FDN encontrados nas silagens (47,13%) estão 339 

aquém aos descritos por Valadares Filho et al. (2002), e Velho et al. (2007), 340 

sendo 55,68 e 52,48%, respectivamente. Zopollatto e Sarturi (2009) encontraram 341 

valores de FDN entre 39,0 a 48,6% para silagens de milho, sendo essas 342 

variações menores que as observadas neste trabalho (35,29 a 64,55% de FDN). 343 

Altos valores de FDN são esperados em silagens, pois devido a fermentação 344 

ocorre desaparecimento dos compostos solúveis, com aumento proporcional dos 345 

compostos de parede celular. Entretanto, segundo Van Soest (1994), teores de 346 

FDN superiores a 55% da MS são negativamente correlacionados ao consumo e 347 

à digestibilidade. Os resultados obtidos por esta pesquisa podem ser 348 

considerados bons, pois 90,75% das amostras analisadas apresentavam valores 349 

de FDN abaixo de 55%. 350 

As porcentagens de FDA variaram de 18,33 a 37,13% (Tabela 2), 351 

sendo que 75,92% dos valores encontrados estão abaixo de 30%. Dado que pode 352 

ser considerado bom segundo Fancelli e Dourado Neto (2000), que admitiram 353 

valores de FDA em torno de 30 como sendo ideais. Segundo Lavezzo et al. 354 

(1997), avaliando ensilados com os grãos nos estádios leitoso, farináceo, ponto 355 

pamonha e semiduro, observaram redução nos teores de FDA nas silagens, 356 

conforme avançou o estádio de maturação, provavelmente em virtude da maior 357 

participação de grãos no material ensilado. Nesta pesquisa 75,91% das amostras 358 

encontravam-se nos estágios de ponto de pamonha (70% de grãos duros e milho 359 

seco).  360 

Para nutrientes digestíveis totais (NDT) observou-se uma variação de 361 

63,51 a 74,94%. Segundo Flaresso et al. (2000), uma silagem, para ser 362 

considerada de boa qualidade, deve apresentar de 64% a 70% de NDT, sendo 363 

que 44% das amostras analisadas estavam nessa faixa, 54% estavam acima do 364 

recomendado e apenas 2% estavam abaixo. O valor médio de Nutrientes 365 

Digestíveis Totais (NDT) encontrados neste levantamento (70,31%) está pouco 366 

acima dos relatados por Tine et al. (2001), de 69,5% e Velho et al. (2007) de 367 

69,4%. 368 
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Com base nos resultados obtidos, pode-se relacionar que a amostra 369 

que apresentou o valor de 3,4 para Aflatoxina foi a mesma que apresentou os 370 

menores valores para MS, MM e NDT, assim como apresentou os maiores 371 

valores para FDN e FDA. A amostra com valor de 10,4 para Aflatoxina apresentou 372 

o menor valor para FDN e maiores valores para EE e NDT. Observando que a 373 

composição da silagem afeta diretamente a incidência de micotoxina. 374 

Os valores de pH inicial e final se diferenciaram entre as silagens com 375 

média e alta compactação (p<0,05); sendo 7% inferior na silagem de alta 376 

compactação conforme consta na Tabela 3. Esses valores de pH estão 377 

semelhantes aos achados de Senger et al. (2005), que comparou silagens de 378 

milho de baixa (350 kg/mm3) e alta compactação (acima de 600 kg/ mm3).   379 

 380 

Tabela 3 – Valores de pH (tempo 0 e uma hora após), teores de NH4 (%), e 381 

proporção de NH4 em relação ao N total (NH4/N, %) 382 

 

Média 
Compactação 

Alta  
Compactação p 

PH1 4,142 a 3,851 b 0,020 

PH2 4,186 a 3,852 b 0,008 

NH4 (%) 0,011 0,011 0,881 

NH4/N (%) 3,129 3,375 0,412 

pH 1 e pH 2 foram significativos. N-NH4= nitrogênio amoniacal 383 

 384 

Os valores obtidos foram 3,129 e 3,375% em silagens de média e alta 385 

compactação, respectivamente; e estão menores que os apresentados por 386 

Senger et al. (2005), que foi de 7,4% do nitrogênio total. 387 

A média encontrada de N amoniacal em relação ao N total foi de 3,252 388 

de NH4/N (%), maior que o valor encontrado por Pereira Pinto et al. (2007) que 389 

obtiveram um valor médio de 1,9% N-NH3/NT. O valor máximo encontrado no 390 

presente trabalho foi de 10,59%, sendo que valores acima de 10% indicam 391 

silagem mal preservadas (SANTOS et al., 2010), uma vez que elevadas 392 

proporções de N amoniacal indicam a quantidade de proteína degradada durante 393 

a fase de fermentação, expressa em porcentagem do nitrogênio total. 394 

Os valores de pH inicial das silagens apresentaram amplitude de 395 

variação de 3,45 a 6,47 e do pH final uma variação 3,54 a 6,34. Para obter 396 

silagens com fermentação adequada os valores de pH devem estar na faixa entre 397 
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3,8 a 4,2 (VELHO et al. 2007). Portanto, no presente trabalho somente 27% das 398 

amostras se encontravam nesta faixa de pH. Os mesmos autores não 399 

encontraram correlação entre o grau de compactação da silagem e o valor do pH, 400 

não gerando diferenças significativas.  401 

Porém, Senger et al. (2005) afirmam que o pH foi significativamente 402 

influenciado pela compactação, sendo maior nos materiais mal compactados. O 403 

que corrobora com os resultados deste trabalho. 404 

 405 

Tabela 4 – Médias e desvios padrão da proporção de partículas retidas nas 406 

peneiras e tamanho médio de partículas utilizando o jogo de peneiras de Penn 407 

state. 408 

 409 

 Proporção (%) 
*Silagem 
de Milho Valor Mínimo 

Afla (ppb) Valor Máximo Afla (ppb) 

Peneira1 13,96 ± 10,91 3-8% 1,18 0 57,71 8,5 

Peneira 2  50,76 ± 10,72 45-65% 28,75 2,5 77,32 1,2 

Peneira 3 33,43 ± 11,54 30-40% 1,27 8,5 64,21 1,2 

Peneira 4 1,87 ± 1,25 <10% 0 **11,17 5,18 5,5 

TMP (mm)  17,46 ± 7,29 - 8,49  46,57  

DP1 – desvio-padrão da média 410 
TMP = tamanho médio de partícula, PP1= porcentagem de partículas retidas na peneira 1 (38 mm),PP2= 411 
porcentagem de partículas retidas na peneira 2 (19 mm),PP3= porcentagem de partículas retidas na peneira 412 
3 (8 mm),PP4= porcentagem de partículas retidas no fundo 413 
*Valores ideais segundo Heinrichs (2013). ** média de sete amostras de resultado 0.  414 

 415 

As médias de valores da retenção de partículas nas peneiras Penn 416 

State foram de 13,96, 50,76, 33,43 e 1,87% nas peneiras 1, 2, 3 e 4 417 

respectivamente (Tabela 4). Esses resultados estão de acordo às recomendações 418 

de Heinrichs (2013) para as peneiras 2, 3 e 4; estando a peneira 1 com uma 419 

proporção bem superior à recomendação do ideal para a silagem de milho, que 420 

seria entre 3 a 8% apenas.  421 

As faixas recomendadas por Lammers et al. (1996) são de 30 a 80 g/kg 422 

na peneira 2, 450 a 650 g/kg na peneira 3 e inferior a 50 g/kg na peneira 4 423 

(LAMMERS et al. 1996). No presente trabalho foram observados os seguintes 424 

valores: 139; 507; 334 e 21 g/kg (Tabela 5) para as peneiras 1, 2 3 e 4 425 

respectivamente; demonstrando mais uma vez que a massa retida na peneira 1 é 426 

superior às recomendações de ideal para a silagem de milho. Pela amplitude de 427 

variação dos valores mínimo e máximo da massa de silagem retida em cada 428 
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peneira, percebe-se o quanto as partículas são despadronizadas; o que reflete 429 

com certeza na qualidade da mesma e no consumo dos animais.  430 

Segundo Heinrichs (2013), a silagem de milho pode ter partículas de 431 

tamanhos bastante variávieis.  432 

Considerando o recomendado por Heinrichs (2013) quanto à 433 

porcentagem de material retido no fundo (<10%), os valores obtidos estão de 434 

acordo com os padrões, sendo a média 1,87%. 435 

Partículas de tamanho elevado dificultam a compactação impedindo a 436 

expulsão do ar (oxigênio) fazendo com que bactérias aeróbias permaneçam 437 

ativas por mais tempo provocando aumento da temperatura da massa e consumo 438 

de carboidratos solúveis. Em contrapartida, a redução extrema no tamanho de 439 

partícula pode promover maior consumo total de matéria seca pelo animal, devido 440 

ao aumento na taxa de passagem. (BUENO, 2013). 441 

Observa-se que uma única amostra de silagem apresentou o valor 442 

máximo de partícula retida na peneira 1  e mínimo na peneira 3 com um resultado 443 

para aflatoxina de 8,5 ppb. Comprovando que partículas maiores favorece o 444 

desenvolvimento da micotoxina aflatoxina. 445 

 446 

Tabela 5 - Médias, desvios padrão, valores mínimo e máximo da massa de 447 

silagem retida nas peneiras. 448 

 449 

 Massa (g/kg)  Valor Mínimo Valor Máximo 

Peneira1 139,67+110 11,76 577,07 

Peneira 2  507,68+108 287,53 773,21 

Peneira 3 334,31+116 12,73 642,08 

Peneira 4 21,52+10 4,43 51,76 

 450 

Segundo Heinrichs e Lammers, (1997), o tamanho de partículas de 451 

uma silagem pode variar muito dependendo da cultura e equipamento de colheita. 452 

Do ponto de vista nutricional, a diminuição no tamanho de partícula pode interferir 453 

no aumento da taxa de passagem, gerando alterações no consumo voluntário do 454 

animal, e por consequência, no seu desempenho. 455 

Na peneira 1 (malha >38 mm) observou-se grande variação dos 456 

valores mínimo e máximo (1,18 a 57,71%). Sendo que a média 13,96% encontra-457 

se acima do valor de referência (3 a 8%). Este valor elevado pode ser dependente 458 
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de má qualidade do corte, seja por regulagem inadequada da ensiladeira ou pelo 459 

corte da planta com alto teor de matéria seca, o que resulta em maior quantidade 460 

de palha, afetando assim na maior ocorrência de partículas com tamanho médio 461 

maior.  462 

Para Pereira (2010), quanto maior o tamanho de partículas, maior será 463 

a probabilidade de haver sobras no cocho, assim como boa parte dos grãos não 464 

serão quebrados e serão pouco aproveitados pelos animais. Da mesma forma, as 465 

vacas terão menor consumo de fibra, podendo ocorrer alterações no rúmen, como 466 

por exemplo, acidose.  467 

Nos valores obtidos na peneira 2, considerando os padrões de  468 

Lammers et al. (1996) , apenas 1,85% das amostras estão fora do padrão e o 469 

restante está de acordo com o estabelecido. Já na peneira 3, 83% das amostras 470 

estão fora do padrão; enquanto na peneira 4 apenas 1,85% está fora do padrão.  471 

Os níveis de micotoxinas nas amostras de silagem de milho são 472 

mostrados na Tabela 6. A presença de micotoxinas foi detectada em 40 das 47 473 

amostras analisadas. 474 

 475 

Tabela 6 – Quantificação de micotoxinas em silagens de milho, pelo método Elisa 476 

de silagens da microrregião de Apucarana. 477 

 478 

  Media positivas Media Geral Mínimo - Máximo n (N) Incidência  Limite** 

  n=40 N=47   % % (ppb) 

DON 235,09 200,45 < LQ - 1440,80 40 (47) 85,1 <929 

ZEA 273,83 204,56 < LQ - 546,30 35 (47) 74,4 <285 

AFLA 10,51 5,65 < LQ - 50,60 23 (47) 48,9 <1000 

FB 0,33 0,2 < LQ - 0,60 20 (47) 42,5 50*** 
*Considerando amostras com contaminação abaixo do LD como ½ LD 479 
n -numero de amostras positivas; N numero amostras totais analisadas pelo Elisa  480 
Limite de quantificação do método: FB = 0,2 ppm; ZEA = 5ppb; DON = 5ppb; AFLA = 5ppb; (ppb = µg/k;  ppm = µg/g) 481 
**Limite recomendado conforme CPFOR/UFPR. 482 
*** Limite da  legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil (1988) 483 

 484 

Cavallarin et al. (2004) evidenciaram maior concentração de 485 

micotoxinas em áreas características de baixa compactação (topo do silo). A 486 

afirmação da obrigatoriedade da presença de oxigênio para o crescimento fúngico 487 

poderia ser utilizada para justificar a maior presença de micotoxinas nos silos que 488 

apresentaram baixa compactação. 489 
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A incidência de ZEA encontrada por esta pesquisa foi de 74,4%. 490 

Aragón e Rodrigues (2009), analisaram micotoxinas em 538 amostras de silagem 491 

de milho provenientes de diversos países da Europa e Ásia durante os anos de 492 

2005 a 2008. Os autores verificaram 23% de incidência de ZEA na Europa e 48% 493 

de incidência de ZEA na Ásia, com valores médios de 129 ppb e 1058 ppb, 494 

respectivamente.  495 

De acordo com as recomendações do Centro de Pesquisas em 496 

Forragicultura da Universidade Federal do Paraná (UFPR, 2011) os valores 497 

devem ser inferiores a 285 μg/kg (ppb). O nível de incidência de ZEA encontrado 498 

nesta pesquisa pode ser considerado crítico para silagens de milho. Aragon et al 499 

(2011) analisaram 16 amostras, sendo que 81,3% das mesmas apresentavam 500 

contaminação por ZEA com valores máximo de 1043μg/kg, sendo que o valor 501 

máximo obtido por este estudo foi de 546,30μg/kg. No estudo de Sassahara et al. 502 

(2003) o nível de contaminação por ZEA foi de 100% das amostras analisadas, 503 

em contrapartida, este trabalho obteve 74,4% de amostras contaminadas. 504 

Considerando resultados superiores a 200 μg/kg.  505 

A micotoxina de maior incidência na atual pesquisa foi a Vomotoxina. 506 

Para DON, a recomendação do Centro de Pesquisas em Forragicultura da 507 

Universidade Federal do Paraná (CPFOR) (UFPR, 2011) é que os valores sejam 508 

inferiores de 930 μg/kg (ppb). Nesta investigação obtivemos incidência de 85,1% 509 

das amostras. Aragon et al (2011) encontraram  incidência bem maior ao analisar 510 

40 amostras de ensilagem para DON: dessas, em que 92,5% apresentaram 511 

contaminação. Os mesmos autores encontraram conteúdo máximo de DON de 512 

5815 μg/kg, sendo que neste trabalho foi encontrado conteúdo máximo de DON 513 

1440,80 ppb em silagem de milho inteiro. Já Alonso et al. (2013) encontraram 514 

100% das amostras contaminadas por DON. 515 

A legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 516 

Brasil (1988) preconiza o limite de 50 mg/Kg para alimentos destinados ao 517 

consumo animal (ingestão direta ou matéria-prima de rações). Na presente 518 

pesquisa foi constatada uma incidência de 48,9% das amostras positivas para 519 

AFLA. Esses valores diferem dos encontrados por Horn et al. (2014), que 520 

encontraram 11,6% (125) das amostras das silagens na região sul do Brasil 521 
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positivas para AFLA. Sendo que, apesar dessa incidência, somente uma amostra 522 

(2%) apresentou valor acima da legislação (50,60 μg/kg) para a aflatoxina.   523 

Considerando que as AFLs são toxinas de armazenagem, as variações 524 

climáticas ocorridas no período de fermentação da silagem também podem 525 

favorecer sua formação já que tanto a formação quanto a armazenagem ocorrem 526 

simultaneamente. 527 

Para Fumonisinas B1 e B2, de acordo com as recomendações do 528 

CPFOR (UFPR, 2011), são considerados níveis de contaminação aceitáveis, 529 

valores inferiores a 1.000 μg/kg. Constata-se que os valores desta pesquisa estão 530 

de acordo com os limites aceitáveis, sendo que o valor máximo encontrado foi de 531 

600 ppb, com incidência de 42,5% . Aragon et al.( 2011) analisaram 43 amostras 532 

para fumonisinas, 11,6% apresentaram um resultado positivo, porém dentro do 533 

limite aceitável, e  nível máximo de contaminação de 989 ppb. 534 

Os níveis de contaminação de ZEA e DON encontrados no trabalho, 535 

estão de acordo com o levantamento realizado por Schmidt et al. (2011) em cinco 536 

bacias leiteiras do Brasil, que demonstraram que as micotoxinas com maior 537 

incidência em silagens de milho foram zearalenona, vomotoxinal e fumonisinas. 538 

No entanto, vários fatores podem interferir nas contaminações por micotoxinas em 539 

alimentos, como métodos de amostragem e detecção, a homogeneidade da 540 

contaminação nas amostras e principalmente as condições de armazenamento e 541 

do ambiente de cada propriedade. 542 

 543 

Tabela 7 – Micotoxinas em função do escore de compactação das silagens de 544 

milho. 545 

    Média compactação  
 

  Elevada compactação 
 

  N Media positivos Média geral N Média positivos Média geral 

DON 20 (22) 150,06  136,65 20 (25) 320,12  256,6 

ZEA 11 (22) 265,89  134,2 b 24 (25) 277,47 266,47 a 

AFLA 7 (22) 7,7  1,74 a 16 (25) 3,13 7,87 b 

FB 5 (22) 0,26 0,14 b 15 (25) 0,35 0,25 a 
a,b nas colunas indicam diferença significativa pelo teste de Mann-Whitney (ρ < 0,05) 5% 546 

 547 

O escore de compactação influenciou na quantidade de micotoxinas 548 

presente na silagem (Tabela 7). Considerando apenas as amostras positivas, não 549 

houve diferença em nenhuma das micotoxinas avaliadas (p>0,05).  Considerando 550 
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a média geral de todas as amostras, houve maior quantificação de ZEA e FB em 551 

silagens de elevada compactação; e maior quantificação de AFLA em silagens de 552 

média compactação.  553 

Cavallarin et al. (2004) evidenciaram maior concentração de 554 

micotoxinas (ZEA e FB) em áreas características de menor compactação (topo do 555 

silo), contrariando os resultados do presente trabalho. Para Oldenburg (1993), a 556 

presença de tais micotoxinas está mais relacionada com fatores ligados à lavoura 557 

e a fase pós-abertura do silo; do que ao processo fermentativo. Enquanto para as 558 

Aflatoxinas, surgem principalmente em função de um armazenamento ruim 559 

(SASSAHARA et al. 2003). Considerando essa discussão, evidencia-se a 560 

coerência na existência de maior quantificação de AFLA em silagens de média 561 

compactação; e maiores quantificações de ZEA e FB em silagens de alta 562 

compactação.  563 

 564 

 565 

 566 

 567 

 568 

 569 

 570 

 571 

 572 

 573 

 574 

 575 

 576 

 577 

 578 

 579 

 580 

 581 

 582 

 583 
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Conclusões  584 

 585 

As silagens de milho na Microrregião Geográfica Apucarana 586 

apresentaram composição bromatológica dentro dos padrões recomendados para 587 

este volumoso, sendo que o grau de compactação não influenciou tais 588 

características. Houve incidência de todas as micotoxinas nas silagens, entretanto 589 

apenas 2,1% apresentaram teores de Aflatoxinas acima dos limites permitidos na 590 

legislação brasileira. O escore de compactação influenciou na quantidade de 591 

micotoxinas presente na silagem. As silagens apresentaram-se despadronizadas 592 

com relação ao tamanho de partículas. Silagens com elevada compactação 593 

tiveram menor pH, e menores quantidades de Aflatoxinas.  594 

 595 

 596 

 597 

 598 

 599 

 600 

 601 

 602 

 603 

 604 

 605 

 606 

 607 

 608 

 609 

 610 

 611 

 612 

 613 

 614 

 615 

 616 

 617 

 618 

 619 

 620 

 621 

 622 

 623 

 624 

 625 

 626 
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Considerações finais  627 

 628 

A qualidade do volumoso está diretamente relacionada às práticas 629 

agrícolas, qualidade da forragem, tamanho das partículas, compactação 630 

adequada da massa ensilada, condições adequadas para a fermentação. Sendo 631 

que as características bromatológicas são melhores quando esses fatores estão 632 

mais próximos do adequado. 633 

Considerando que ensilagem de milho ocorre em condições favoráveis 634 

para o crescimento fúngico (umidade e temperatura), a presença destes 635 

microrganismos no material ensilado é comum, principalmente quando há falhas 636 

de compactação e vedação. Portanto, há necessidade de adequação das práticas 637 

agrícolas na produção da silagem e monitoramento constante da presença de 638 

micotoxinas, a fim de evitar ou minimizar os eventuais danos econômicos e de 639 

produção. Além disso, a garantia na qualidade alimentar do gado leiteiro irá 640 

propiciar maior qualidade no leite, o qual é consumido pela população brasileira 641 

tanto in natura como através dos seus derivados. 642 

Com base nos resultados obtidos por esta pesquisa, podemos afirmar 643 

que as propriedades analisadas atendem aos requisitos mínimos de produção de 644 

silagens, visto que não houve dados que apontassem grandes perigos em relação 645 

à presença de micotoxinas. Assim como as características nutricionais estão 646 

dentro dos padrões para a silagem de milho.  647 

Mais estudos são bem vindos para elucidar cada vez mais as variáveis 648 

relacionadas ao sucesso da ensilagem de milho, proporcionando avanços 649 

significativos no que tange a nutrição de ruminantes. 650 

 651 

 652 

 653 

 654 

 655 

 656 

 657 

 658 

 659 
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Anexo 1 – Tabela de Conversão 31 

 

LQ LD Intervalo 

 

LAMIC (µg/kg) KIT (µg/kg) KIT (µg/kg) 

AFLA 1 2 5 a 50 

ZEA 20 5 25 a 500 

DON 200 5 25 a 250 

FB 125 200 500 a 6000 
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Anexo 2 - DIAGNÓSTICO-PRODUTORES        57 

               Número da amostra__________________ 58 

Nome do proprietário:________________________________________________ 59 

 60 

Nome da propriedade:_______________________________________________ 61 

 62 

Município:____________________________________Data:_________________ 63 

 64 

 Atividade pecuária: 65 

(        ) Leite    (    ) Corte    (    ) ambos   (      ) outro qual:________ 66 

 67 

Sistema de produção 68 

(        ) confinamento    (    ) semi-confinamento    (    ) suplementação no pasto 69 

(        ) outro qual:__________ 70 

 71 

PROPRIEDADE 72 

1. Área (ha):_____________________________ 73 

2. Principais culturas utilizadas pelos produtores para a confecção de 74 

silagens. 75 

(     ) milho       (     ) sorgo        (       ) aveia pré-secada      (     ) cana de açúcar 76 

(     ) capins tropicais(   ) outros. 77 

 78 

3. Tipos de colhedoras para a produção de silagens. 79 

(      )  tracionada por trator      (       ) autopropelida - automotriz    (       ) outras 80 

qual_____________ 81 

 82 

4- Qual a máquina utiliza para compactação?  83 

Marca do trator:_____________ Modelo_____________Peso do trator: ________ 84 

5-Volume de produção de silagem por dia______________________________ 85 

6-Frequência que os produtores afiam as facas das colhedoras durante a 86 

ensilagem. 87 

(     ) diariamente              (     )a cada dois dias     88 

(     ) mais de dois dias     (     ) somente no inicio da colheita. 89 

 90 

7-Tipos de silos  91 

(      ) Trincheira Alvenaria      (      ) Trincheira terra batida  (      ) superfície     92 

(      ) Silo bola     (      ) Silo tubo salsicha    (      ) Bunker (       ) Aéreo 93 

 94 

8a-Qual o principal tipos de lona utilizados para vedar as silagens. 95 

(      ) Lona preta      (      ) Lona dupla face    (      ) Ambas     (       ) outra 96 

qual_______ 97 

8b – Reaproveitamento de lona 98 

(     ) não    (     ) sim, para qual finalidade?___________  99 

8c – Qual o destino de lonas velhas:______________________________ 100 

9-Coloca pesos em cima do silo para segurar a lona? 101 

(   ) Pneu       (    ) areia    (     ) terra    (     ) não utiliza    (    )  outros , quais? 102 

__________________ 103 
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10-Volume do silo: ______________ 104 

Dimensões:  105 

Largura____________ 106 

Altura______________Comprimento________________ 107 

 108 

Diâmetro (silos cilíndricos)___________ 109 

 110 

11a- Data do plantio__________________________________ 111 

 112 

11b- Data da colheita/ensilagem________________________ 113 

 114 

12- Plantio utilizou irrigação? 115 

(      ) Sim    (     ) Não  116 

 117 

13- Ponto de Colheita do milho?  118 

(      )  Tipo pamonha  (     ) milho seco   (     ) outros. 119 

 120 

14- Fez Adubação na lavoura de milho?  121 

Adubo_____________ Quantidade_____________ 122 

 123 

15- Usou aditivo na confecção da silagem? 124 

(   ) inoculante homolático    (    ) inoculante heterolático    (     ) ureia    125 

(     ) carbonato de cálcio   (     ) benzoato de sódio   (     ) fubá de milho  126 

(     ) casca de soja    (    )  outros , quais? __________________ 127 

 128 

16 – Data aproximada da abertura do silo : _________________ 129 

 130 

17 – Manejo de retirada da silagem do silo: 131 

(     ) fatias de cima pra baixo , LARGURA APROXIMADA DA FATIA DIÁRIA____ 132 

(      ) outra maneira, qual? ___________________________________________ 133 

18- Números de silos na propriedade  134 

19- Período que a silagem é fornecida; 135 

(    ) ano todo                              (    ) suplementação no inverno 136 

20 - O Processo de Fabricação da silagem é:  137 

(       ) própria          (      ) terceirizado. 138 

21- Escore de compactação 139 

1 - Baixo (      )               2 -  médio  (    )                  3 -  alto (    )  140 

22-Variedade dos grãos de milho : _________________________________ 141 

23- Aplicou fungicida na lavoura:    (    )  sim    (    ) não   , se sim qual:_________ 142 

24-Quanto tempo demorou para o fechamento do silo ( confecção):  143 


